
Тиждень безпеки  

21.04.-24.04.20.  
 

Шановні батьки! Проведіть з дітьми бесіду про значення «безпека» і 

«небезпека», повторіть правила безпечного перебування вдома під час 

відсутності дорослих та користування речами  домашнього вжитку,  правила 

поводження з незнайомими людьми; правил дорожнього руху та правил 

особистої гігієни.  

Виховувайте у малят потребу повсякденного дотримання правил безпечної 

поведінки. 

 

ЛЮБІЙ МАЛЕЧІ ПРО ЦІКАВІ РЕЧІ. 

(Особистість дитини) 

Тема: Вулиця та транспорт. Чого нас навчили? 

Мета: Закріплювати правила дорожнього руху; виховувати потребу дітей 

бути дисциплінованими та уважними , обережними та обачними на вулицях 

міста. 

 

1.Дидактична гра: « Добери риму» 

- Вляглась на землю смужка довга, немов змія лежить…(дорога) 

- Світлофор та перехід добре знає…(пішохід) 

- На дорозі перепона – стій, коли горить…(червоний) 

- Прислухайся до мене – переходьте на …(зелений) 

- Дякуй друже за пораду – обминай автобус…(ззаду) 

- Дитино люба, завжди пам’ятай – обходять спереду…(трамвай) 

- Людина кожна має знати – сидіння краще…(не псувати) 

- Чужу машину обминай, і ніколи в неї ( не сідай) 

- Мої слова на допомогу – не грайся поблизу…(дороги) 

  

 

 СЛОВО ДО СЛОВА ЗЛОЖИТЬСЯ МОВА. 

(Розвиток мовлення) 

Тема: «Небезпека» 

Мета: Розвивати увагу, уяву, пам'ять, мислення, зв’язне мовлення. 

 

 Мовленнєва гра «Поясни»  

-Пожежа – це небезпечно, тому що….;  

-Хвороба – це небезпечно, тому що ….; 

-Піти десь без дорослих дуже небезпечно, адже …;  

-Купатися в незнайомих місцях небезпечно, тому що…; 

-Відчиняти двері незнайомцю не можна, тому що ….; 

-Гратися з сірниками дуже небезпечно, адже …;  

-Вмикати самому плиту не можна, тому що…; 

-Без дорослого пігулки брати дуже небезпечно … . 

 

 



 

 Мовленнєва вправа: «Поміркуй»  

-Чому пожежна машина завжди червоного кольору? 

-Чому в пожежного форма зроблена з цупкої тканини?  

-Чому маленьким дітям не можна сидіти на передньому  сидінні в 

машині? 

 

Тема «Сірники - не іграшка»  

Рекомендуємо: дати поняття дітям про те, яку небезпеку таять в собі 

сірники; викликати у дітей бажання бути завжди обережними з вогнем. 

 

 Ігрова ситуація «Сьогодні нам принесли листа, на конверті написано: 

"Дітям від Хрюші і Степашки" Послухай, що вони пишуть вам.» - 

Здрастуйте, діти! Я лежу в лікарні. Хочу розповісти вам, як я сюди 

потрапив. Гостював я у Степашки, ми читали книжки, малювали, ліпили з 

пластиліну, а потім стало нудно і ми вирішили придумати нову гру. І 

знайшли сірники і стали з ними грати. Спочатку нам було весело, цікаво. 

Нам дуже подобалося, як сірник чиркає по коробці, як спалахує вогонь, а 

потім вогонь підкрався до лапок, ми побоялися обпектися і кинули сірник на 

підлогу. А потім я нічого не пам'ятаю, прокинувся тільки в лікарні зі 

Степашкою. Зараз нам дуже погано, у нас болять лапки і вушка. Нас 

лікують лікарі. Діти не вірте сірникам, вони можуть наробити багато біди. 

Вони хитрі, завжди просяться дітям в руки. А будиночок наш згорів. 

 

 -Як ти думаєш чому Хрюша зі Степашкою опинилися в лікарні?  

- Чому небезпечно грати з сірниками? 

 -Чим можна гратися дітям?  

 

 Прислів’я про вогонь (запропонуйте дитині вивчити прислів’я) 

 «Від маленького сірника – велике лихо.»           

 «З малої іскри – великий вогонь.» 

-А як же бути з будиночком для Хрюші і Степашки?  

 

Запропонуйте дитині побудувати (намалювати)  з геометричних фігур 

будиночок   для Степашки  і  Хрюші. 

 

 


