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ЗВІТ  

про проведення Тижня безпеки дитини  

в Лебединському закладі  дошкільної освіти 

(ясла-садок) «Ромашка» 

                                         з 11.10.2021  - 13.10.2021р. 

 

На виконання Кодексу цивільного захисту України, наказу МВС України 

від 11.09.2014 року № 934 «Про затвердження порядку організації та проведення 

спеціальних об’єктових навчань і тренувань з цивільного захисту», наказу МВС 

України від 30.12.2014 року № 1417 «Про затвердження Правил  пожежної 

безпеки в Україні», відповідно до розпорядження Лебединського міського 

голови від 16.02.2021 року № 27-ОД «Про затвердження плану основних заходів 

цивільного захисту Лебединської міської територіальної громади на  2021 рік», 

наказу відділу освіти виконавчого комітету Лебединської міської ради від 

22.02.2021 року №21 – ОД «Про підсумки цивільного захисту відділу освіти 

виконавчого комітету Лебединської міської ради у 2020 році та основні завдання 

на 2021 рік», на виконання наказу управління освіти, молоді та спорту виконкому 

Лебединської міської ради № 157/1 - ОД від 08.09.2021року «Про підготовку та 

проведення «Тижня знань з безпеки життєдіяльності» у закладах освіти»,  з 

метою поглиблення теоретичних знань з безпеки життєдіяльності, 

вдосконалення  практичних умінь та їх відпрацювання в умовах екстремальних 

ситуацій в Лебединському закладі дошкільної освіти (ясла-садок) «Ромашка»  

був проведений  Тиждень безпеки дитини в період з 11.10.2021  - 13.10.2021 р. 

 

1. Основною метою Тижня безпеки дитини було: 

http://lebedinromashka.org.ua/


⎯ відпрацювання дій педагогічного і дитячого колективу на випадок 

надзвичайних ситуацій та удосконалення теоретичних знань і практичних 

умінь і навичок при виникненні пожежі. 

 

     2. Основними завданнями Тижня безпеки дитини були: 

⎯ розвиток вмінь, навичок грамотно та чітко діяти у різних НС щодо захисту 

здоров’я та життя; 

⎯ вдосконалення вихованцями та педагогічним колективом теоретичних 

знань та практичних навичок, щодо дій в умовах надзвичайних ситуацій; 

⎯ практичну перевірку здатності дітей діяти за сигналами оповіщення про 

небезпеку; 

⎯ навчання керівного складу навчального закладу по проведенню 

практичного відпрацювання плану евакуації . 

 

      3. До проведення Тижня безпеки залучались: 

⎯ педагогічні працівники (20 чол.), вихованці ЗДО  (107 чол.). 

 

      4. Протягом Тижня безпеки з працівниками ти вихованцями закладу 

проведено:  

•  практичне відпрацювання дій працівників ДНЗ на випадок пожежі ; 

• перевірялося вміння користуватися вогнегасником; 

• з працівниками ЗДО проведено заняття на тему: «Заходи безпеки при 

проведенні рятувальних робіт по ліквідації наслідків пожежі». 

         Проведені наступні заходи: 

⎯ тематичні заняття : «Вогонь і діти»,  «Небезпечні місця для ігор», читання 

казки Т.Коломієць «Козенята і вогонь», «Такі необхідні електроприлади»  

з дітьми груп молодшого дошкільного віку. «Про небезпечні речі потрібно 

знати малечі», «Небезпека вдома й на вулиці», «Часом гра не доводить до 

добра», «Про небезпеку треба дбати – правила запам’ятати», читання казок 

«Вовк і семеро козенят», «Кіт і півник», «Червона Шапочка», перегляд 

відеоролика «Небезпечні іграшки» з дітьми середнього дошкільного віку. 

КВК «Як діяти в різних життєвих ситуаціях» , «Бережімо органи чуття», 

«Техніка вдома і наша безпека», «Будь обачним пішоходом», 

«Надзвичайні ситуації», «Екскурсія – огляд куточка пожежної безпеки», 

читання казки К. Чуковського «Плутанина» та бесіда за її змістом, «У гості 

до світлофора», «Без дорослих, діти, не ходіть у ліс по квіти», «Гриби»,  

«Природні та стихійні явища», «Що таке здоров’я», «Личко й ручки треба 

мити, щоб здоровим завжди бути», «Правила запобігання дитячого 

травматизму»; піші переходи до перехрестя та пішохідного переходу. 

Фізкультурні заняття «Ігровий мікс здоров’я»  

 



⎯ дидактичні та рухливі ігри : «Добери риму», «Вогонь добрий – вогонь 

злий»,  «Навіщо нам електроприлади»,  «Що де росте», «Транспорт в місті 

та селі», «Що є в автомобіля», «Маленькі пожежники», «Лікарські 

рослини», «Що станеться, якщо…», «Що корисне, а що шкідливе для 

здоров’я», «Народний лікар»,   «Яка рослина», «Чотири стихії» ігровий 

тренінг «Попередь про небезпеку», гра – тренінг «Я вас слухаю» 

⎯  сюжетно - рольові ігри «Оперативно – рятувальні служби», 

«Автомістечко». 

 

⎯ бесіди: «Небезпечна річ» - правила поводження з електроприладами,  «Хто 

такий незнайомець», «Які природні явища небезпечні для людини» «У ліс 

за грибочками», читання вірша К. Перелісної «Гриб»; «Як потрібно 

поводити себе на вулиці рідного міста», «Необхідність професії 

пожежника», «Надзвичайні ситуації у мирний час», «Виклик служби 

порятунку», «Лікарські рослини»,  «Якщо ти пасажир», «Вогонь і діти», 

«Добрі та погані вчинки сірничків»,  «Користь  і небезпека побутових 

електроприладів», «Автомобіль і довкілля», «Що таке здоров’я», «Смачні 

ліки». 

 

⎯ моделювання ситуацій: «Гра на балконі, на вікні» «Заблукали в лісі», гра 

– тренінг «Перша допомога: допоможи собі і товаришу», «Пікнік на лісовій 

галявині», «Телефонний дзвінок незнайомця», «Дівчинка бавиться з  

електроприладами»;  бліц – опитування «Як я буду діяти», театралізована 

діяльність «Вовк і козенята»; образотворча робота «Чарівні вогники»; 

розгляд картини К. Маковського  «Діти втікають від грози»; етюд  

«Смілива дитина. Боягуз»; виготовлення вогнегасника з картону; 

⎯ виготовлення з паперу попереджувальних знаків; 

⎯ було організовано виставку  літератури з проблеми «Безпека наших дітей» 

⎯ у куточку для батьків розміщено матеріали під рубрикою «Безпека 

вашої дитини». 

⎯ організували виставку малюнків «Безпечний світ для малюка» 

Висновок: заплановані заходи проведені згідно наказу, з поставленими 

завданнями працівники та вихованці справились у повному об′ємі. Слід 

відзначити заняття педагогів   Калюжної Т.О.,  Лисянської Л.О., Гудим В.В., 

Дрюхіної В.М. 

Завідувач 

закладу дошкільної освіти                                             Лариса  ХОРУНЖА 



 

 

 

 

 

 

 



 

 


