
 
 
 

План 

проведення дня цивільного захисту та тижня знань з основ безпеки 

життєдіяльності дитини в ДНЗ «Дубок» с. Антонівка 

молодшої групи «Грибочки» 

(12.10.20-20.10.20р.) 
 

Дата Зміст роботи Відповідальні 

12.10 День дозвілля 

Ігрова ситуація«Навіщо мило та 

рушничок» 

Бесіда «Небезпечні іграшки» 

Читання вірша Л.Камінчук 

«Півникове горе» 

Вихователі 

13.10 Дитина вдома 

Бесіда «Небезпечні речі» 

Читання казки «Троє поросят» 

Вихователі 

15.10 Безпека на вулицях і дорогах 

Слухання вірша В.Сухаря 

«Світлофор» 

Інтегроване заняття «Подорож до 

осіннього лісу» 

Дид.гра «Світлофор  Моргайко» 

Вихователі 

16.10 День протипожежної безпеки 

Розгляд сірників та предметів що 

можуть призвести до пожежі. 

Бесіда «Знайомство з працею 

рятівників» 

Читання казки «Кицін дім» 

Вихователі 

19.10 Дитина і побут 

Бесіда «Чистота запорука 

здоров’я » 

Дид. гра «Знайди небезпечні 

предмети» 

Вихователі 

20.10 ЦЗ 

Об’єктове тренування «Евакуація 

дітей з приміщення навчального 

закладу» 

Вихователі 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

План 

проведення дня цивільного захисту та тижня знань з основ безпеки 

життєдіяльності дитини в ДНЗ «Дубок» с. Антонівка 

середньої групи «Сонечко» 

 (12.10.20-20.10.20р.) 
 

Дата Зміст роботи Відповідальні 

12.10 День дозвілля 

Бесіда «Корисні продукти» 

Дид. Гра «Чим можна гратися» 

Бесіда «Щоб бути здоровим» 

Вихователі 

13.10 Дитина вдома 

Моделювання ігрових ситуацій 

«Якщо ти сам залишився вдома» 

Читання казки «Червона 

шапочка» 

Вихователі 

15.10 Безпека на вулицях і дорогах 

Бесіда «Безпека малих 

пішоходів» 

Рухлива гра «Трамвай» 

Вихователі 

16.10 День протипожежної безпеки 

Читання твору Г. Бойко 

«Сірничок» 

Заняття «Небезпека вдома і на 

вулиці. Основні правила 

поведінки під час пожежі» 

Перегляд навчального відео 

Вогонь, пожежа 

Вихователі 

19.10 Дитина і побут 

Бесіда «Користь та небезпека від 

електроприладів» 

Моделювання ситуації  

«Розкидані кнопки цвяхи, 

булавки» 

Вихователі 

20.10 ЦЗ 

Об’єктове тренування 

«Евакуація дітей з приміщення 

навчального закладу» 

Вихователі 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

План 

проведення дня цивільного захисту та тижня знань з основ безпеки 

життєдіяльності дитини в ДНЗ «Дубок» с. Антонівка 

старшої групи «Дзвіночки» 

(12.10.20-20.10.20р.) 
 

Дата Зміст роботи Відповідальні 

12.10 День дозвілля 

Складання розповідей за 

малюнками«Небезпека, що оточує нас»  

Заняття«Щоб здоровим зростати, 

корисну їжу слід вживати»  

Дид. гра «Корисне - шкідливе» 

Повчальне відео «Про коронавірус 

дітям». 

Вихователі 

13.10 Дитина вдома 

Дидактична гра «Я і незнайомець» 

(поведінка з незнайомими людьми) 

Бесіда «Незнайомці»перегляд 

мультфільму Корисні підказки 

Бесіда «Безпечні ігри вдома» 

Вихователі 

15.10 Безпека на вулицях і дорогах 

Бесіда на тему «Водії та пішоходи» 

Екскурсія до Залізничного вокзалу,  

пішохідного переходу та перехрестя 

Вихователі 

16.10 День протипожежної безпеки 

Перегляд відео Сірники не іграшки 

Малювання «Безпека очима дітей» 

Вихователі 

19.10 Дитина і побут 

Привила поведінки з 

електроприладами. 

Вікторина «Особиста безпека дитини» 

Дид.гра «Чим можна гратися» 

Вихователі 

20.10 ЦЗ 

Об’єктове тренування «Евакуація дітей 

з приміщення навчального закладу» 

Вихователі 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

План 



 
 
 

проведення дня цивільного захисту та тижня знань з основ безпеки 

життєдіяльності дитини в ДНЗ «Дубок» с. Антонівка 

старшої групи «Калинонька» 

(12.10.20-20.10.20р.) 
 

Дата Зміст роботи Відповідальні 

12.10 День дозвілля 

Складання розповідей за 

малюнками«Небезпека, що оточує 

нас» 

Дид.гра «Знайди небезпечний 

предмет» 

Повчальне відео «Про коронавірус 

дітям». 

Вихователі 

13.10 Дитина вдома 

Сюжетно-рольва гра «Я вдома сам» 

(Вирішення проблемних ситуацій 

вдома) 

Перегляд Корисні підказки «Сам 

удома» 

Бесіда «Бережливе ставлення до 

речей» 

Вихователі 

15.10 Безпека на вулицях і дорогах 

Бесіда на тему «Водії та пішоходи» 

Екскурсія до Залізничного вокзалу, 

пішохідного переходу та перехрестя 

Вихователі 

16.10 День протипожежної безпеки 

Перегляд відео Сірники не іграшки 

Малювання «Запобігання пожежі» 

Вихователі 

19.10 Дитина і побут 

Привила поведінки з 

електроприладами. 

Дид. Гра «Чим можна гратися» 

Вихователі 

20.10 ЦЗ 

Об’єктове тренування «Евакуація 

дітей з приміщення навчального 

закладу» 

Вихователі 

 


