
                                                                                              

 

 

 

 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ 

ТИЖНЯ ЗНАНЬ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

В КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ  

«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙЗАКЛАД №27 ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» 

у період з 15.11.2021  по 19.11.2021  року 

Мета: удосконалення організаційної та практичної роботи з питань безпеки 

дитини, свідомого та дбайливого ставлення до власного здоров’я, підняття рівня 

інформаційно-просвітницької роботи з питань забезпечення безпечної 

життєдіяльності учасників освітнього процесу.  

№ 

п/п 
Зміст заходів Дата 

Категорія 

слухачів 
Відповідальні 

Відмітки 

про 

виконання 

1. Оформити інформаційно-довідкові куточки, міні-

виставки методичної і дитячої художньої 

літератури «Азбука безпечної поведінки» 

15.11.2021 Педагоги, 

батьки 

Вихователь-

методист  

Кузьмінець А.Д. 

 

2. Провести навчання за темою: «Правила надання 

першої медичної допомоги дітям при ураженнях і 

травмах» 

16.11.2021 Працівники 

закладу 

Вихователь-

методист 

Кузьмінець А.Д., 

ст. м/с 
Медражевська Л.В., 

Онуфрійчук С. М. 

 

3. Провести ділову гру «Щоб життя дитяче 

оберігати, знання й уміння треба мати» 

17.11.2021  Педагоги Вихователь-

методист 

Кузьмінець А.Д. 

 

4. Надати консультації: 

▪ «Формування у дітей навичок безпечного 

користування предметами та речами. 

Традиційні та нетрадиційні методи 

оздоровлення дітей», 

▪ «Вивчення правил дорожнього руху за 

допомогою казки», 

▪ «Що робити, коли виявив небезпечний 

предмет» 

 

15.11.2021 

 

 
 

17.11.2021 

 
17.11.2021 

Педагоги  Завідувач  

Рожок Т.Л., 

вихователь-

методист 

Кузьмінець А.Д. 

 

5. Цикл тематичних занять: 

▪ «Увага всім»,  

▪ «Мандрівка до країни Вітамінів», 

▪ «Небезпечні речі»,  

▪ «Допоможи собі сам»,  

▪ «Кому що потрібно»,   

▪ «Я – маленький пішохід»,  

▪ «Дорожні знаки повинен знати кожен», 

▪ «Чужі люди»,  

▪ «Ми – зразкові пішоходи»,  

▪ «Королева безпеки» тощо 

15-19.11. 

2021  

Діти всіх 

вікових 

 груп  

Вихователь-

методист 

Кузьмінець А.Д,. 

вихователі 
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6. Дидактичні ігри: 

▪ «Можна – не можна»,  

▪ «Дорожні знаки»,  

▪ «Червоний, жовтий, зелений»,  

▪ «Що може трапитись, якщо…»,  

▪ «Екологічні знаки», 

▪ «Дозволяється чи ні»,  

▪ «Свої – чужі»,   

▪ «Кому що потрібно»,  

▪ «Скажи або покажи»,  

▪ «Мій телефонний довідник» тощо 

15-19.11. 

2021 

Діти, 

дошкільного 

віку 

Вихователі   

7. Сюжетно-рольові ігри: 

▪ «Швидка допомога»,  

▪ «Юний пожежник»,  

▪ «Аптека»,  

▪ «Рятувальники»,  

▪ «Автомістечко» тощо 

15-19.11. 

2021 

Діти, 

дошкільного 

віку 

Вихователі   

8. Будівельно-конструкційні ігри: 

▪ «На вулицях міста»,  

▪ «Будуємо гараж для пожежної частини», 

▪ «Дорога для машин» тощо 

15-19.11. 

2021 

Діти, 

дошкільного 

віку 

Вихователі   

9. Читання художніх творів з безпеки життя та 

здоров’я дітей. Драматизація казок 

15-19.11. 

2021 

Діти усіх 

вікових 

 груп  

Вихователі    

10. Тематичні розваги: 

▪ «Про безпеку дбай та друзів навчай»,  

▪ «Школа пожежників»,  

▪ «Маленькі рятувальники»,  

▪ «Вивчи правила і знай та завжди їх 

пам’ятай»,  

▪ «Подорож до осіннього лісу» тощо 

15-19.11. 

2021 

Діти, 

дошкільного 

віку 

Вихователі, 

музичні 

керівники  

 

11. Цільові прогулянки  

 

15-19.11. 

2021  

Діти 

старшого 

дошкільного 

віку 

Вихователі   

12. Конкурс дитячого малюнку «Правила безпеки», 

«Я малюю здоров’я» 

18.11.2021 

 

Діти, 

дошкільного 

віку 

Вихователі   

13. Проведення консультацій: 

▪ «Обережність не зашкодить»,  

▪ «Діти та електроприлади»,  

▪ «Безпека дітей у ваших руках»,  

▪ «Безпека дорожнього руху»,  

▪ «Побутові небезпечні предмети»,  

▪ «Правила користування предметами 

побутової хімії» тощо  
 
 
 
 
 
 

15-19.11. 

2021  

Батьки  Вихователь-

методист 

Кузьмінець А.Д., 

вихователі 

 



 


