
Відповідно до плану роботи Департаменту освіти Вінницької міської 

ради з метою удосконалення організаційної та практичної роботи з питань 

безпеки дитини в закладах дошкільної освіти ситуаціях, свідомого та 

дбайливого ставлення дітей до свого здоров’я, підняття рівня інформаційно-

просвітницької роботи з питань забезпечення безпечної життєдіяльності 

учасників освітнього процесу  в період з 18.11.2019 по 22.11.2019 в КЗ «ДНЗ 

№71 ВМР» був проведений Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності. 

З дітьми молодших груп №10,11,12 вихователі Дубіцька Л.І., Ткаченко 

Т.В., Василюк С.Л., Ганзюк О.І., Прокопчук Ю.В. провели тематичні дні та 

заняття «Личко й ручки треба мити», «Осіння небезпека гриби», 

«Поводження з гострими предметами», «Хто такий чужий». 

В середніх №5,6,7 вихователі Пічкуровська М.М., Вознюк Д.В., 

Підвальна Г.І, Сокур Ю.В., провели наступні тематичні дні та заняття: «На 

майданчику грай – правила не забувай», «Речі на місцях – порядок вдома. 

Один вдома», «Чистота – запорука здоров’я», «Стихійні  явища» 

З дітьми старших груп №8,9, вихователі Дичук А.Ю., Бритавська Л.М. 

та спецгруп №1,2, вихователі Химера В.С, Моісеєва С.В., Галузінська В.П.. 

Марченко Р.В. провели наступні тематичні дні та заняття: «Один вдома. 

Поводження з незнайомцями»,  «Дитина та електрика. Побутові прилади»,  

«Здоровому все здорово. Служби порятунку», «Ліс і вабить,  ліс і радить. 

Поводження в лісі». 

 Муз керівники Шібутова Т.С.. Кривонос М.М. провели тематичні 

розваги «Подорож до країни Здоров’я» (мол.гр. №10,11,12),  «Кожен малюк 

має знати, як своє життя від небезпеки захищати» (сер.гр.№5,6,7), «В країні 

дорожніх знаків» (спец.гр. №1,2), «На допомогу лісовим мешканцям» 

(старш.гр №8,9) 

В групах облаштовані куточки дорожнього руху та пожежної безпеки, в 

куточку книги розміщена дитяча художня література відповідної тематики, в 

куточку самостійної художньої діяльності дітям запропоновані розмальовки 

транспорту, побутової техніки, ситуації з різною поведінкою. 

На протязі тижня з дітьми проводилися інші форми роботи: розгляд 

ілюстрацій та бесіди за їх змістом;  читання художньої літератури на 

відповідну тематику;  дидактичні, розвивальні, конструктивно-будівельні 

ігри;  театралізована діяльність: «Вовк і семеро козенят», «Колобок», 

«Червона шапочка», «Троє поросят», «Кицин дім», «Курочка і Півник»; 

сюжетно-рольові ігри: «Лікарня», «Аптека», «Дорога», «Пожежники»; 

вивчення правил поводження в довкіллі; перегляд повчальних мультфільмів;  

самостійна художня діяльність;  піші переходи. 

В куточках в куточках для батьків були розміщені  пам’ятки, 

рекомендації: «Дії під час виникнення пожежі», «Профілактика інфекційних 

та кишкових захворювань дітей», «Дії під час сильного вітру, ураганів, 

снігопаду, шквалів», «Безпечна поведінка з тваринами», «Правила 

поводження при користуванні побутовою хімією», «Основні правила 

безпечного поводження в довкіллі» тощо. 



З педагогами закладу методистом ОМК БЖД населення НМЦ ЦЗ та 

БЖД Вінницької області  було проведено інформування педагогів на тему: 

«Надзвичайні ситуації характерні для Вінниччини. Непередбачувані ситуації 

за участі дітей» та «Надзвичайна ситуація: як діяти? – навчаємо батьків та 

дітей». А начальник ОМК БЖД населення НМЦ ЦЗ та БЖД Вінницької 

області Вовоченко Н.О. провела з вихованцями старших груп №8,9 

інформування-вікторину на тему «Сезонні небезпеки – правила поводження». 

Вихователем-методистом Артемчук В.Ф. проведена консультація для 

молодих педагогів: «Форми роботи з дітьми по ОБЖД в дошкільному 

закладі». Спільно з практичним психологом Гиндюк О.С. вихователь-

методист Артемчук В.Ф. провела заняття з елементами тренінгу «Морально-

психологічна підготовка працівників ЗДО до дій в екстремальних ситуаціях». 

З педагогами та техпрацівниками адміністрацією закладу проведено 

навчання за темами:  «Основні правила поведінки при користуванні 

предметами побутової хімії», «Надання домедичної допомоги»,  «Основні дії 

під час грози, сильного вітру, шквалів» 

 Проведена робота сприяла забезпеченню колективної та особистої 

безпеки учасників освітнього процесу з питань безпечного поводження в 

довкіллі. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 


