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П Л А Н ПРОВЕДЕННЯ 

ТИЖНЯ ЗНАНЬ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

З 15 ПО 19 ЛЮТОГО 2021 РОКУ «ЩОБ НЕ ТРАПИЛОСЬ ЛИХ0» (у всіх вікових групах ДНЗ) 
 
 

ГРУПИ ФОРМИ РОБОТИ 

І ПОЛОВИНА ДНЯ ІІ ПОЛОВИНА ДНЯ 

 

«МАЛЯТКО» 

(3-й рік) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОНЕДІЛОК 
«Дитина в побуті» 

 Дидактичнагра: «Небезпечні речі для нашої 

малечі»,  
 Заняття. Ознайомлення з навколишнім 

середовищем. Тема: «Побутова техніка». 

 Бесіда«Небезпека від електроприладів» 

 Пам’ятка для батьків«Які речі не можна приносити в 

дитячий садок». 

 Сюжетно-рольова гра «Кухарі» 

ВІВТОРОК 
«Дитина і вулиця» 

 Спостереження  за транспортом. 

 Дидактичніігри: «Де транспорт, а де - ні», 

«Розрізні картинки» транспорт) 

 Заняття. Сенсорний розвиток. Тема:»Ведмедик на 

гостині у дітей». 

 Сюжетно-рольова гра «Ми пасажири на воді» 

 Бесіда«Спілкування з тваринами» 

СЕРЕДА 
«Дитина серед людей» 

 Дидактичні ігри  «Добре чи погано?», «У світі 

ввічливих слів» 

 Заняття. Комплексне«Допоможемо Мінці». 

 

 Ігрова ситуація «Попроси машинку у товариша». 

 Комунікативна гра  «Ланцюжок компліментів», 

«Посварились-помирились» 

 Рекомендації для батьків«Розвиваймо у дітей 

морально-духовні якості». 
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 ЧЕТВЕР 
«Дитина і природа» 

 Спостереження за бурульками. 

 Заняття. «Сніг, сніжок, білі всі доріжки»  

 Робота з батьками: Поради «Обережно- ожеледиця» 

 

П’ЯТНИЦЯ 
«Здоров’я дитини» 

 Дидактична гра: «Корисна і шкідлива їжа» 

 Заняття з валеології:«Починаймо день з зарядки»  

 Сюжетно-рольова гра «Лікарня» 

 Консультація для батьків «Здоров’язберігаючі 

технології» 

 

«БДЖІЛКА», «СОНЕЧКО» 

«ВЕСЕЛКА»  

(4-й рік) 

«РОСИНКА» 

(з порушенням опорно-рухов. 

апарату) 

 

 

 

 

 

 

 

ПОНЕДІЛОК 
«Дитина в побуті» 

 Дидактичні ігри«Небезпечні речі», «Викликаю 

допомогу»,»Склади ціле з частин» 

(електроприлади),»Машини-помічники». 
 Розгляд серії ілюстрацій «Один дома». 
 Заняття.Ознайомлення з соціумом. «Сірничок-

малючок», «Бережемосвоєздоров’явзимку». 
 Рухливагра«Дострибни до прапорця». 

 Моделювання ситуацій «Я сам вдома»». 
 ОЖЗД: Бесіда «Речінебезпечні для малечі». 
 Обмін думками « 

Чиможнадітямкористуватисьпраскою?» 
 Робота з батьками. Анкетування: «Від чого залежить 

здоров’я вашої дитини?» 

ВІВТОРОК 
«Дитина і вулиця» 

 Дидактична гра «Назви колір світлофора» 

 Спостереження за рухом транспорту та 

перехожими. 
 Розгляд альбому «Стій, увага, йди» 
 Заняття. Логіко-математичний розвиток. «На 

гостину до білочки» 
 Рухлива гра «Світлофор» 
 Екскурсія до залізничного вокзалу. 

 Сюжетно-рольова гра «Водії»  
 Ігрова ситуація«Мишеня і зайченя переходять вулицю» 

 Обігрування ситуації «Подорож автобусом» 

 Малювання «зебри» олівцями. 

 Розгляд ілюстрацій серії «Безпека на дорозі» 

 Обговорення ситуації  «Ігри з м’ячем біля дороги» 

СЕРЕДА 

«Дитина серед людей» 
 Дидактична гра«Знайомі незнайомці» 

 Дидактична гра«Давайте познайомимось» 

 Бесіда  «Небезпечні незнайомці». 

 Обігрування ситуації «Несмачна цукерка»(поведінка з 



 3 

 

 

 

 Заняття. Читання казки «Троє попросят» 

 Заняття.Розвиток мовлення «Хлопчики і дівчатка» 

 Заняття. Комплексне «Допоможемо Мінці». 

 Заняття. Сюжетно-рольова гра. «Лялька 

захворіла» 

незнайомцями» 

 Дидактична гра «Добре-погано»» 

 Читання твору В.Сухомлинського «Як котові соромно 

стало» 

 Консультація для батьків «Моральне виховання дітей в 

сім’ї».  

 

ЧЕТВЕР 
«Дитина і природа» 

 Дидактичніігри «Стихійні лиха», «Так чи ні», 

«Добре чи погано») 

 Розгляд картинок з зображенням небезпечних 

явищ природи (льодохід, гроза, заметіль) 

 Заняття . Малювання. «Дерево взимку. Сніг на 

деревах» 

 Заняття. Аплікація. «Білочка» 

 Рухливі ігри «Літаки», «У ведмедя у бору». 

 

 Етюд «Звуки зими» 

 Аплікація «Льодохід» 

 Розгляд зимових пейзажівіз зображенням хуртовини, 

заметіль, хурделиці). Обговорення ситуації «Як можна 

захиститися від лиха» 

 Екологічне вих.-ня. Дидактична гра «Хто у річці 

живе?» 

 Дослід з папером «Утворення вітерця» 

 Розмальовки книжечок «Коли це буває?» 

П’ЯТНИЦЯ 
«Здоров’я дитини» 

 Дидактичніігри« Відбери корисну їжу», «Що 

потрібно для здоров’я?» 

 Мовленнєва гра «Чарівні слова» (емоції) 

 Читання казки К. Ушинського «Умій зачекати» 

 Розгляд стенду «Небезпечні предмети» 

 Загадки про предмети особистої гігієни. 

 Заняття. Малювання. «Вітаміни для звірят». 

 Занття Літературна скарбничка. «Слухання 

оповідання В.Сухомлинського «Хіба так 

граються?» 

 

 Читання вірша Г.Бойка «Здоровим будь» 

 Етична бесіда«Чому у бруднулі друзів не було?» 

  Розвага спортивнаМи весела дітвора» 

 Сюжетно-рольваа гра «Лікарня» 

 Поради батькам «Шкідливі звички, як боротися з 

ними» 

 Консультація для батьків «Використання природних 

факторів для загартування організму дитини» 

 

 ПОНЕДІЛОК 
«Дитина в побуті» 
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«КАЛИНКА» і 

«БАРВІНОК» 

(5-й рік) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Дидактична гра «Небезпечніпредмети 

 Заняття. Ознайомлення з соціумом. 

«Особистабезпека» 

 Рухливі ігри«Знайди собі пару», «Кольорові 

автомобілі», «Пташки і автомобілі» 

 Розглядання ілюстрацій «Дрібні предмети, небезпека 

від них» 

 Читання творів В.Гринька «Безпека дітей» 

 Бесіда«Чи може маленький сірничок зробити велику 

пожежу?» 

 Моделювання ситуації«Пожежа в сусідній квартирі. 

Твої дії?»» 

ВІВТОРОК 
«Дитина і вулиця» 

 Дидактична гра«Добре-погано» 

 Настільнагра«Ми їдемо,їдемо.їдемо» 

 Заняття. Логіко-математичне. «В гості до 

Світлофора»(порівнянняпредметів за кольором, 

формою) 

 Спостереження за транспортом. 

 Пішохідний перехід до перехрестя. 

 Екскурсія до куточка ПДР 

 Дидактична гра «Три ока у світлофора»» 

 СХД Зафарбовування кругів намальованого 

світлофора. 

 Перегляд мультфільму «Дядя Стьопа – міліціонер». 

 Робота з батьками. Круглий стіл « Безпека дитини – 

важлива соціально-педагогічна проблема сучасності.» 

СЕРЕДА 
«Дитина серед людей» 

 Дидактична гра: «Що добре, що погано» 

 Вправа на релаксацію «Сніжинки і вітер» 

 Заняття. Мовлення. Ліплення. «Подаруємо собачці 

та коту нашу доброту» 

 Екскурсія до парку Свободи. 

 Бесіда«Незнайомець поблизу 

 Тренінг «Створення чуда» 

 Художня праця«Дорожні знаки»»(з паперу) 

 Робота з батьками. Консультація «Як виховати хорошу 

дитину» 

ЧЕТВЕР 
«Дитина і природа» 

 Дидактичнагра «Їстивніта отруйні гриби»  

 Заняття. Аплікація. «Мухомор» 

 Заняття. Театралізована діяльність. 

«Театралізація казки «Вовк і семеро козенят» 

 

 Пошуково-дослідницька діяльність. Дослід із льодом. 

 Ігрова ситуація«Як викликати пожежних» 

 Розгляд ілюстрацій «Зимові розваги». 

 Бесіда «Тварини – наші друзі, але й у них буває поганий 

настрій» 

П’ЯТНИЦЯ 
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«Здоров’я дитини» 

 Дидактична гра « Що погано, а що добре для 

здоров’я» 

 Заняття з валеології «З фізкультурою ми 

дружимо»  

 

 Читання вірша Г.Бойка «Здоровим будь» 

 Ігрова ситуація «Як викликати пожежних» 

Моделювання  ситуації «Незнайомець пропонує» 

 Спортивна розвага  «З м’ячиком ми дружимо» 

 Сюжетно-рольова гра «Лікарня»" 

«ДЗВІНОЧОК»   

 (6-й рік)  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОНЕДІЛОК 

«Дитина в побуті» 

 Розповідь-бесіда «Безпека в побуті» (газова, 

електроплита, міксер, м’ясорубка) 

 Дидактична гра  «Обладнаємо квартиру» 

 Заняття.Конструювання. «Пожежна машина» 

 Рухливі ігри: «Пожежники», «Біжіть до мене» 

 Інсценізація казки  «Кицькин дім» 

 Ігрова ситуація  «Що було б, якби…» (розваги та 

правила поведінки в цей період) 

 Сюжетно-рольова гра «Сім’я» 

ВІВТОРОК 
«Дитина і вулиця» 

 Дидактичнагра «Впізнайдорожній знак» 

 Розгляд ілюстрацій «Безпека на 

вулиці».Складання розповіді за ілюстрацією. 

 Цільова прогулянка до автобусної зупинки по вул. 

Короленко(спостереження за діями пішоходів) 

 Індивідуальні бесіди про види транспорту, 
правила дорожнього руху. 

 Рухливі ігри: «Горобці і автомобілі»»,«Кольорові 

автомобілі» 

 Ігрова ситуація«Бабуся на протилежній стороні 

дороги» 

 Вікторина «Що я знаю про правила поводження на 

дорозі» 

 Дидактична гра «Вулиця» 

 Ігрова ситуація «Ми йдемо вулицею» (дорожні знаки, 
регулювальник) 

 Рухлива гра «Горобці і кіт» 

 Тест для батьків «Дитина на вулиці» 

СЕРЕДА 
«Дитина серед людей» 

 Народніігри» «Панас», «Мак» 

 Драматизація за казкою«Лисиця і заєць» 

 Відвідування міні-музею «Народна іграшка» 

 Екологічна екскурсія в парк Свободи. 

 Тренінг «Допоможи хворому другу» 

 Конкурс малюнків «Моє розуміння доброти» 

 Дидактична гра «Кожній речі своє місце» 

 Сюжетно-рольова гра «Театр» 

 Консультація для батьків «Залучення дітей до 
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традиційних цінностей народної культури» 

 Поради і рекомендації: «Розвиваємо у дітей морально-

духовні якості» 

ЧЕТВЕР 
«Дитина і природа» 

 Ситуація «У дворі бродячі собаки, що робити?» 

 Бесіда « Тварини наші друзі, але й у них буває 

поганий настрій» (визначення безпечної 

поведінки з безпритульними тваринами) 

 Заняття. Літературна скринька «Читання творів 

Л. Толстого «Акула», Л.Яковенко «Лісові 

пригоди» (безпечна поведінка в екстремальних 

ситуаціях) 

Рухлива гра «Снігурі та кіт» 

 ХТДРозмальовування сторінок «Зимові розваги», 

змодельованих на комп’ютері (обачна поведінка під 

час зимових ігор) 

 Вікторина «Я і природа» 

 Консультація для батьків «Ожеледиця, травми від 

падіння» 

П’ЯТНИЦЯ 
«Здоров’я дитини» 

 Дидактична гра «Скажи комплімент» 

 Обговорення ілюстрацій Л. Фесюкової «Уроки 

ввічливості» 

 Екскурсія до медичного кабінету «Лікуємось 

безпечно»(якими ліками можна користуватись 

самостійно) 

 Настільно-друкована гра  «Добре-погано»(відтворення 

дітьми емоцій радості, смутку, байдужості, 

роздратування, здивування) 

 Дидактична грагра «Збери сумку лікаря Айболить» 

 Розігрування ситуації«На прийомі у лікаря» 

 Сюжетно-рольова гра «Лікарня, «Аптека» 

 Робота з батьками. Анкетування «Здоровя вашої 

дитини» 

 

«ДЖЕРЕЛЬЦЕ» 

(логопедична) 

 

 

 

 

ПОНЕДІЛОК 
«Дитина в побуті» 

 Дидактична гра «Що зайве?» 

 Заняття«Подорож у країну пожежної 

безпеки»(Ознайомлення із соціумом. Мовленнєве) 

 Рухлива гра «Пожежники на навчанні» 

 Перегляд мультимедійної презентації «Небезпечні 

речі» 

 Комунікативна діяльність. Гра «Чаклун»( розвивати 

вміння використовувати невербальні засоби 

спілкування) 

 Художня праця. Тема: «Кашпо»(техніка безпеки з 

ножницями, шилом) 
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 ХТД Складання казки «Про двох веселих 

сірничків»(застережливі правила користування голкою, 

ножицями) 

 Робота з батьками. Анкетування «Перевір себе і свого 

малюка» 

ВІВТОРОК 
«Дитина і вулиця» 

 Дидактичнагра «Лихо мене обмине» 

 Заняття. Аплікація «Пожежна машина» 

 Пішохідний перехід до перехрестя вул. Марата та 

вул. Миру 

 Рухлива гра «Водії та пішоходи» 

 

 Зустріч з інспектором ДАІ 

 Дизайн-студія: виготовлення плакату «Дитина на 

вулицях міста» 

 Вправа «За склом»(засоби жестикуляції та міміки) 

 Моделювання ситуації «Червоне світло застало 

посеред дороги» (визначення послідовності безпечних 

дій) 

 Режисерська  гра «Перехрестя» 

 Робота з  батьками. Консультація«Про значення 

навчання дітей правилам дорожнього руху» 

СЕРЕДА 
«Дитина серед людей» 

 Дидактична гра«Свої-чужі»  

 Заняття.Ознайомлення з соціумом, театралізована 

діяльність«Подаруймо радість» (позитивні емоції, 

прагнення приносити оточуючим задоволення)) 

 Заняття. Конструювання.«Подарунок другу» 

 

 Бесіда «Вчимося жити в мирі і злагоді»(розуміти один 

одного; відповідально ставитись до своїх вчинків, бути 

справедливими) 

 Моделювання ситуацій«Незнайомець пропонує», 

«Якщо ти загубився» 

 Гра –драматизація казки Ш.Перро«Червона шапочка» 

 Творча гра «Різні за вдачею люди»(асоціації між 

картинкою та вдачею людини) 

 Показ настільного театру «Вовк і семеро козенят» 

 Поради для батьків «Джерела доброти:подаруймо 

дітям радість свята»» 

ЧЕТВЕР 
«Дитина і природа» 
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 Дидактична гра «Можна – не можна» 

(закріплення правил спілкування людей, тварин, 

комах) 

 Екскурсія до пам’ятникапостраждалим на ЧАЕС. 

 

 Настільна гра «Як уникнути неприємностей на 

природі» 

 Перегляд мультимедійної презентації «Стихійні лиха» 

 СХД Гра на музичних інструментах«Музика природи» 

 Дослідницька робота: властивості води, виверження 

вулкана. 

 Робота з батьками. Пам’ятка «Абетка першої медичної 

допомоги» 

П’ЯТНИЦЯ 
«Здоров’я дитини» 

 Розгляділюстрацій«Уроки обережності» 

 Ігровий тренінг«Допоможи собі сам» (надання 

першої допомоги) 

 

 Вправа«Зателефонуй мені, зателефонуй»» (вміння 

спілкуватися у відповідності з поставленою метою) 

 Виготовлення плакату «Будь обачнішим малюк, гостре 

не бери до рук» 

 СХД«Портрет Вітамінки» (кляксографія) 

 Спортивна розвага «Щоб ніколи не хворіти, з 

рухливими іграми потрібно дружити» 

«МЕРЕЖАНА ХАТКА» 

(ЗПР) 
ПОНЕДІЛОК 

«Дитина в побуті» 

  Дидактична гра«Безпечно-небезпечно» 

 Розгляд ілюстрацій з набору карток «Сам удома» 

 Рухлива гра «Пожежні на навчанні» 

 Ігрова діяльність. Гра-пантоміма «Маленькі пустуни» 

 Художня праця «Прикрашання коробочок для 

дрібничок» (з допомогою шаблонів) - техніка безпеки з 

ножницями та дрібними предметами 

 ХТД Краплинки-вистави«Сам удома»,»Допомога 

мамі» 

 

 

 

 

ВІВТОРОК 

«Дитина і вулиця» 

 Дидактична гра «Веселий світлофор» 

 Пізнавальна діяльність. Бесіда «Про що нам 

розповідають дорожні знаки» (призначення для 

пішоходів) 

 Заняття.Малювання. Тема: «Пожежна машина» 

 Година оповідача: читання та обговорення твору Ольги 

Шуваєвої«Будь обережним на дорозіі» 

 ХТДТеатр картинок за оповіданням «Машини на нашій 

вулиці» 

 Ігрова діяльність. Режисерська гра «На вулиці міста» 
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 Рухлива гра  «Пожежні на навчанні» 

СЕРЕДА 
«Дитина серед людей» 

 Дидактична гра«Якщо ви ввічливі» 

 Заняття. Художня література. Читання твору 

«Гірка» М.Носова 

 Заняття. Гра (дидактична) «Обережним будь!» 

 Екскурсія до автовокзалу (правила поведінки 

серед людей) 

 Рухлива гра «Дожени свою пару» 

 Гра – драматизація за казкою «Вовк і семеро козенят» 

 Комунікативна діяльність. Ігрова ситуація «Я 

загубився серед незнайомих людей» 

 Господарсько-побутова праця. Лагодження книжок. 

 ХТД «Складаємо казку зі щасливим кінцем « (за 

картинками) 

 Робота з батьками. Консультація «Формування 

соціально-моральної компетентності дітей» 

ЧЕТВЕР 
«Дитина і природа» 

 Гра–тренінг«Перша допомога»(обмороження, 

падіння) 

 Розмова на тему «Бурульки та ожеледиця, як 

поводитись правильно» 

 Заняття. Дитина і навколишній світ. «Незвичайна 

подорож» 

 Праця в природі. Підкидання снігу під кущі і 

дерева. 

 Пішохідний перехід по вул. Марата (дотримання 

правил безпечної поведінки) 

 Ігрова діяльність. Гра –подорож «Ми - мандрівники». 

 ХТД «Розмальовки» (розфарбовування, 

домальовування явищ природи) 

 Комунікативна діяльність. «Купуємо домашню 

тваринку» (вербальна, невербальна комунікація) 

 Розвага музично-спортивна «Весна зазирає – зима не 

пускає» 

П’ЯТНИЦЯ 
«Здоров’я дитини» 

 Дидактична гра «Розклади зображення»(моменти 

режиму дня) 

 Рухливі ігри «Совонька», «Дожени пару», «Не 

давай м’яч» 

 Фізкультура на повітрі. Народні рухливі ігри 

«Панас», «Сірий кіт» 

 Дослід «Де ховаються мікроби?»(шкіра і 

 Сюжетно-рольова гра «Лікарня» 

 Комунікативна діяльність. Обігрування ситуації«Я 

викликаю швидку допомогу» 

 ХТД «Загадування загадок-пантомім» (про предмети 

гігієни) 
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 зморшки) 

 Заняття. Валеологія «Шкіра любить бути 

чистенькою» 

Вихователь-методист: ___________/Н.А. Васильєва/ 

 

 

 

 


