Довідка
про проведення в закладі Тижня знань основ безпеки життєдіяльності та Дня
цивільного захисту
З 12.10. по 20.10.2020 року в закладі проходив Тиждень знань з основ безпеки
життєдіяльності дитини та День цивільного захисту.
Метою проведення Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності було
поліпшення якості освітнього процесу з питань особистої безпеки та захисту
життя дітей; пропаганда здорового та безпечного способу життя серед дітей;
вироблення у дітей дошкільного віку умінь та навичок щодо захисту свого
життя і здоров'я п ід час НС.
Для кожної групи був розроблений план.
Під час «Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності» в усіх вікових групах
проведені різні форми роботи з дітьми:
Тематичні заняття:
«Подорож до осіннього лісу»,
«Небезпека вдома. Основні правила поведінки під час пожежі»,
«Щоб здоровим зростати, корисну їжу слід вживати».
Бесіди:
«Небезпечні іграшки», «Небезпечні речі», «Знайомство з працею рятівників»,
«Чистота запорука здоров’я », «Корисні продукти», «Щоб бути здоровим»,
«Безпека малих пішоходів», «Користь та небезпека від електроприладів»,
«Безпечні ігри вдома», «Водій та пішоходи», «Бережливе ставлення до
речей».
Ігри:
«Світлофор Моргайко», «Знайди небезпечні предмети», «Чим можна
гратися», «Корисне - шкідливе», «Я і незнайомець», «Чим можна гратися»,
«Знайди небезпечний предмет», «Я вдома сам».
Перегляд повчальних мультфільмів та відео:
«Вогонь, пожежа», «Про корона вірус дітям», «Сірники не іграшки»,
«Незнайомці», «Я вдома сам».
Екскурсії:
до залізничного вокзалу,
до пішохідного переходу та перехрестя,
екскурсія-огляд до куточка первинних засобів пожежогасіння ДНЗ.
Моделювання ситуацій:
«Якщо ти сам залишився вдома»,
«Розкидані кнопки, булавки, цвяхи»,
«Навіщо мило та рушник».
Читання тематичних творів дитячої художньої літератури та їх обговорення:
Л.Камінчук «Півникове горе», В.Сухар «Світлофор», Г.Бойко «Сірничок»,
казка «Кицін дім», «Червона шапочка», «Троє поросят» .

Також було проведено об’єктивне тренування «Евакуація дітей з приміщення
навчального закладу» (Займання вогнем електрощитової на ІІ поверсі)
План основних заходів до Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності
виконаний у повному обсязі та результативно. Діти усіх вікових груп
отримали та закріпили достатньо знань, умінь і практичних навичок з безпеки
життєдіяльності та на випадок екстремальної ситуації.
Високий професіоналізм показали вихователі старшої групи «Дзвіночки» Шишко С.В. та Бакунець С.С. у проведенні заняття на тему «Щоб здоровим
зростати, корисну їжу слід вживати».

