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ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач КЗ «ДНЗ №23 ВМР»
____________ Білик К.Д.

ПЛАН ЗАХОДІВ
ПО ПРОВЕДЕННЮ ТИЖНЯ БЕЗПЕКИ ДИТИНИ
в КЗ «ДНЗ № 23 ВМР»
з 17.05. по 21.05.2021 року
Зміст заходів
Термін Відповідальні При
виконання
мітки
Виконати план підготовки до проведення «Тижня безпеДо
Всі працівники дитини»
21.05.2021 ки закладу
Створити умови для організації перевірки, систематизаДо
Всі працівниції та узагальнення знань всіх учасників Тижня безпеки 21.05.2021 ки закладу
дитини з тем:
 «Дитина і природа»;
 «Дитина і побут»;
 «Дитина і вулиця»;
 «Дитина та інші люди»;
 «Здоров'я дитини»
Визначити тематичні дні:
Всі педагоги
закладу
 «Природа – друг, якщо ти її добре знаєш» (Безпека 17.05.2021
в природі)
 «Дорога та вулиця до будинків туляться» (Прави- 18.05.2021
ла безпечної поведінки на вулиці)
 «Дім з теплим вогнем, дім без пожежі» (Безпека в 19.05.2021
побуті)
20.05.2021
 «Життя маємо - за нього відповідаємо» (Техногенна безпека)
 «Гартуємо тіло — міцнішає дух!» (День здоров’я) 21.05.2021
Робота з дітьми:
Провести тематичні заняття, ігри-заняття, ЦУПЖ:
Протягом
Болюх Н.П.
 «У природи різна є погода» (стихійні лиха характерні тижня
для нашого регіону);
Лисюк Л.Ю.
 «Треба так багато знати, як ідеш у ліс гуляти»
(правила поведінки у лісі);
Мельник Т.І.
 «Безпечні та небезпечні вулиці та дороги» (правила
поведінки на дорозі);
Коблик В.О.
 «Предмети навколо нас» (виделка, ніж, голка, ножиці, цвях, молоток тощо);
 «Небезпечні сірники» (сірники, поведінка з ними,
Маєвська І.С.
небезпечна свічка, легкозаймисті матеріали - папір,
солома тощо, вогненебезпечні предмети вдома);
Зелік К.М.
 «Подорож до країни знаків» (ознайомлення з доро-
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жніми знаками, світлофором, відпрацювання дій за
цим сигналом);
Машталєр
І.О.
 «Якщо чужий приходить в дім» (навички спілкування з незнайомими людьми вдома, за відсутності
Білоус Л.Є.
дорослих);
 «Як чинити, щоб менше хворіти» (збудники хвороб, ознаки захворювання, правила поведінки хворої
Саркісова І.О.
людини; коли тобі боляче);
 «В гостях у Айболитя» (обережне поводження з
ліками, хімічними речовинами).
Провести тематичні бесіди:
Протягом
тижня
Вихователі
 «Світ іграшки» (небезпечні предмети-замінники,
всіх груп
дрібні та поламані іграшки, ігри з ними - намистинки,
ґудзики та ін.);
 «Один серед чужих» (правила поведінки з незнайомцями у дворі, на вулиці, у громадських місцях);
 «Помічники для мами - загроза для дитини» (користування електроприладами, струм, газова плита);
 «Коли відчинене вікно...» (обачність біля відчинених вікон, балконів);
 «Чистота - запорука здоров'я» (правила особистої
гігієни, догляд за тілом);
 «Небезпечно! Пожежа!» (правила поведінки біля
вогню, в задимленому приміщенні);
 «Твій друг порізав руку» (гра-моделювання)
Читання художніх творів:
Протягом Вихователі
тижня
всіх груп
 «Здоровим будь!» Г. Бойко (ранній вік, молодші групи);
 «Зебра» В.Паронова (ранній вік, молодші групи);
 «Побутові прилади» А.Валевський (молодші групи);
 «Пожежні собаки» Л.Толстой (середні групи);
 «Підземний перехід» В.Паронова (середні групи)
 «Пожежа» С.Маршак (старші групи);
 «Вуглик і жаринка» Н.Гуркіна (старші групи)
 «Світлофор» В.Прушковська (старші групи)
Провести дидактичні ігри:
Протягом
тижня
Жданюк І.Л.
 З використанням лепбука «Про безпеку»
Воронцова
 З використанням лепбука «Безпека життєдіяльності»
Л.В.
Білоус Л.Є.
 З використанням лепбука «Пожежна безпека»
Провести тематичні спостереження, екскурсії, прогуля- Протягом
нки:
тижня
Резніченко
 «Вітер пустун, але з ним не жартуй»;
Н.М.
 «Всі рослини і тварини вкрай потрібні для людиШевчук З.М.
ни»;
Хаустова В.А.
 «Для природи не роби шкоди»;

 «Спеціальний транспорт на варті безпеки»
6 Провести тематичні розваги, вікторини, виступи:
 «Подорожуємо містом» (ранній – молодший дошкільний вік);
 «Школа допомоги в надзвичайних ситуаціях» (середній – старший дошкільний вік)
7 Запропоновати перегляд мультфільмів:
«Загубився» (молодший вік)
«Вогнегасник» (середній вік)
«Сам удома» (старший вік)
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Перегляд відеороликів «Землетрус», «Повінь».

Лаута Д.В.
Протягом
тижня

Ардашова
А.В.
Ахметова
С.О.
Протягом Вихователі
тижня
дошкільних
груп
Музичні
керівники
Протягом Вихователі
тижня
старших груп

Взаємодія з родинами:
Організувати виставки на блогах груп:
Протягом Вихователі
тижня
всіх груп
 «Безпека малят – турбота мам і тат»;
 «Такі бувають небезпеки»
Розповсюдити пам’ятки, буклети серії «Пильним будь – Протягом Вихователі
тижня
всіх груп
про безпеку не забудь!»
Провести консультування батьків:
Протягом
тижня
Мельник І.В.
 «Безпечне житло»,
Поліщук С.В.
 «Дії в екстремальних ситуаціях»;
Костецька
 «Порядок дій у разі виникнення пожежі»;
Д.В.
Бєляєва Р. «Безпечна дорога додому».
Є.А.
Провести бесіду з батьками:
Протягом Вихователі
тижня
всіх груп
 «Домашні небезпеки»
Оформити досвід родинного виховання: «Про небезпеки Протягом Вихователі
тижня
всіх груп
знаємо, про безпеку дбаємо!»
Оформити виставку «Фотоколаж «Тижня безпеки
21.05.2021 Вихователі
всіх груп
дитини»
Розмістити консультації та поради на блогах груп та на
До
Вихователі
сайті закладу
24.05.2021
всіх груп
Робота з персоналом:
Оформити постійно діючу виставку літератури, наочно- 21.05.2021 Виховательсті, дидактичних ігор з питань БЖД та ЦЗ
методист
Чорна Т.В.
Провести навчання з постійним складом
20.05.2021
Завідувач
педагогічного колективу та обслуговуючого персоналу
Білик К.Д.
21.05.2021
Коробко
Л.М.
Провести перевірку знань працівників закладу з питань 18.05.2021 ВиховательБЖД та ЦЗ (анкетування, тестування)
методист
Нейер Л.А.
Провести тренування - навчання персоналу закладу з
20.05.2021
Завідувач

евакуації після сигналу: «Увага! всім».
Призначена особа з питань ЦЗ
КЗ «ДНЗ №23 ВМР»

Білик К.Д.
______________

Т.В.Чорна

