
ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                                     

Завідувач КЗ «ДНЗ 

№23ВМР»            

__________      К.Д.Білик  

 

План 

заходів «Тижня знань безпеки життєдіяльності» 

в комунальному закладі «ДНЗ № 23 ВМР» 

19.04-23.04.2021 

 

№ 

з/п 

Зміст заходів  Дата  

проведення 

Відповідальний 

          З педагогами: 

1 Створення інформаційно – довідкового 

куточка, підбір та опрацювання літератури 

з даної тематики 

    До 

19.04.2021 

Вихователь – методист 

Чорна Т.В. 

2 Навчання за темами:  

- «Перша долікарська допомога», 

- «Правила безпечної поведінки під час 

природного лиха». 

 

22.04.2021 

23.04.2021 

Старша сестра 

медична Коломієць 

С.Г. 

Вихователь – методист 

Чорна Т.В.  
3 Заняття з елементами тренінгу «Сучасні 

підходи до організації роботи з формування 

навичок безпечної поведінки у 

дошкільників». 

        

22.04.2021 

Вихователь – методист 

Нейер Л.А., 

практичний психолог 

Скакун Г.А. 

4 Консультації: 

- «Як говорити з дитиною про 

насильство», 

- «Безпечна поведінка під час ігор на 

майданчику» 

        
21.04.2021 

22.04.2021 

 

Завідувач Білик К.Д. 

вихователь-методист 

Чорна Т.В. 

        З вихованцями: 

 

5 Цикл тематичних занять: 

• ««Про вогонь та пожежників», 

• «Мандрівка до безпечних речей», 

• «Маленькі друзі світлофора», 

• «Щоб не сталося біди», 

• «Хто такий незнайомець» 

•  «З електрикою дружи, а себе 

бережи», 

• «Подорож до Країни знаків», 

•  «Ліки сам не бери», 

• «Особиста безпека», 

Впродовж 

тижневика 

 

Болюх Н.П. 

Міхеєва Т.О. 

Лисюк Л.Ю. 

Жданюк І.Л. 

Білохвостикова Л.В. 

Хаустова В.А. 
 

Маєвська І.С. 

Лаута Д.В. 

Білоус Л.Є. 

Онищук Л.М.  



• «Якщо ти загубився в лісі»  

6 Дидактичні ігри: 

• «Добре – погано», 

• «Повідом про пожежу»,  

• «Відгадай за описом», 

• «Знайди правильний знак»,  

• «Що для чого», 

• «Небезпечні предмети», 

• «Сигнали світлофора» 

 Впродовж 

тижневика 

 

Вихователі 

дошкільних груп 

 Сюжетно-рольові ігри: 

• «Я вдома сам», 

• «Чи знаєш ти дорожні знаки», 

• «Ми переходимо дорогу» 

Впродовж 

тижневика 

Вихователі 

дошкільних груп 

7 Конструктивно-будівельні ігри: 

• «Безпечні іграшки» 

• «Дорогою в садочок» 

• «Пожежна частина» (ЛЕГО) 

• «Наші менші друзі» тощо 

Впродовж 

тижневика 

Вихователі 

дошкільних груп 

8 Тематичні розваги: 

• «Ми вогню не боїмося, з ним 

боротися вчимося», 

• «Будь обережним на дорозі»,  

• «Подорож до Лісовичка» тощо.   

Впродовж 

тижневика 

 

Луняка О.Б. 
 

Задніпровська Л.П. 

Будюк Т.І. 

9 Цільові прогулянки  Впродовж 

тижневика 

Вихователі 

дошкільних груп 

10 Екскурсії на кухню, пральню  Впродовж 

тижневика 

 Вихователі   

дошкільних груп 

11 Читання тематичних творів дитячої 

художньої літератури та їх обговорення 

Впродовж 

тижневика 

Вихователі 

дошкільних груп 

12 Конкурс дитячого малюнку «Будь 

сміливим!» 

Впродовж 

тижневика 

Вихователі 

дошкільних груп 

13 Створення колажів «Вулиці нашого міста» Впродовж 

тижневика 

Вихователі 

дошкільних груп 

         З батьками 

 

14 Проведення консультацій: 

• «Дитина та вулиця», 

•  «Батькам про правила дорожнього 

руху»,  

•  «Все про домашню аптечку», 

• «Інфекційні захворювання», 

• «Зробимо свою квартиру 

безпечною», 

• «Стресова ситуація. Уміння швидко 

 

Впродовж 

тижневика  

 

Резніченко Н.М. 

Воронцова Л.В 

 

Ставріаніді Ю.В. 

Білохвостикова Л.В. 
 

Герасименко Т.В. 

Ардашова А.В. 
 



приймати рішення», 

• «Дотримуйся правил пожежної 

безпеки», 

• «Поведінка батьків – приклад для 

наслідування» 

Мельник Т.І. 
 

Шульга Ж.О. 
  

15 • Онлайн-семінар «Як уникнути 

травмування дитини вдома». 

Впродовж 

тижневика 

Вихователь-методист                 

Чорна Т.В. 

 

 

Відповідальна особа з ЦЗ та БЖД                                                   Т.В.Чорна 


