
План освітньої роботи в рамках «Тижня безпеки дитини» 2022 

16.05.22 – 20.05.22 

 

 Молодша  група №5, вихователь Пічкуровської М.М. 

 

16.05.2022. «Дитина серед людей» 

1.Перегляд відео «Маша про правила безпеки життєдіяльності» 

https://youtu.be/6Wr4ZjFkEz4  

3.Перегляд відео: Корисні підказки «Сам удома» 

https://youtu.be/mDDzgKQ9e0U  

4.Слухання казки та обговорення проблемних ситуацій «Колобок» ліплення 

героїв до казки.  

 

17.05.2022. «Вогонь друг, вогонь ворог» 

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

https://youtu.be/ABYGUfKE1II  

2. Перегляд відео :Уроки обережності «Вогонь» 

 https://youtu.be/5BgYFCBPZFo  

3. Читання аудіо-казки та обговорення «Кицин дім». 

https://www.youtube.com/watch?v=7B_wcI5fgcc 

 

18.05.2022. «Безпечні вулиці і дороги» 

1. Перегляд відео та обговорення «Безпека на дорозі» 

https://youtu.be/KVkSvIaYRk  

2. Перегляд відео «Азбука безпеки на дорозі»  

https://youtu.be/zFe-AaClCIs  

3. Онлайн – заняття  «Безпечні вулиці і дороги» 

Мета:  продовжувати вчити  рахувати в межах 3, утворювати  та порівнювати 

множини. Порівнювати за величиною. 

 

19.05.2022. «Дитина серед предметів» 

1. Уроки обережності – Електрика 

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

2. Перегляд відео – заняття  на тему «Будь обачнішим малюк, гостре не бери до 

рук, а з дрібними предметами поводся правильно»  

3. Малювання на тему «Вишиванка». Нестандартні способи малювання. 

https://youtu.be/Rue0gwK_gzs 

4. Консультація для батьків «Безпека дитини вдома» 

 

20.05.2022. «Природа – мати, коли ти її добре знаєш»  
1. Перегляд відео «Дітям про лікарські рослини»  

https://youtu.be/rlwsCThC-90  

2. Онлайн – заняття  « В гості до Лісовичка» 

Мета: активізувати знання  дітей про лікарські та отруйними рослини, їстівні та 

отруйні гриби. Удосконалювати вміння їх називати та  класифікувати.  Навчати 

дітей правилам безпечного перебування в лісі. Розвивати вміння давати оцінку 
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поведінки дітей в ставленні до природи за ілюстраціями. Виховувати інтерес до 

об’єктів природи, сприяти екологічному вихованню. 

3. Малювання  «Кактус» у техніці штампу (долонька). 

https://www.youtube.com/watch?v=cM8Lz-UNUSU 

 

Молодша група№6, вихователь Вознюк Д.В. 

 

16.05.22. «Дитина серед людей» 

1.  Розвиваюче відео «Безпечна поведінка з незнайомцями» 

https://www.youtube.com/watch?v=ps67DbvjRcw 

2. Ліплення «Цукерка» ( за фоторекомендаціями вихователя) 

3. Онлайн – заняття «Увага – незнайомець» 

Мета: вчити дітей бути обережними під час спілкування з незнайомцями. Дати 

поняття про ті неприємності чи, навіть нещастя що можуть спіткати дитину, 

якщо вона погодиться піти з незнайомцем на його запрошення; формувати 

правила співіснування в суспільстві. 

 

17.05.22. «Дитина серед предметів» 

1. Руханка з м’ячем 

https://www.youtube.com/watch?v=CdFWRommw4c 

2. Перегляд відео «Уроки тітоньки Сови. Гострі предмети» 

https://www.youtube.com/watch?v=TkSx7gnpsM4 

3. Гра «Малечі про небезпечні речі» 

https://www.youtube.com/watch?v=3SMGYZxR3yA 

4. Консультація для батьків «Безпека вдома» 

 

18.05.22 «Вогонь – друг, вогонь – ворог» 

1. Перегляд видео «Правила безпеки (поводження з сірниками) 

https://www.youtube.com/watch?v=k46yxx_-6N4 

2. Аплікація «Пожежна машина» за фоторекомендаціями вихователя 

3. Відео – заняття «Вогонь – друг, вогонь - ворог» 

 

19.05.22 «Безпечні вулиці і дороги» 

1. Мульфільм «Казка про правила дорожнього руху» 

https://www.youtube.com/watch?v=i-8IMnrAwtY 

2. Відео «Увага! На дорозі - діти» 

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

3. Проведення анкетування з батьками «Безпека вашої дитини на дорозі» 

https://docs.google.com/forms/d/17-

remiR6qs_AZ3Ilm3HEJIoj4EDm19_4REEPQqWc-mM/edit 

4. Малювання «Світлофор» за рекомендаціями вихователя. 

 

20.05.22 «Природа друг – коли ти добре її знаєш» 

1. Руханка «Бджілка Ляля» 

https://www.youtube.com/watch?v=SfKOo53Bw_k 

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

https://www.youtube.com/watch?v=wrG-uHGrIcU&t=7s 
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3. Онлайн – заняття «Ліки для ведмедика» 

Мета: закріпити знання дітей про лікарські рослини України (липу, малину, 

калину). Вчити виділяти і правильно називати характерні ознаки рослин. 

Розвивати зв’язне мовлення, спонукати давати відповідь на запитання. 
 

Молодша група №7, вихователь Ткачук Г.О. 

 

16.05.2022 Понеділок «Дитина серед людей» 
1. Перегляд відео «Небезпека з незнайомцями» 

https://youtu.be/7wT_9iyyMZA 

2. Читання та обговорення казки «Колобок» (за рекомендаціями вихователя) 

3. Онлайн заняття з аплікації «Вагончик» 

Мета: Продовжувати вчити зображувати предмети, що складаються з кількох 

частин, розміщувати деталі предмета на готовій формі.  Закріплювати вміння 

дітей акуратно користуватись клеєм. Виховувати любов до своєї роботи.  

 

17.05.2022 Вівторок «Дитина серед предметів» 

1.Перегляд відео заняття «Лічба в межах 3» 

https://youtu.be/8QrdDvwqA00 

2. Перегляд відео «Безпечні та небезпечні речі для малят» 

https://youtu.be/2jsPPSCLc7U 

3. Перегляд відео «Гострі та колючі предмети» 

https://youtu.be/pDix3G1OBvE 

 

18.05.2022 Середа «Вогонь – друг, вогонь – ворог» 

1. Перегляд мультфільму «Небезпечні забави Лисенятка Фредді» 

https://youtu.be/k46yxx_-6N4 

2. Гімнастика для очей «Очі швидко обертаємо» 

https://youtu.be/lQBfNW6INmc 

3. Онлайн заняття «Сірники – це не іграшка» 

Мета: Закріпити з дітьми поняття «Сірники – не іграшки» та правила 

поводження з сірниками. Дати уявлення про професію пожежника, 

протипожежний інвентар, ознайомити з будовою пожежної машини. Розвивати 

обачність, почуття відповідальності при неправильному поводженні з 

сірниками та вогнем. Виховувати повагу до професії пожежників, слухняність  

 

 

19.05.2022 Четвер «Безпечні вулиці і дороги» 

1. Рухлива гра «Автомобіль» 

https://youtu.be/dZG42D6tj-A 

2. Читання казки «Знайомство – Ведмедика – пустунчика з пішохідною 

доріжкою» (за рекомендаціями вихователя). 

3. Перегляд відео-заняття «Правила дорожнього руху.  Безпека на дорозі» 

4. Перегляд  заняття з малювання на тему «Вишиванка». Нестандартні способи 

малювання. 

https://youtu.be/Rue0gwK_gzs 
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20.05.2022 П’ятниця «Природа – мати, коли її добре знаєш» 

1. Перегляд відео «Правила безпеки поведінки у лісі» 

 https://youtu.be/cNGT_2IAw3A 

2. Пальчикова гімнастика «Подорож до лісу» 

https://youtu.be/j3jCE3QZDxc 

3. Перегляд відео «Дітям про лікарські рослини»  

https://youtu.be/rlwsCThC-90 

 

Середня група №8,  вихователі Бритавська Л.М., Топчій А.О.  

 

16.05.22  «Дитина серед людей» 

1. Перегляд мультфільму «Місія незнайомці» 

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

2. Перегляд мультфільму «Безпечний двір» 

https://www.youtube.com/watch?v=Dh_8PNxAjuo 

3. Уроки тітоньки Сови - Поведінка з незнайомими людьми 

https://www.youtube.com/watch?v=7wT_9iyyMZA 

 

17.05.22   «Дитина серед предметів»  

1. Онлайн-заняття з дітьми на тему: Вивчення вірша С.Гарбуз «Не розкидай 

гострих речей». 

Мета : удосконалити вміння дітей уважно слухати та розуміти зміст 

художнього твору, відповідати на запитання за змістом. Продовжувати вчити 

дітей свідомо запам’ятовувати віршовані твори та виразно їх читати. Розвивати 

навички поводження з різними предметами, вміння дотримуватись порядку. 

Виховувати дисциплінованість.  

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

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

3. Перегляд мултфільму «Правила поведінки  з електроприладами» 

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

 

18.05.22  «Вогонь друг, вогонь ворог»  

1. Онлайн-заняття з дітьми на тему: «Лічба в межах «5». Орієнтування в 

просторі» 

Мета: закріпити різні види лічби в межах «5» (кількісна, порядкова, пряма, 

зворотна). Удосконалювати вміння  орієнтуватися у просторі. Розвивати 

логічне мислення, пам'ять, орієнтацію. Виховувати самостійність та інтерес до 

математики. 

2.  Перегляд відео – заняття «Вогонь наш друг – вогонь наш ворог» 

3. Перегляд мультфільму «Фіксики – вогнегасник»  

https://www.youtube.com/watch?v=pllibn-C3x0 

 

19.05.22   «Безпечні вулиці і дороги»  

1. Онлайн-заняття з дітьми на тему: «В школі пішохідних наук»  

Мета : продовжувати формувати знання правил дорожнього руху: поведінка 

біля дороги і на зупинках, в громадському транспорті, правила пішохода і 
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вуличного руху. Познайомити дітей з дорожніми знаками (інформаційно- 

вказівними, заборонними, знаки сервісу. Розвивати культуру поведінки на 

дорогах. Виховувати грамотного пішохода.  

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

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

3. Перегляд відео-заняття «Вантажівка» - малювання.  

4. Перегляд відео «Вишиванка» 

https://www.youtube.com/watch?v=6aidVciIKC0 

 

20.05.22   «Природа – мати, коли ти її добре знаєш» 

1. Онлайн-заняття з дітьми на тему: «Весела бджілка» - модульна аплікація. 

Мета: продовжувати знайомити дітей із небезпечними природними об’єктами 

(зокрема з небезпекою, яка може йти від бджоли), закріпити правила безпечної 

поведінки в природі. Вчити дітей виготовляти паперову бджілку. Розвивати 

творчі здібності, дрібну моторику рук. Виховувати охайність, вміння доводити 

розпочату справу до кінця. 

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

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

3. Перегляд відео – заняття «Служби порятунку» 

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

 

Середня група №9, вихователь Дичук А.Ю. 

 

16. 05.2022 Дитина серед людей 

1. Перегляд мультфільму «Місія незнайомці» 

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

2.Уроки тітоньки Сови - Поведінка з незнайомими людьми 

https://www.youtube.com/watch?v=7wT_9iyyMZA 

3. Барельєфне ліплення "Чарівні квіти" 

https://www.youtube.com/watch?v=OmrOxu7z1-s 

 

17. 05.2022 Дитина серед предметів 

1. Перегляд мультфільму про геометричні фігури. 

https://www.youtube.com/watch?v=6osbEidRweo  

2. Перегляд відео «Електроприлади» 

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

3.Перегляд відео заняття "Колючі, ріжучі, дрібні предмети"   

https://www.youtube.com/watch?v=4_Po60oNhMY 

 

18. 05.2022Вогонь – друг, вогонь – ворог. 

1. Перегляд відео казки «Кицин дім» 

https://www.youtube.com/watch?v=7B_wcI5fgcc  

2. Відео-заняття «Вибухонебезпечні  та вогненебезпечні   предмети»  

(вихователь) 

3. Онлайн – заняття на тему: «Вогонь – друг, вогонь – ворог» 

Мета: розширювати знання дітей про значення вогню в житті людей та шкоду 

під час необережного поводження з ним; закріплювати знання дітей про те, щ 
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вогонь може бути злим і добрим; розвивати увагу, мислення; виховувати  

бережливе ставлення до свого життя та здоров`я 

 

19. 05.2022 Безпечні   вулиці та дороги. 

1. Перегляд навчального відео  «Увага!На дорозі діти» 

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

2.Пальчикова гра «Котик за кермом» 

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

3. Малювання «Вишиванка» 

https://www.youtube.com/watch?v=EnA3PLk4bgA 

 

20.05.2022 Природа – друг людини, коли ти її добре знаєш. 

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

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

2.Аплікація «Вулики для бджіл» 

https://www.youtube.com/watch?v=N6JHGpov-Co 

3. Онлайн – заняття на тему: «Стихійні явища природи» 

Мета: активізувати знання дітей знання про природні явища як гроза, злива, 

буревій, снігопад. Закріпити навички безпечної поведінки під час стихійних 

явищ. Розвивати навички безпечно-доцільної поведінки. Виховувати інтерес до 

явищ природи. 

 

Старша група № 10, вихователі Василюк С. Л., Велика К.Д. 

 

16.05.2020  Понеділок – «Захисти себе сам»                           
1. Передгяд пізнавального відео «Сирена моя помічниця»  

https://www.youtube.com/watch?v=wNVwcJ9rrjA 

2. Відео- заняття по ОБЖД «Увага всім! Радіація»   

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

3. Вступ до математики «Склад числа «7» 

  https://www.youtube.com/watch?v=3mqYq_EAS2Q 

4.Поради для батьків  «Як підготувати дітей до надзвичайних ситуацій»   . 

https://life.pravda.com.ua/society/2022/02/19/247513/ 

 

17.05.2020  Вівторок – «Екологознайко»  

1. Онлайн – заняття з дітьми на тему: «Збережемо природу» 

Мета: продовжувати формувати знання про проблему забруднення 

навколишнього середовища, наслідки для живого. Закріпити знання дітей про 

правила природокористування, правила відпочинку в лісі та правила 

безпечного поводження в лісі. Розвивати екологічно доцільну поведінку, 

уявлення про причини екологічних катастроф, їх вплив на людину та як їх 

уникнути. Розширювати знання про джерела забруднення. Закріпити раніше 

отримані знання про повітря, про те, як людина використовує повітря. 

Формувати пізнавальну активність, спонукати дітей до самостійного пошуку 

відповідей на запитання. Виховувати любов до природи, бажання берегти її. 

2. Малювання за задумом та результатами заняття: «Краса природи»  

3. Мультик «Правила поведінки на воді» 

https://www.youtube.com/watch?v=ZK42k8otbYY
https://www.youtube.com/watch?v=WZYRJ3XqVeQ
https://www.youtube.com/watch?v=EnA3PLk4bgA
https://www.youtube.com/watch?v=wrG-uHGrIcU
https://www.youtube.com/watch?v=N6JHGpov-Co


https://www.youtube.com/watch?v=Vi_nirK1hY0 

4. Вчимо букви. Буква П. Звук П. 

https://www.youtube.com/watch?v=HObj2rhNg3U&t=11s 

 

18.05.2020 Середа – «Будь обережним»  
1. «Професія – рятівник. Стихійні явища».  

Мета:  познайомити дітей з мужньою професією - рятівник (МНС). 

Активізувати  знання дітей про різні стихійні лиха (землетрус, обвали, паводки, 

урагани тощо) та роль рятівників в усуненні наслідків НС. Закріпити правила 

поводження під час різних стихійних явищ природи. Розвивати навики 

поводження при виникненні НС. Виховувати інтерес та повагу до професії 

рятівника. 

2. Вступ до математики «Склад числа «8»   

https://www.youtube.com/watch?v=86kPIoSHLdc 

3. Ліплення «Пожежна машина» 

https://www.youtube.com/watch?v=LNPt4N3i-uM 

4. Відео- заняття «Сам удома. Поводження з предметами» (вихователь)   

 

19.05.2020 Четвер – «Здоровим будь»  
1. Онлайн заняття з дітьми на тему: « Здоровим будь» 

Мета: активізувати знання дітей про чинники збереження здоров’я, про правила 

дотримання здорового способу життя, про професію лікаря та роботу різних 

спеціалістів. Формувати  навички догляду за хворими та надання першої 

допомоги. Розвивати здоров’язбережувальну поведінку. Виховувати інтерес та 

повагу до професії лікаря. 

2. Перегляд відео «Корисні звички для дітей на кожен день» 

https://www.youtube.com/watch?v=xKBRIY8RNPY 

3.Перегляд мультика: «Якщо хочеш бути здоровим» 

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

4. Аплікація «Україночка у вишиванці» 

https://www.youtube.com/watch?v=acYw6QeqGA4 

5. Вчимо букви. Буква П. Звук П. 

 https://www.youtube.com/watch?v=a-tynSjvmKo 

 

20.05.2020 П’ятниця – «Відчуй небезпеку» 

1. Онлайн – заняття з дітьми на тему: "Незнайомці» 

Мета: Ознайомити дітей з основними правилами особистої безпеки при зустрічі 

з незнайомими людьми у ліфті, під'їзді, на вулиці; формувати навички 

правильної поведінки, коли дзвонять у двері, по телефону; розвивати здатність 

орієнтуватися в складних ситуаціях, реально оцінювати небезпеку; виховувати 

сміливість, спостережливість, винахідливість. 

2. Відео – заняття «Служби порятунку»  (вихователь) 

3. Перегляд. мультфільму Корисні підказки. Місія "Незнайомці"   

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

4. Перегляд відео «Уроки обережності» 

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

https://www.youtube.com/watch?v=Vi_nirK1hY0
https://www.youtube.com/watch?v=HObj2rhNg3U&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=86kPIoSHLdc
https://www.youtube.com/watch?v=LNPt4N3i-uM
https://www.youtube.com/watch?v=nf53XyuP8Ac&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=xKBRIY8RNPY
https://www.youtube.com/watch?v=67akG6a_dyM
https://www.youtube.com/watch?v=acYw6QeqGA4
https://www.youtube.com/watch?v=a-tynSjvmKo
https://www.youtube.com/watch?v=Ne0OMIFNGYA
https://www.youtube.com/watch?v=z6SRLnSvwVw


Логопедична (старша) група №2, вихователь Галузінська В.П. 

 

16.05.22р Відчуй небезпеку. 

    1. Перегляд відео «Дитина і незнайомець» 

 https://www.youtube.com/watch?v=ps67DbvjRcw 

     2. Перегляд відео: «Корисні підказки: «Незнайомці»».  

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

    3. Перегляд мультфільму «Котик і Півник» 

https://www.youtube.com/watch?v=H7yBXFcN6jA 

    4. Вивчаємо букви. Буква «Е». 

 https://www.youtube.com/watch?v=RpQRXV0y6C4 

 

17.05.22 Захисти себе сам. 

1. Відео про сповіщення. 

https://www.youtube.com/watch?v=wNVwcJ9rrjA 

2. Відео «Увага всім! Радіація!» 

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

3. Склад числа 6 

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

4. Перегляд мультфільму «Фокс і Трот спішать на поміч» 

https://www.youtube.com/watch?v=q5s3RTvYbWE 

 

18.05.22 Будь обережним! 

1. Відео «Побутові небезпеки». 

https://www.youtube.com/watch?v=L4Yn6iffDio 

2. Склад числа 7 

https://www.youtube.com/watch?v=K3h-vVjI1GU 

3. Онлайн заняття на тему: «Стихійні явища. Професія – рятівник» 

Мета: Активізувати знання дітей про різні стихійні явища: землетрус, 

обвали, паводки, урагани, тощо. Закріпити правила поводження під час 

різних стихійних явищ природи. Познайомити з мужньою професією – 

рятівник. Розвивати навички поведінки під час виникнення НС. 

Виховувати повагу та інтерес до професії рятівник. 

4. Відео-заняття «Пожежна машина» - аплікація (вихователь) 

 

19.05.22р Екологознайко. 

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

https://youtu.be/Ct815Y__mAE 

2. Перегляд відео «Природні та стихійні лиха» 
https://www.youtube.com/watch?v=dUWtiopLzS0 

3. Перегляд відео "Весняні явища" 

https://youtu.be/QMuJZ6tf6K4 

4. Перегляд мультфільму «Легенда про історію вишиванки» 

https://www.youtube.com/watch?v=inL6GFGT87I 

5. Вивчаємо букви. Буква «В» 

https://www.youtube.com/watch?v=0s9CY9KfGQw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ps67DbvjRcw
https://www.youtube.com/watch?v=Ne0OMIFNGYA
https://www.youtube.com/watch?v=H7yBXFcN6jA
https://www.youtube.com/watch?v=RpQRXV0y6C4
https://www.youtube.com/watch?v=wNVwcJ9rrjA
https://www.youtube.com/watch?v=RyJrukA_lCo
https://www.youtube.com/watch?v=PzCjdYrnKao
https://www.youtube.com/watch?v=q5s3RTvYbWE
https://www.youtube.com/watch?v=L4Yn6iffDio
https://www.youtube.com/watch?v=K3h-vVjI1GU
https://youtu.be/Ct815Y__mAE
https://www.youtube.com/watch?v=dUWtiopLzS0
https://youtu.be/QMuJZ6tf6K4
https://www.youtube.com/watch?v=inL6GFGT87I
https://www.youtube.com/watch?v=0s9CY9KfGQw


20.05.22р День здоров’я. 

1. Перегляд відео «Корисні звички для дітей на кожен день» 

https://www.youtube.com/watch?v=xKBRIY8RNPY 

2. Перегляд відео: «Якщо хочеш бути здоровим» 

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

3. Онлайн заняття «Здоровим будь». 

Мета: активізувати знання дітей про чинники збереження здоров’я, про 

правила дотримання здорового способу життя, про професію лікаря та 

роботу різних спеціалістів. Формувати  навички догляду за хворими та 

надання першої допомоги. Виховувати бережливе ставлення до свого 

здоров’я та здоров’я оточуючих. 

4. Перегляд відео «Профілактика захворювань» 

     https://www.youtube.com/watch?v=b4ACWiEhX4M 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xKBRIY8RNPY
https://www.youtube.com/watch?v=67akG6a_dyM
https://www.youtube.com/watch?v=b4ACWiEhX4M

