
«Тиждень безпеки дитини» 

18.05.2020 – 22.05.2020 

 
Молодша група №11, вихователі Ткаченко Т.В., Дубіцька Л.І. 

18.05.2020.  Понеділок  «Дитина серед людей» 

1.Перегляд відео «Маша про правила безпеки життєдіяльності» 

https://youtu.be/6Wr4ZjFkEz4 

2.Правила безпеки в  дома. Мультфільм от МЧС https://youtu.be/FILgPxyDcr0   

3.Перегляд відео: Корисні підказки «Сам удома»  

https://youtu.be/mDDzgKQ9e0U  

4.Слухання казки та обговорення проблемних ситуацій «Колобок» 

5. Малювання: « Улюблена цукерка» (за фото рекомендацією педагога) 

 

19.05.2020. Вівторок  «Дитина серед предметів» 

1 Перегляд відео «Безпека дитини у побут» https://youtu.be/2jsPPSCLc7U  

2.Уроки обережності - Гострі предмети https://youtu.be/t8x1wEt1uhI 

3.Уроки обережності – Електрика https://youtu.be/kNMnyq2KpMs 

 

20.05.2020 Середа  «Вогонь друг, вогонь ворог» 

1.Перегляд та обговорення відео «Лічба в межах 3»  

https://youtu.be/8QrdDvwqA00 

2.Перегляд Мультфільм "Сірники - не іграшка, вогонь - не забава"  

https://youtu.be/ABYGUfKE1II  

3. Перегляд відео :Уроки обережності «Вогонь» https://youtu.be/5BgYFCBPZFo 

4. Читання казки та обговорення «Кицин дім» 

 

21.05.2020. Четвер  «Безпечні вулиці і дороги» 

1. Перегляд  відео та обговорення «Безпека на дорозі» https://youtu.be/KV-

kSvIaYRk 

2. Рухлива гра «Автомобіль»   https://youtu.be/dZG42D6tj-A 

3. Перегляд відео «Азбука безпеки на дорозі»  https://youtu.be/zFe-AaClCIs 

4.Аплікація : «Вагончики» (за фото рекомендацією педагога) 

 

22.05.2020. П’ятниця  «Природа – мати, коли ти її добре знаєш» 

1.Перегляд заняття: "Природа - друг, коли ти добре її знаєш" 

https://youtu.be/inpEbP6G3lU  

2.Перегляд відео «Правила поведінки у лісі» https://youtu.be/cNGT_2IAw3A 

3. Перегляд відео «Дітям про лікарські рослини» https://youtu.be/rlwsCThC-90 
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Молодша група №12, вихователь Ганзюк О.І. 

18.05.2020 Понеділок  «Дитина серед людей» 

1. Перегляд та обговорення відео «Уроки обережності – Незнайомці» 

https://www.youtube.com/watch?v=mmudOARk6Io 

2. Дидактична гра «Один вдома» (за фото рекомендацією педагога) 

3.Фізкультхвилинка «Раз, два, три» 

https://www.youtube.com/watch?v=9GU7Kn_b6oc&list=PL5E8LrSI9SmQRg1xyxpI

MuHn7yc059j5G&index=1 

 

19.05.2020 Вівторок   «Дитина серед предметів» 

1. Перегляд та обговорення відео «Уроки обережності. Гострі предмети» 

https://www.youtube.com/watch?v=t8x1wEt1uhI&t=120s  

2. Перегляд та обговорення відео «Електрика» 

https://www.youtube.com/watch?v=kNMnyq2KpMs 

3. Перегляд відео «Геометричні фігури» 

https://www.youtube.com/watch?v=LpQYqlm1KdM 

 

20.05.20. Середа  «Вогонь друг, вогонь ворог» 

1. Перегляд відео «Сірник маленький, а біда велика» 

https://www.youtube.com/watch?v=xHawubeyIJ8&feature=youtu.be 

2. Розглядання та обговорення картини «Професія пожежник». Складання 

короткої розповіді. (за фото рекомендацією педагога) 

3. Читання казки «Кицин дім» 

 

14.05.20. Четвер  «Безпечні вулиці і дороги» 

1. Перегляд навчального мультика «Азбука безпеки на дорозі» 

https://www.youtube.com/watch?v=PNJYPJLpyD0 

2. Перегляд відео «Про світлофор» 

https://www.youtube.com/watch?v=haTXInDnAqo 

3. Аплікація «Вагончики» 

 

15.05.20 П'ятниця  «Природа – мати, коли ти її добре знаєш» 

1. Перегляд відеоролика  "Природа - друг, коли ти добре її знаєш" 

https://www.youtube.com/watch?v=inpEbP6G3lU&feature=youtu.be 

2.  Перегляд відео «Дітям про лікарські рослини» https://youtu.be/rlwsCThC-90 
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Середня група №5, вихователь Пічкуровська М.М. 

 

18.05 Понеділок  «Дитина серед людей» 

1.Перегляд відео «Незнайомці» 

 https://www.youtube.com/watch?v=Ne0OMIFNGYA&t=75s  

2. Бесіда «Я прийшов у гості» (за рекомендаціями вихователя) 

3.Слухання казки "Вовк і семеро козенят" 

 https://www.youtube.com/watch?v=j2fHu2hyamc  

 

19.05 Вівторок  «Дитина серед предметів» 

1. Перегляд відео «Електроприлади» 

 https://www.youtube.com/watch?v=kJFbS70DwFs  

2. Уроки обережності - Гострі предмети 

 https://www.youtube.com/watch?v=t8x1wEt1uhI   

3. Перегляд відео «Вчимося рахувати» 

  https://www.youtube.com/watch?v=XzofnJTt2Wg      

4. Художня праця «Телевізор із сірникових коробок» (за фото рекомендаціями 

вихователя) 

 

20.05 Середа  «Вогонь друг, вогонь ворог» 

1. Перегляд відео  «Вогонь нам друг, вогонь нам ворог»  

https://www.youtube.com/watch?v=upF8eqOQ36s  

Бесіда про професію пожежника. 

2. Малювання «Що я бачив в пожежній частині?» (за рекомендацією 

вихователя) 

3.Моделювання ситуації «Якщо сталася пожежа – ваші дії» (за рекомендацією 

вихователя) 

 

21.05 Четвер  «Безпечні вулиці і дороги» 

1. Перегляд відео «Увага! На дорозі діти» 

https://www.youtube.com/watch?v=ZK42k8otbYY 

2. Будівельні ігри «Вулиці нашого міста» (за рекомендацією вихователя) 

3. Розповідь за картиною про професію регулювальника.(за рекомендацією 

вихователя) 

4.Пальчикова гра "Котик за кермом" 

 https://www.youtube.com/watch?v=WZYRJ3XqVeQ  

 

22.05 П`ятниця   «Природа – мати, коли ти її добре знаєш» 

1. Перегляд відео «Природні та стихійні лиха» 

 https://www.youtube.com/watch?v=dUWtiopLzS0 

2. Явища природи. Гра впізнай по звуку 

https://www.youtube.com/watch?v=dywBgjg4J6I  

3. Читання О.Шуваєвої «Пригоди на воді». Бесіда на тему : «Пустощі на воді – 

бути біді» (за рекомендаціями вихователя) 
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Середня група №6, вихователь Вознюк Д.В. 

 

18.05.20 Понеділок  «Дитина серед людей» 

1. Перегляд мультфільму «Місія незнайомці»  

(https://www.youtube.com/watch?v=Ne0OMIFNGYA) 

2.  Слухання аудіо казки «Вовк і семеро козенят» та бесіда за її змістом. (за 

рекомендаціями вихователя) 

3. Консультація для батьків «Правила безпечної поведінки на дитячих 

майданчиках» 

 

19.05. Вівторок    «Дитина серед предметів» 

1. Перегляд мультфільму  про геометричні фігури. 

(https://www.youtube.com/watch?v=t7QPr6erErc). 

2. Перегляд відео – заняття «Колючі, ріжучі та дрібні предмети» 

( https://www.youtube.com/watch?v=4_Po60oNhMY&feature=youtu.be) 

2. Консультація для батьків «Безпека дитини вдома». 

 

20.05. Середа    «Вогонь друг, вогонь ворог» 

1. Малювання «Вогонь - ворог, вогонь – друг». (малювання долонею, за фото 

рекомендаціями вихователя) 

2. Перегляд мультфільму «Фіксики – вогнегасник» 

(https://www.youtube.com/watch?v=pllibn-C3x0&list=TLPQMDIwNTIwMjA_n9OHqwfhBw&index=2) 

3. Консультація для батьків «Про пожежу від спалювання сміття та сухої 

трави». 
 

21.05. Четвер  «Безпечні вулиці і дороги» 

1.  Вивчення вірша «Світлофор».(за рекомендаціями вихователя) 

2. Перегляд навчального відео «Увага! На дорозі – діти! 

(https://www.youtube.com/watch?v=ZK42k8otbYY) 

3.  Перегляд відео – заняття «Служби порятунку» 
https://www.youtube.com/watch?v=3WKR-qYHYRs&feature=youtu.be  

 

22.05. П’ятниця  «Природа – мати, коли ти її добре знаєш» 

1. Перегляд відео «Про гриби» https://www.youtube.com/watch?v=4LsFZZekEu0  

2. Перегляд відео «Уроки обережності: як поводитися з домашніми тваринами» 

(https://www.youtube.com/watch?v=wrG-uHGrIcU) 

3. Аплікація «Бджоли у вулика»  перегляд відео – заняття. 
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Старша група №8, вихователь Бритавська Л.М. 

 

18.05.2020  Понеділок – «Відчуй небезпеку» 

1. Перегляд та обговорення відео корисні підказки: «Незнайомці». 

https://www.youtube.com/watch?v=Ne0OMIFNGYA  

2. Перегляд  відео: «Безпечна поведінка з незнайомцями» 

https://www.youtube.com/watch?v=SDM8wpd9wpc 

3. Перегляд уроків обережності: «Де не можна гратися». 

https://www.youtube.com/watch?v=z6SRLnSvwVw 

4. Перегляд та виконання музичної руханки: «А ти готовий» 

https://www.youtube.com/watch?v=Jl-L-zHQP2A 

5. Малювання на тему: «Відчуй небезпеку» - за серією картинок. 

 

19.05.2020  Вівторок – «Екологознайко» 

1. Перегляд відеозаняття на тему: «Прогулянка до лісу» 

https://youtu.be/Ct815Y__mAE 

2. Перегляд та обговорення відео: «Звук «К»». 

https://www.youtube.com/watch?v=TIrIYJ2PKTA 

3. Мовна гра: «Підбери слово зі звуком «К»». 

4. Аплікація «Екологічні знаки поведінки в лісі» за зразком вихователя.  

 

20.05.2020 Середа – «Будь обережним» 

1. Перегляд відеозаняття на тему: «Професія - рятувальник» 

https://www.youtube.com/watch?v=lZG0485ZEko&feature=youtu.be 

2. Заняття - гра на тему: «Безпечні чи небезпечні предмети?» 

https://www.youtube.com/watch?v=nf53XyuP8Ac&feature=youtu.be 

3. Вступ до математики «Склад числа «9» ». 

https://www.youtube.com/watch?v=XjQwsriOxn8 

4. Перегляд відео «Природні та стихійні лиха» 

 https://www.youtube.com/watch?v=dUWtiopLzS0 

5. Аплікація + ліплення «Машина МНС» - (за фоторекомендаціями педагога)   

 

21.05.2020 Четвер – «Здоровим будь» 

1. Перегляд відеозаняття на тему: «Професія - лікар» 

https://www.youtube.com/watch?v=9AoqqwWze60&feature=youtu.be 

2. Перегляд та обговорення відео: «Весела поліклініка для тварин». 

https://www.youtube.com/watch?v=O7SZXONHqj8 

3. Перегляд мультика: «Якщо хочеш бути здоровим». 

https://www.youtube.com/watch?v=67akG6a_dyM 

4. Конструювання «Машина швидкої допомоги» - (за фоторекомендаціями 

педагога)   

 

22.05.2020 П’ятниця - «Захисти себе сам» 

1. Перегляд відеозаняття на тему: «Радіаційна небезпека». 

2. Перегляд мультика: «Безпечна поведінка у побутових умовах». 

https://www.youtube.com/watch?v=hsn5c-JlCqY 
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3. Перегляд та виконання музичної руханки: «Повтори як я». 

https://www.youtube.com/watch?v=k959FpplzlM 

4. Аплікація: «Радіаційний знак» - (за фоторекомендаціями педагога)   
 

Старша група №9, вихователь Дичук А.Ю. 

 

18.05.2020  Понеділок – «Відчуй небезпеку» 

1.Перегляд мультфільму Корисні підказки. Місія "Незнайомці"  

https://www.youtube.com/watch?v=Ne0OMIFNGYA 

2.Фізкультхвилинка "Corn Dance" 

https://www.youtube.com/watch?v=0meG5Pn_iOI 

3.Перегляд мультфільму Корисні підказки. Сам удома 

https://www.youtube.com/watch?v=mDDzgKQ9e0U 

4.Ліплення «Небезпечні предмети» ( за фото- рекомендацією вихователя) 

 

19.05.2020  Вівторок – «Екологознайко» 

1.Перегляд  відео  "Весняні явища"  

https://youtu.be/QMuJZ6tf6K4 

2. Малювання: «Явища природи» (за враженнями переглянутого відео) 

3.Фізкультхвилинка «ВЕСЕЛІ ЗВІРЯТА» З любов'ю до дітей 

https://www.youtube.com/watch?v=5gxZ2-Hoyqo 

4.Перегляд мультфільму на звук  (П), позначення його буквою «Пе»  

https://www.youtube.com/watch?v=Odn4l-EdAs0 

5.Мовна гра «Назви слова зі звуком «П»,( за рекомендацією вихователя – фото 

картинки).  Складання звукових моделей слів (ілюстрації за рекомендацією 

вихователя). Визначення складів у слові.  Визначення наголосу. 

 

20.05.2020 Середа – «Будь обережним» 

 1.Перегляд відео ранкової зарядки 

«https://www.youtube.com/watch?v=xTIVznmnHok»  

 2. Вступ до математики «Склад числа «10»  

https://www.youtube.com/watch?v=rm6ir8q5VUM 

Порівняння чисел, розв’язування прикладів  та задач в межах10, (за фото-

рекомендацією вихователя) 

3.Перегляд  та обговорення відео Уроки обережності - Гострі предмети (Уроки 

тітоньки Сови) 

https://www.youtube.com/watch?v=t8x1wEt1uhI 

4.Дидактична гра "Безпечні чи небезпечні предмети 

https://www.youtube.com/watch?v=nf53XyuP8Ac&feature=youtu.be 

5. Перегляд відео "Професія - рятівник"  

https://www.youtube.com/watch?v=lZG0485ZEko&feature=youtu.be 
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21.05.2020 Четвер – «Здоровим будь» 

1.Перегляд та обговорення відео Корисні підказки. «Стоп застуда!»  

https://www.youtube.com/watch?v=7RSmReYh0NI 

2.Фізкультхвилинка "Зайчики" 

https://www.youtube.com/watch?v=gsPyvMHPy8g 

3. Малювання на тему: «Ось я який»( передати своє зображення в дзеркалі на 

папері) 

4.Перегляд відео казки К. Чуковського "Доктор Айболить"  

https://www.youtube.com/watch?v=lRipv3DmEWI 

5.Вивчення прислів’їв та приказок про здоров`я (за рекомендацією вихователя) 

 

22.05.2020 П’ятниця - «Захисти себе сам» 

1.Перегляд відео"Служби порятунку"  

 https://www.youtube.com/watch?v=3WKR-qYHYRs&feature=youtu.be 

2.Фізкультхвилинка з Їжачком 

https://www.youtube.com/watch?v=G_WpfUw5mUU 

3.Конструювання « Швидка допомога»  (за фото-рекомендацією вихователя) 

4.Складання розповіді «Надзвичайна ситуація» (за фото-рекомендацією 

вихователя) 

5. Перегляд та обговорення відео Корисні підказки «Вперед, вогнеборці!» 

https://www.youtube.com/watch?v=WFPlxcF_SiI 

 

 

Спецгрупа (старша) №2. Вихователь Марченко Р.В. 

 

18.05.2020  Понеділок – «Відчуй небезпеку» 

1.Перегляд розвиваючого відео «Місія «Незнайомці»». 

https://www.youtube.com/watch?v=Ne0OMIFNGYA 

2.Слухання та обговорення вірша: «Безпечна поведінка з незнайомцями»,  відео 

https://www.youtube.com/watch?v=SDM8wpd9wpc 

3.Фізкультхвилинка-руханка «А ти  готовий?» 

https://www.youtube.com/watch?v=Jl-L-zHQP2A 

4. Бесіда за серією картинок: «Сам удома» за фоторекомендаціями педагога)   

5.Малювання на тему: «Відчуй небезпеку» за серією картинок. 

 

19.05.2020  Вівторок – «Екологознайко» 

1.Перегляд  та обговорення відео-заняття: «Прогулянка до лісу» 

https://youtu.be/Ct815Y__mAE  

2. Перегляд  відео-заняття  "Весняні явища"  

https://youtu.be/QMuJZ6tf6K4 

3.Перегляд відео: Буква «К к» https://www.youtube.com/watch?v=TIrIYJ2PKTA 

Звуковий аналіз слів. Складання речень.  

4.Перегляд та обговорення відео: «Як потрібно берегти природу» 

https://www.youtube.com/watch?v=ahxe6Y6OM0o 
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https://youtu.be/Ct815Y__mAE%202
https://youtu.be/Ct815Y__mAE%202
https://www.youtube.com/watch?v=TIrIYJ2PKTA
https://www.youtube.com/watch?v=ahxe6Y6OM0o


5.Руханка «Я  танцюю з тобою» 

https://www.youtube.com/watch?v=BPC5nU5cStw 

6. Аплікація+малювання «Екологічні знаки» з використанням заготовок 

малюнків зі старих журналів. (за фоторекомендаціями педагога)   

 

20.05.2020 Середа – «Будь обережним» 

1.Перегляд відео-заняття «Професія-рятівник»  

https://www.youtube.com/watch?v=lZG0485ZEko Бесіда за змістом відео. 

2. Заняття-гра «Безпечні чи небезпечні предмети» 

https://www.youtube.com/watch?v=nf53XyuP8Ac  

3.Перегляд відео: «Побутові прилади» https://www.youtube.com/watch?v=-

emkWPKNxUk 

4. Руханка «Голова, плечі»https://www.youtube.com/watch?v=n4gj0QsaIxc 

5. Аплікація+ліплення  «Пожежна  машина» 

https://www.youtube.com/watch?v=9cN9XN-FojM 

 

21.05.2020 Четвер – «Здоровим будь» 

1.Перегляд та обговорення відео «Професія - лікар» 

https://www.youtube.com/watch?v=9AoqqwWze60 

2.Слухання вірша Т. Лисенко «Звідки взялися мікроби» 

https://www.youtube.com/watch?v=1jx496WvhP8  

3. Математика «Склад числа 9» https://www.youtube.com/watch?v=G0qfsIu5a1I 

4. Фізхвилинка «Друзі»https://www.youtube.com/watch?v=uRPqNisxwL0 

5.Конструювання «Швидка допомога» 

 https://www.youtube.com/watch?v=W9HhCGCJu_E 

 

22.05.2020 П’ятниця - «Захисти себе сам» 

1.Перегляд та обговорення відео-заняття   “Радіаційна небезпека».  

2.Розглядання та обговорення фотоілюстрацій із зображенням різних 

надзвичайних ситуацій,  сховища. за фоторекомендаціями педагога)   

3. Весела руханка «Тук- тук» https://www.youtube.com/watch?v=T7ofWPCl8-E 

4. Конкурс малюнка: «Надзвичайні ситуації» 
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