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Мета Тижня: поліпшення якості освітнього процесу з 

дітьми з питань особистої безпеки та захисту життя, пропаганда 

здорового та безпечного способу життя, вироблення у дітей 

дошкільного віку умінь та навичок щодо захисту свого життя під 

час різних небезпечних ситуацій. 

16.10.2018р. 

День здорової 

дитини 

Мета: дати можливість дітям зрозуміти, що здоров’я – це 

одна з головних цінностей життя. Формувати бажання 

бути сильним, здоровим, бадьорим, енергійним. 

Розвивати почуття власної гідності, прагнення 

самовдосконалюватись. 

Виховувати бажання бути здоровим. 

 - Єдиний день ранкової гімнастики: «Ми малята-

здоров’ята вранці робимо зарядку» 

- Бесіди : «Що таке здоров’я», «Вітаміни – наші друзі» 

- Сюжетно – рольова гра «Лікарня» 

- Дидактичні ігри : «Лялька захворіла», «Корисне – 

некорисне» 

- Обговорення прислів’їв :«Без здоров’я нема щастя», 

«Здоров’я дитини – багатство родини». «У здоровому тілі 

–здоровий дух» 

- Заняття з валеологічного  виховання «Наш ротик». 

- Консультація для батьків «Здоров’я Вашої дитини» 

17.10.2018р. 

День обережної 

дитини 

Мета: дати уявлення про те, що є свої люди і чужі, учити 

поводитися з ними. Виховувати культуру поведінки серед 

людей,  обережність у поведінці з іншими. 

- Ранкова зустріч «Що виражають очі» 

- Бесіда «Твоя небезпека залежить від тебе».  

- Дидактичні ігри «Свої – чужі», «Вмій казати «ні»,  

- Моделювання ситуацій «Незнайомець 

пропонує»(покататись на машині, пригощає 

цукеркою,морозивом) 

- Ігрові ситуації: «Зателефонуй 101,102,103,104» 

- Читання художніх творів І. Панасюка : «Що сталося з 

малюком?»,  «Незнайомці» 

- Рухливі ігри: «Знайди собі пару», «У лісочку на 

горбочку» (орієнтування у просторі) 

- Настільні ігри за сюжетами казок відповідно теми ; 

пазли  «Небезпечні ситуації» 

- Бесіда з батьками «Особиста безпека малюків» 

18.10.2018р. 

День обізнаної 

дитини 

Мета: нагадати дітям про роль засобів масової 

інформації, учити правилам поведінки під час 

екстремальних повідомлень. Вчити діяти швидко і 

правильно. 



 Виховувати уважність, організованість, 

дисциплінованість. 

- Екскурсія дітей старшої групи до пожежного щита 

- Бесіда: «Вогонь – друг, вогонь - ворог»   

- Гра – бесіда «Небезпечні природні явища», читання 

К.Чуковського «Федорине горе» 

- Розгляд ілюстрацій «Безпечна поведінка з електричними 

приладами», «Пригода на дорозі» 

- Заняття з розділу «Дитина в природному довкіллі» 

(правила поведінки в природі) 
 

19.10.2018р. 

День 

самостійної 

дитини 

Мета: учити правильно реагувати на випадок аварії у 

транспорті, на підприємстві, під час природних лих. 

Учити правильно розуміти шкідливість для здоров’я 

людини забруднення довкілля. 

 Виховувати до цього негативне ставлення.. 

- Дидактична гра «Один вдома» 

- Бесіда за оповіданням К.Чуковського «Федорино горе» 

- Психогімнастика – зобразити радість, сум, страх, подив, 

підозру. 

- Пішохідний перехід  до проїжджої частини дороги. 

- Назви правила безпечної поведінки (пам’ятка ) 

- Ігрові ситуації «Ми вулицею крокуємо», «Зайчик 

переходить дорогу» 

 - Консультація для батьків «Попередимо біду» 
 


