
План роботи  

«Тиждень безпеки дорожнього руху» у ДНЗ «Дубок» с. Антонівка 

Молодша група «Грибочки» 

(11.11.20-17.11.20) 

Дата Зміст роботи Місце 

проведення 

Відповідаль

ний 

11.11 Читання вірша «Сів ведмедик у 

машину» 

Складання розповіді за картиною 

«Машини їдуть по дорозі» 

Рухлива гра «Дві машини» 

Групова кімната Вихователь 

12.11 Читання віршів про світлофор та 

регулювальника. 

Ігри з будівельним матеріалом 

«Дорога» 

Дидактична гра « Червоний, 

жовтий, зелений. 

Групова кімната Вихователь 

13.11 Бесіда ««Де і як проходить 

вулицю». 

Перегляд відео «Пішохідний 

перехід» 

Сюжетно-рольова гра «Водій» 

Групова кімната Вихователь 

16.11 Перегляд ілюстрацій «Дорожні 

знаки» 

Рухлива гра «Кольорові 

автомобілі» 

Групова кімната Вихователь 

17.11 Дидактична гра: «Вгадай 

транспорт» 

Цільова прогулянка до проїжджої 

частини вулиці 

Рухлива гра «Горобці та кіт» 

Вулиця  Вихователь 

Пом. 

вихователя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План роботи  

«Тиждень безпеки дорожнього руху» у ДНЗ «Дубок» с. Антонівка 

Середня група «Сонечко» 

(11.11.20-17.11.20) 

Дата Зміст роботи Місце 

проведення 

Відповідаль

ний 

11.11 Перегляд відео Азбука безпеки на 

дорозі серія 1 

Складання розповіді за картиною 

«Машини їдуть по дорозі» 

Дидактична гра «Дві машини» 

Групова кімната Вихователь 

12.11 Читання віршів про світлофор та 

регулювальника. 

Перегляд відео Пісня про 

світлофор – веселі друзяки - Ірис 

Дидактична гра « Хованки із 

світлофором» 

Групова кімната Вихователь 

13.11 Бесіда ««Де і як проходить 

вулицю». 

Перегляд відео «Пішохідний 

перехід» 

 

Групова кімната Вихователь 

16.11 Перегляд ілюстрацій «Дорожні 

знаки» 

Дидактична гра : «Який це знак?» 

Рухлива гра «Кольорові 

автомобілі» 

Групова кімната Вихователь 

17.11 Бесіда за змістом вірша «Підкажи 

Незнайку ти, як дорогу перейти» 

Цільова прогулянка до проїжджої 

частини вулиці 

Рухлива гра «Потяг» 

Вулиця  Вихователь 

Пом. 

вихователя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План роботи  

«Тиждень безпеки дорожнього руху» у ДНЗ «Дубок» с. Антонівка 

Старша група «Дзвіночки» 

(11.11.20-17.11.20) 

Дата Зміст роботи Місце 

проведення 

Відповідаль

ний 

11.11 П’ятихвилинка з Робіком 

«Правила дорожнього руху» 

Бесіда «Що ти знаєш про дорожній 

рух» 

Дидактична гра "Відгадай за 

описом". 

Групова кімната Вихователь 

12.11 Перегляд ілюстрацій «Дорожні 

знаки» 

Дидактична гра : «Який це знак?» 

Дидактична гра «Водій та 

пішоходи» 

Групова кімната Вихователь 

13.11 Читання творів В.Паронової 

«Острівок небезпеки», «Зебра», 

«Переходимо вулицю» 

Бесіда ««Де і як проходить 

вулицю». 

Перегляд відео Азбука безпеки 

серія 5. «Пішохідний перехід» 

Групова кімната Вихователь 

16.11 Читання віршів про світлофор та 

регулювальника. 

Рухлива гра «Хованки із 

світлофором» 

Перегляд відео Пісня про 

світлофор – веселі друзяки - Ірис 

Малювання сфітлофора 

Групова кімната Вихователь 

17.11 Цільова прогулянка до проїжджої 

частини вулиці 

Бесіда за містом вірша «Підкажи 

Незнайку ти, як дорогу перейти» 

Рухлива гра «Перехрестя» 

Вулиця  Вихователь  

Пом. 

вихователя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План роботи  

«Тиждень безпеки дорожнього руху» у ДНЗ «Дубок» с. Антонівка 

Старша група «Калинонька» 

(11.11.20-17.11.20) 

Дата Зміст роботи Місце 

проведення 

Відповідаль

ний 

11.11 Уроки тітоньки Сови «Правила 

дорожнього руху» 

Бесіда «Що ти знаєш про дорожній 

рух» 

Дидактична гра "Відгадай за 

описом". 

Групова кімната Вихователь 

12.11 Перегляд ілюстрацій «Дорожні 

знаки» 

Дидактична гра : «Який це знак?» 

Дидактична гра «Водій та 

пішоходи» 

Групова кімната Вихователь 

13.11 Бесіда ««Де і як проходить 

вулицю». 

Перегляд відео Азбука безпеки 

серія 5. «Пішохідний перехід» 

Групова кімната Вихователь 

16.11 Читання віршів про світлофор та 

регулювальника. 

Рухлива гра «Хованки із 

світлофором» 

Перегляд відео Пісня про 

світлофор – веселі друзяки - Ірис 

Малювання сфітлофора 

Групова кімната Вихователь 

17.11 Ознайомлення з соціумом «Дорога 

– не для забав» 

Спостереження за дорожніми 

знаками 

Рухлива гра «Перехрестя» 

Групова кімната  Вихователь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


