
                                              ЗАТВЕРДЖУЮ 

Завідувач  КЗ «ДНЗ №23 ВМР» 

_________________К.Д. Білик 

План заходів  

по проведенню місячника 

Цивільного захисту 

у КЗ «ДНЗ №23 ВМР» 

з 17.09 2021р. по 17.10 2021р.  

№ Зміст заходів Термін 

виконання 

Відповідальні  Примітка  

 Робота з дітьми 

1.  Провести тематичні 

тижні: 

17.09-24.09 – Тиждень 

небезпек у природі 

27.09- 01.10 –«Обережно, 

вулиця!» (Попередження 

дитячого травматизму) 

04.10-08.10 – Тиждень дій у 

НС 

11.10-15.10 – Тиждень 

протипожежних заходів 

 

Упродовж 

місячника 

Педагоги усіх 

вікових груп 

 

2.  Провести тематичні 

заняття: 

- «Я та інші люди» 

- «Щоб не трапилось біди» 

- «Без мами вдома сам» 

- «Подорож у місто 

небезпек» 

- «Поведінка на вулиці» 

- «Обережно, незнайомі 

люди» 

- «Інколи гра не доводить до 

добра» 

- «Знайте любі діти, як 

минути лихо» 

- «Не жартуй з вогнем» 

- «Про небезпечні речі 

потрібно знати малечі» 

Упродовж 

місячника 

Педагоги усіх 

вікових груп 

Коблик В.О. 

Резніченко Н.М. 

Ючинська М.С. 

Машталєр І.О. 

 

Білоус Л.Є. 

Шевчук З.М. 

 

Хаустова В.А. 

 

Костецька Д.В. 

 

Маєвська І.С. 

Мельник Т.І. 

 

 

 



3.  Перегляд мультфільмів: 

 

 «Уроки обережності тітоньки 

Сови» (молодші групи) 

«Азбука безпеки на дорозі» 

(середні групи) 

«Електрично-фантастично» 

(старші групи) 

 

 

22.09 

 

23.09 

 

24.09 

Педагоги усіх 

вікових груп 

 

4.  Тренінг по наданню 

домедичної допомоги для 

дітей старших груп 

21.09 Старша 

медична сестра 

Коломієць С.Г. 

 

5.  Читання літературних 

творів: 

- «Здоровим будь!» Г. Бойко 

(ранній вік, молодші групи); 

- «Про здоров’я» Л.Лисенко 

(середні групи) 

- «Як думала Оленка» 

(старші групи) 

- «Зебра» В.Паронова (ранній 

вік, молодші групи) 

- «Підземний перехід» 

В.Паронова (середні групи) 

- «Світлофор» 

В.Прушковська (старші 

групи) 

- «Протипожежні правила» 

(молодші групи) 

- «Його величність сірничок» 

В.Загороднюка (середні 

групи) 

- «Про лісову пожежу» 

М.Солтис-Смирнова 

(старша група) 

Упродовж 

місячника 

Педагоги усіх 

вікових груп 

 

6.  Тематичні бесіди: 

- «Правила безпечної 

поведінки на вулиці» 

- «Стихійне лихо: як себе 

поводити» 

- «Абетка безпеки» 

Упродовж 

місячника 

Педагоги усіх 

вікових груп 

 



7.  Організувати виставку 

дитячих книжок-саморобок 

«Правила безпеки» 

Упродовж 

місячника 

Педагоги 

старших груп 

 

8.  Фотостудія для дітей 

«Майбутні пожежники» (із 

залученням спеціального 

транспорту з ДСНС) 

23.09.2021 Педагоги усіх 

вікових груп 

 

9.  Провести тематичні 

розваги  

- «Вогонь наш друг, 

вогонь наш ворог» 

- «Абетка здоров’я»  

- « Смайлики у місті» 

Упродовж 

місячника 

 

 

Будюк Т.І. 

Задніпровська 

Л.П. 

Луняка О.Б. 

 

10.  Організувати сюжетно-

рольові ігри: 

- «Водії та пішоходи» 

- «Пожежники» 

- «Сам удома» 

- «Подорожуємо 

автобусом» 

- «Рятувальники» 

- «Служба порятунку» 

Упродовж 

місячника 

Педагоги усіх 

вікових груп 

 

11.  Провести лялькову виставу: 

«Пожежа у лісі» 

 

Упродовж 

місячника 

Педагоги усіх 

вікових груп 

 

12.  Інсценізація казки «Козенята 

і вогонь» Т.Коломієць 

(середня  група) 

Упродовж 

місячника 

Саркісова І.О.  

13.  Провести онлайн-екскурсію 

«Живемо у безпечній країні» 

Упродовж 

місячника 

Педагоги усіх 

вікових груп 

Музичні 

керівники 

 

14.  Моделювання і обігрування 

ситуацій «Природні явища»; 

«Мама намагається пройти з 

тобою вулицю в 

недозволеному місці. Які твої 

дії?»; «Собака гризе кістку». 

Упродовж 

місячника 

Педагоги 

дошкільних 

груп 

 



15.  Провести  екскурсії 

- «До пожежної машини» 

- «До пожежного щита» 

- «До пішохідного переходу» 

Упродовж 

місячника 

Педагоги усіх 

вікових груп 

 

Взаємодія з родинами 

16.  Консультації: 

-  Безпечне житло,  

- Дії в екстремальних 

ситуаціях; 

- Порядок дій у 

виникненні пожежі; 

- Безпечна дорога 

додому. 

Упродовж 

місячника 
 

 

Снісар Л.В. 

Зелік К.М. 

 

Лаута Д.В. 

 

Герасименко 

Т.В. 
 

 

17.  Бесіди з батьками в групах 

щодо запобігання 

травматизму серед дітей 

Упродовж 

місячника 
 

Педагоги усіх 

вікових груп 

 

18.  Ситуативні завдання для 

батьків «Азбука безпеки» 

До 

30.09.21 

Педагоги усіх 

вікових груп 

 

19.  Бесіда з батьками «Наші дії 

при виявленні розливу ртуті» 

Упродовж 

місячника 

Педагоги усіх 

вікових груп 

 

20.  Виставка малюнків разом з 

батьками за темою «Безпека 

на дорозі» 

10.10.21 Педагоги усіх 

вікових груп 

 

 Робота з педагогами 

21.  Розмістити на веб-сайті 

закладу інформацію про 

підготовку до проведення 

Місячника цивільного 

захисту безпеки 

життєдіяльності 

 

До 

21.09.2021 

 

Вихователь-

методист  

Чорна Т.В. 

 

 

22.  Організувати виставку 

методичної та дитячої 

літератури на тему:  

«Безпека дитини – майбутнє 

країни» 

 

Упродовж 

місячника 

 

Педагоги усіх 

вікових груп 

 

 



23.  Запропонувати педагогам 

поради та рекомендації: 

- «Навчаємо безпеці руху», 

«Виховання безпечної 

поведінки у дітей раннього 

віку» 

- «Увага, терористичний акт» 

 

Упродовж 

місячника 

 

Педагоги усіх 

вікових груп 

 

 

24.  Організувати 

взаємовідвідування з метою 

огляду тематичних виставок. 

 

Упродовж 

місячника 

 

Вихователі-

методисти  

Чорна Т.В., 

Нейер Л.А. 

 

25.  Поновити ватно-марлеві 

пов'язки.  

 

До 

25.09.21 

 

Педагоги усіх 

вікових груп 

 

 

26.  Поновити матеріали 

куточків: «Безпека дитини» 

 

Упродовж 

місячника 

 

Педагоги усіх 

вікових груп 

 

 

27.  Консультація «Надання 

першої допомоги 

травмованим та потерпілим» 

30.09.21 

 

Старша 

медична сестра 

Коломієць С.Г. 

 

28.  Заняття з ЦЗ з постійним 

складом педагогічного 

колективу та обслуговуючого 

персоналу «Порядок і 

правила надання домедичної 

допомоги при різних типах 

ушкоджень». 

 

27.09.21 

28.09.21 

 

Викладач НМЦ 

ЦЗ Кучальський 

В.О. 

Керівники 

навчальних 

груп 

Білик К.Д. 

Чорна Т.В  

 

29.  Провести практичний 

тренінг – навчання 

персоналу закладу з евакуації 

після сигналу «Увага всім!». 

Практичне відпрацювання 

заходів з евакуації дітей з 

приміщень закладу. 

Упродовж 

місячника 

 

Всі працівники 

закладу 

 

 

Призначена особа з питань ЦЗ 

 КЗ «ДНЗ №23 ВМР» 

 

____________ 

 

Т.В.Чорна 

 


