
Звіт 

про проведення «Тижня безпеки дитини» 

в Житомирському дошкільному навчальному закладі №33 

Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» 

передбачає формування у дітей дійової відкритості до світу людей як потреби 

особистості, розвиток досвіду, який допомагає дошкільникові розв’язувати 

проблеми у незвичних умовах, здобувати нову інформацію, набувати мобільності, 

формування здатності діяти адекватно, конструктивно, ефективно в різних 

життєвих ситуаціях, задовольняти свої соціальні потреби, формування соціальної 

зрілості, пов’язаної з умінням спілкуватися з дорослими та однолітками, 

виховувати співпереживання, співчуття, бажання робити добрі вчинки. Водночас, 

важливою складовою соціального досвіду дитини-дошкільника мають стати 

знання та вміння, що забезпечують безпеку набуття цього досвіду. 

 Саме у цьому віці у дитини формуються основи здорового способу життя, 

норми безпечної поведінки. 

З  14 травня по 18 травня 2018 року в Житомирському дошкільному 

навчальному закладі №33 пройшов «Тиждень безпеки дитини», що включав в 

себе тематичні дні:  

день перший – «Дитина і інші люди»; 

день другий – «Дитина і природа»; 

день третій – «Дитина вдома»; 

день четвертий – «Здоров’я дитини»; 

день п’ятий – «Сигнал «УВАГА ВСІМ!».  

З метою підготовки до Тижня безпеки дитини вихователем-методистом був 

складений план заходів до ТБД;  в методичному кабінеті оформлено куточок 

«Тиждень безпеки в дитячому садку». 

Під час проведення ТБД в закладі продилась спланована робота з 

педагогами, дітьми та батьками вихованців. З педпрацівниками було опрацювано 

методичний посібник «Тиждень безпеки дитини» у дошкільних навчальних 

закладах. Проведено: 

- Засідання прес-клубу з метою огляду періодичної літератури з питань 

безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку. 

- Консультацію для працівників «Формування у дітей уявлень про можливі 

небезпечні ситуації, відпрацювання стереотипів їх поведінки в умовах загрози та 

виникнення надзвичайних ситуацій».  

- Інтелектуальну розминку «Як від лиха вберегти?» 

- Інтерактивну гру: «Гаряча лінія» (вправляння у вмінні знаходити 

правильні рішення на різні ситуації небезпеки). 

- Психологічний тренінг «Впевнена поведінка в ситуації небезпеки». 

- Анкетування «Якщо виникла ситуація небезпеки». 

- Колективний перегляд «Небезпеці можна запобігти» (формування у 

дошкільників навичок безпечної поведінки засобами театралізованої діяльності). 

- Бесіду за круглим столом «Наш тиждень безпеки – який він?» (самоаналіз, 

пропозиції). Організована тематична виставка на тему «Безпека дитини» 

(методична література, дитяча література, тематичні папки, альбом, посібники 



тощо); надана допомогу у плануванні тематичних днів; підібрані  поради і 

рекомендації по плануванню і проведенню освітньої роботи з дітьми в рамках 

ТБД; проведений конкурс для педагогів на кращий конспект з питань безпеки 

життя дитини. Надано консультацію для педагогічних працівників: «Оснащення 

куточку безпеки у групі» (виставка-попередження). Результативно був 

проведений проблемний стіл «Безпека дитини у її власних руках: від теоретичних 

знань до впевнених дій». Проведено анкетування серед педагогів закладу на тему: 

«Впевнена поведінка у ситуації небезпеки». 

Дуже цікаво та результативно пройшла робота в усіх вікових групах 

закладу. Протягом тематичних днів педагогами були проведені різноманітні 

форми роботи з дітьми. А саме, в перший день «Дитина і інші люди»: 

в групі раннього віку проведено:  

- заняття з освітніх ліній «Дитина в соціумі, дитина в 

світі культури, особистість дитини» на тему: «Показ 

настільного театру «Вовк та семеро козенят». Бесіда «Свої-

чужі» (формування початкових правил поведінки з 

незнайомими людьми); 

- бесіда «Свої та чужі» (закріплення правила – не 

можна відчиняти двері незнайомим людям). 

- предметно-ігрова діяльність - гра «Знайди свою 

маму» (формувати вміння звертатись до сторонніх людей з 

прохання про допомогу).  

Вихователями молодшої групи були проведені:  

- бесіда про самозбереження за мотивом казки 

«Колобок» (визначення помилки, яку припустився колобок); 

- заняття з освітніх ліній «Дитина в соціумі, дитина в 

світі культури, особистість дитини» на тему: «Обережно – 

незнайома людина!» (вміти чинити опір неприйнятій пропозиції на прикладі казки 

«Котик і півник»); 

- розглянуті картини (з групою дітей) – «Як уникнути 

неприємностей» (вміти передбачати наслідки спілкування з 

дорослими); 

- дидактична гра «Обережно незнайомець» (правила 

поведінки з незнайомими людьми, виробляти вміння 

говорити «Ні!»). 

У середній групі педагоги провели: 

-  заняття з освітніх ліній «Дитина в соціумі, дитина в 

світі культури, особистість дитини» на тему: «Небезпечні 

контакти» (За казкою «Зайчикова хатка» - наслідки 

легковажної поведінки, обачне спілкування із 

сторонніми людьми); 

- малювання за мотивами 

казки «Троє поросят» (вміння 

бути обачними при спілкуванні 



зі сторонніми людьми); 

- моделювання ситуації «Пішли зі мною» (правила спілкування з 

незнайомими особами); 

- настільний театр «Котик і півник»           (закріплення 

правил самозбереження на прикладі чужих помилок). 

З дітьми старшої групи успішно були проведені: 

- бесіда: «Моя сім’я на відпочинку» ; 

- заняття з освітніх ліній «Дитина в соціумі, дитина в світі 

культури, особистість дитини» на тему: «Свої і 

чужі люди» (обговорення ситуацій із казок 

«Вовк і семеро козенят» та «Котик і півник». 

Складання правил безпечної поведінки, коли 

вдома немає дорослих); 

- моделювання ситуацій: «Що ти робитимеш?»; 

«Дорога до ДНЗ»;  «Небезпечні контакти з чужими людьми на вулиці». 

- дидактичні ігри: «Свої – чужі», «Як з ким спілкуватися?»,  «Телефонна 

розмова», «Незнайомець»; 

- сюжетна гра «Сім’я» (визначення правил безпечної 

поведінки); 

- психологічний етюд  «Сміливий зайчик»; 

- запитання для міркування «Чи можна хвалитися перед 

чужими і малознайомими людьми»; 

- рухливі ігри: «Впіймай м’яч – назви дію», «Третій 

зайвий»; 

- читання казки «Білосніжка»; 

- консультація для батьків: «Вчимо дітей спілкуватися», «Небезпечні ігри 

дітей у дворі дома». 

У групі дітей з порушенням слуху вихователі провели: 

-  заняття з освітніх ліній «Дитина в соціумі, особистість дитини» на тему: 

«Бесіда «Свої та незнайомі люди» (правила 

поведінки з чужими людьми вдома і на вулиці).   

Дид. гра «Свої – чужі»; 

- будівельно-конструктивні ігри «На вулиці» 

(залучення дітей до конструювання вулиці з 

будівельного матеріалу. Обігрування «Ти заблукав на 

вулиці»; 

- моделювання ситуації «В групі незнайома людина…». 

Вихователі логопедичної групи організували:  

- проблемну ситуацію «Як навчитись сказати «Ні» 

(вчити дітей відмовляти незнайомцям);  

- дидактичну гру «Для чого це?» (поведінка з 

незнайомцями); 

- рухливі ігри «Не боюся» (ходьба); «Знайди, де 

заховано» (орієнтування в просторі). 



- індивідуальну роботу через дидактичну вправу «Скажи лагідно» (добір 

ласкавих слів для рідних); 

- заняття з освініх ліній «Дитина в соціумі, особистість дитини» на тему «Свої 

та чужі». (Правила поведінки з чужими людьми вдома та 

на вулиці);  

- драматизацію казки «Вовк і семеро козенят»; 

- сюжетно-рольову гру «Сім’я» (спостереження за 

взаєминами між дітьми та дорослими); 

- проблемну ситуацію «Небезпечні контакти з чужими 

людьми на вулиці»; 

- дидактичну гру  «Безпечно – небезпечно» (закріпити 

правила поведінки з незнайомцями); 

- рухливі ігри: «Знайди собі пару», «Кинь небезпечний предмет далі». 

У другий день «Дитина і природа» вихователі групи раннього віку організували: 

-  заняття з освітньої лінії «Дитина в природньому 

довкіллі, особистість дитини» на тему «Бесіда 

«Небезпека домашніх тварин». 

Д/гра Хто як кричить» (визначення 

правил безпечної поведінки з 

тваринами); 

- спостереження за рослинами під час прогулянки  

(ознайомлення з правилами поведінки під час 

прогулянки-не можна рвати незнайомі рослини); 

- дидактичну гру «Їстивне – неїстивне» (формування знань у  дітей про 

небезпеку рослин).     

Педагоги молодшої групи провели: 

-  заняття з освітньої лінії «Дитина в природньому 

довкіллі, особистість дитини» на тему: «Наші 

улюбленці» (потреба тварин в захисті, допомозі збоку 

людей, обережність при догляді за тваринами); 

- спостереження за комахами (уявлення про корись від 

комах, обережне ставлення до них); 

- дидактичні ігри «Коли тварини друзі, а коли - вороги» (правила безпечної 

поведінки з тваринами, підводити до розуміння, що інколи контакти з 

тваринами інколи шкодять здоров’ю), «Їстівні і отруйні рослини»; 

- читання твору В.Біанки «Пригоди мурашки». 

У середній групі з дітьми були проведені: 

- бесіда  на тему «Вода – друг, вода - ворог»; 

- дидактичні ігри «Що не повинно бути у річці?» 

(закріплення знань про екологічно доцільну поведінку 

в природі, небезпека від води), «Поясни, чому так» 

(закріплення норми та правил поведінки з комахами), 

«Безпечні та небезпечні комахи» (передбачати 

наслідки необережної поведінки з комахами). 



Педагоги старшої групи  показали знання дітей на занятті з освітньої лінії 

«Дитина в природному довкіллі, мовлення дитини, особистість дитини» на тему: 

«Стихійні лиха» (правила поведінки під час грози, повені та інших стихійних лих) 

та через такі форми роботи: 

- складання  розповіді дітьми за серією картин «Де чекає небезпека?»; 

- дидактичні ігри: «В гостях лісових мешканців» (закріплення знань про 

екологічно доцільну поведінку в природі), «Квіти та 

комахи» (мати уявлення про їх 

взаємозв’язок у природі. Правила 

поведінки стосовно квітів, комах); 

- творчу гру «Сім’я» (сюжетна 

лінія «Відпочинок на дачі»(отруйні 

рослини та гриби); 

- бесіду про небезпеку від комах (бджіл,ос) ознайомлення з правилами 

надання першої допомоги при укусі; 

- рухливі ігри: «Рибалка і рибки» (спритність), «Переведи звірят під час 

повені»(закріплення правил поведінки). 

З батьками провели консультацію «Отруйні гриби та ягоди». 

Цікаво та пізнавально проведені форми роботи у групі дітей з порушенням 

слуху: 

- заняття з освітньої лінії «Дитина в природньому 

довкіллі, особистість дитини, дитина у світі культури» на тему: 

«Бесіда «Наші улюбленці – домашні тварини: догляд, користь, 

безпека поводження з тваринами». Ліплення «Кішка-Мурка»; 

- моделювання ситуації 

«Обережно, мурашки!» (наголошувати на 

тому, що мурашки не кусаються, якщо не 

чіпати їх хатинку); 

- малювання на асфальті 

«Метелики»; 

- дидактичні ігри «Їстівне – 

неїстівне», «Що у руки беремо?» (лікарські та отруйні рослини). 

Вихователі логопедичної групи організували: 

- розгляд ілюстрацій «Явища природи» (небезпека під 

час стихій); 

- дидактичні ігри «Безпечно – небезпечно», «Який 

сьогодні вітер?»; 

- індивідуальну роботу через дид. вправу «Будь 

уважний!» (закріплення номерів порятунку в екстремальних 

ситуаціях) та дид. Гру «Це потрібно знати всім» (ознаки та 

наслідки стихійних природних явищ); 

- заняття з освітньої лінії «Дитина в природньому 

довкіллі, особистість дитини, 

мовлення дитини» з метою дати дітям 



знання про характерні ознаки грозової погоди (сильний вітер, грім, блискавка, 

град); 

- спостереження за живою та неживою природою: дощем, вітром, їх 

різновидами; 

- дослідницьку роботу: визначення сили вітру, напряму; 

- рухливу гру «Сонечко та дощик».               

Третього дня «Дитина вдома» 

У групі раннього віку вихователі провели: 

-  заняття з освітньої лінії «Особистість дитини» на тему: 

«Розгляд картини «Будь обережним!» 

Небезпечні предмети»; 

- дидактичну гру «Допоможемо 

зайчику» (спонукати дітей до правильного 

використання різними предметами); 

- спостереження за помічником 

вихователя «Миємо наш посуд» (продовжувати вчити дітей 

безпечному користуванню скляним. 

Діти молодшої групи отримали знання та практичні 

навички через такі форми роботи:  

-  заняття з освітніх ліній «Дитина в соціумі, 

особистість дитини» «Будь обачнішим малюк – гостре не 

бери до рук!» (усвідомлення небезпеки від колючих та 

ріжучих предметів, правила поводження з ними); 

- дидактичну гру «Безпечне-небезпечне» 

(продовжувати вчити диференціювати предмети на 

безпечні та небезпечні для малюків); 

- бесіду під час ігор «Швидко з гірки я лечу», 

«Спробуй на гойдалці сам покататись» (правила безпечних 

ігор на майданчику); 

- сюжетно-рольову гри «Сім’я» (використання 

електропобутових приладів удома, 

про безпечне користування гострими 

предметами).  

У середній групі в цей день провели:  

-  заняття з освітніх ліній «Дитина в соціумі, 

особистість дитини» на тему: «Коли мами немає 

вдома» (правила поведінки дитини вдома та на вулиці 

при відсутності дорослих, вміти робити висновки на 

прикладі допущених помилок іншими); 

- дидактичні ігри «Правильно чи ні?» (вчити 

аналізувати вчинки, оцінювати їх), «Такі небезпечні 

безпечні предмети» (продовжувати вчити 

диференціювати предмети на безпечні та небезпечні для дітей), «Тривожні 

номери» (закріплення номерів служб – 101, 102, 103, 104). 



Педагоги старшої групи у роботі з дітьми використали наступні форми 

роботи: 

- заняття з освітніх ліній «Мовлення дитини, особистість 

дитини» на тему: «Наші друзі – електроприлади» (закріплення 

правил користування предметами домашнього вжитку). 

- дидактичні ігри: «Яку надають допомогу?» (домашні 

електроприлади), «Що можна, а що ні?»(формування стійкого 

розуміння небезпечних ситуацій з предметами); 

- розв’язання проблемної ситуації «Коли я сам вдома» (дії 

під час пошкодження термометра); 

- творча гра «Диспетчер» (закріплення знань про номера 

телефонів служб термінової допомоги); 

- рухлива гра «Естафета парами» (допомога товаришу, 

команді). 

 З батьками групи проведена консультація на тему: «Захистіть дітей від 

дверей ліфту». 

Педагоги групи дітей з порушенням слуху провели: 

-  заняття з освітніх ліній «Дитина в світі культури, 

особистість дитини» Розповідь 

«Будь обережним, малюк, 

гостре не бери до рук»; 

- малювання «Клубочок та спиці», 

«Улюблена іграшка»; 

- спостереження за роботою світлофора 

«Моргайки» (закріпити 

правила вуличного руху, 

пригадати правила переходу). 

- моделювання ситуації «Ми 

водії та пішоходи». 

 

У логопедичній групі вихователі у цікавій для дітей 

формі провели: 

- бесіду-розповідь «Що шкідливо?» (закріпили уявлення 

про безпеку поведінки в побуті)  

- дидактичні ігри «Можна – не можна» (правила 

поведінки в різних ситуаціях). «До чого тягнуться 

руки?», «Допоможи собі сам» (надання першої 

посильної допомоги). 

- заняття з освітніх ліній «Дитина в соціумі, 

особистість дитини» на тему: «Малечі – про небезпечні речі» (небезпечна 

поведінка з електроприладами, функціональне призначення предметів); 



- читання віршів «Абетка правил»; 

- бесіду про правила безпечної поведінки біля 

електромережних стовпів; 

- сюжетно-рольову гру «Обладнаємо квартиру» 

(безпечна поведінка щодо користування побутовою 

технікою); 

- рухливу гру «Відгадай, що назвала і підведись».  

Активно у дошкільному закладі пройшов червертий день«Здоров’я дитини». 

Вихователі групи раннього віку провели з малюками: 

-  заняття з освітніх ліній «Дитина в світі культури, 

особистість дитини» на тему «Читання вірша І. Синько «Будь 

здоровим!». Розгляд сюжетної картини 

«Заняття спортом» (формування 

уявлення, що здоров’я – головна цінність 

життя); 

- дидактичну гру «Чистота – запорука здоров’я» 

(закріплення назви предметів особистої гігієни та їх призначення).  

Педагоги молодшої групи використали наступні форми роботи: 

-  заняття з освітніх ліній «Особистість дитини, дитина в світі культури»  на 

тему «Читання казки К. Чуковського «Мойдодір» Моделювання ситуацій «Як 

поводитись за столом», «Зубна щітка та гребінець» 

(формування думку про те, що гігієна та охайність – 

основа здоров’я); 

- бесіду «Що таке здоров’я» (формування уявлення, 

що здоров’я – головна цінність життя, бажання дбати про 

своє здоров’я); 

- індивідуальні бесіди «Звідки беруться бруднулі?»; 

- моделювання ситуації «Ведмедик образився» (визначення способів 

допомоги ведмедику, щоб розрадити його та поліпшити настрій). 

З дітьми середньої групи педагоги провели: 

-  заняття з освітньої лінії «Особистість дитини» на тему  

«Наше здоров’я – в наших руках» (складові здорового способу 

життя та їх значення, правила особистої 

гігієни. Виховувати бажання бути 

здоровими); 

- дидактичні ігри «Що корисно для здоров’я» 

(Продукти харчування, їх цінність для організму) та 



«Корисні і шкідливі звички» (закріпити знання про корисні та шкідливі звички, які 

зміцнюють або погіршують здоров’я людей); 

- настільну гру «Поросятко Хрюша в дитячому садку та вдома» (сприяти 

розумінню дітьми необхідності дотримання режиму сну, ігор, харчування). 

З вихованцями старшої групи проведено:  

- заняття з освітньої лінії «Особистість дитини» на тему: 

«Будь чистим та охайним» (систематизувати просі уявлення 

дітей про власне тіло, здоровий спосіб життя); 

- бесіду «Здоров’я – найголовніший скарб»; 

- бесіду-спостереження «Сонце, повітря і вода - наші 

найкращі друзі»; «Хворіти треба вміти» (правила, не брати 

ліки без дозволу дорослого»; 

- дидактичні ігри: «Квітка здоров’я» (які чинники 

зміцнюють чи шкодять здоров’ю), «Чарівна скринька» 

(Предмети особистої гігієни), «У кого, що болить?», «Очі бачать, вуха чують, рот 

смакує», «Маша захворіла» (правила поведінки при хворобі людей, турбота про 

інших); 

- сюжетно-рольову гру «Сім’я», «Лікарня» (закріплення набутих навичок і 

умінь здорового способу життя); 

- папка – пересувка: «Чистота – запорука здоров’я». 

Педагоги групи дітей з порушенням слуху провели з вихованцями: 

- заняття з освітньої лінії «Особистість дитини» на тему: «Бесіда «Будь 

чистим і охайним» (уточнення уявлень про тіло, здоровий спосіб життя). 

Дидактична гра «Корисно і шкідливо для здоров’я»; 

- сюжетно-рольову гру «Лікарня» за сюжетною лінією «Нещасний випадок на 

вулиці»(Спонукати дітей розвивати сюжет гри, проявляти турботу про інших 

людей, вчити надавати допомогу при травмах, порізах). 

Робота з дітьми логопедичної групи проходила через: 

- бесіду «Про ознаки здоров’я та хвороби»; 

- дидактичну гру «Звідки беруться бруднулі» (дотримання правил особистої 

гігієни); 

- заняття з освітніх ліній «Дитина в світі культури, 

особистість дитини»  на тему «Читання твору 

К.Чуковського «Мойдодир», вивчення потішки 

В.Бойко «Здоровим будь»; 

- екскурсію до аптеки (поглиблення уявлення дітей 

про призначення медичних установ); 

- дид. гру «Маша захворіла» (правила поведінки при 

хворобі людей, турбота про інших);  



- рухливу гру «Айболит» (біг за сигналом, надання першої допомоги). 

Під назвою «Сигнал «Увага Всім!» пройшов пятий день  Тижня безпеки 

дитини. Педагоги групи раннього віку провели з дітьми заняття з освітніх ліній 

«Дитина в світі культури, особистість дитини»  на тему: «Розгляд 

пожежної машини. Бесіда «Вогонь-друг, 

вогонь-ворог» Малювання «Пожежна 

машина» їде по дорозі» (вироблення навичок 

щодо захисту свого життя); 

- ляльковий театр «Котик грався 

сірниками» (закріплення правила-сірники - не іграшка). 

Вихователі молодшої групи  провели з малюками: 

- заняття з освітніх ліній «Дитина в світі культури, 

особистість дитини»  на тему: «Пожежна машина» (збагачення 

знань про машину, що працює на допомогу людям, визначення 

зовнішніх ознак, сигналу пожежної машини); 

- малювання крейдою на асфальті «Вогнище» (колективно-

поповнення знань про методи боротьби з малим вогнем) ; 

- моделювання ситуації «Заллємо вогонь водою» 

(відпрацювання елементарних навичок первинного гасіння 

вогню); 

- екскурсію до протипожежного щита закладу.  

У середній групі педагоги провели: 

- заняття з освітніх ліній «Дитина в світі культури, особистість 

дитини»  на тему: «Розповідь твору «Кицин дім» (розширення 

знань про небезпеку від вогню); 

- моделювання ситуації «У квартирі дим» (відпрацювання 

рятівної поведінки. Вчити знаходити вихід із непередбачених 

ситуацій); 

- дидактичні ігри «Що потрібно пожежним для роботи?», «Я в 

біду не потраплю» (вчити діти знаходити вихід із різних 

непередбачених життєвих ситуацій, виробляти звичку покладатись 

на власний досвід, закріпити номери служб, домашню адресу); 

- гру «Телефон - помічник» (тренування, вміння викликати 

потрібну службу). 

З вихованцями старшої групи вихователі провели: 

- заняття з освітніх ліній «Дитина в світі культури, 

особистість дитини» «Що?Де?Коли? Увага всім! «захисти себе 

сам»(вміння знаходити вихід із різних непередбачених 



ситуацій, правила виклику рятувальних служб). Сигнал «Увага всім!» (дії і правила 

поводження, коли чуєш цей сигнал); 

- дидактичні ігри: «Я почну, а ви продовжуйте», «Знайди зайве», «Склади 

предмет» (дорожні знаки,їх роль на дорогах) . 

- сюжетно-рольову гру «Рятувальники» (сюжетна лінія 

«Школа екстремальних ситуацій); 

- розв’язання творчих ситуацій: 

«Якщо сталася пожежа в домі» 

(складання плану дій); 

- читання книг «Небезпечні пригоди «Ольга Шуваєва 

«Бесіда за змістом»; 

- рухливі ігри: «Тривога»; «Чия ланка швидше збереться» (розвивати основні 

рухи, закріпити правила поведінки під час надзвичайних ситуацій); 

- консультацію для батьків: «Як навчити дитину безпечної поведінки». 

У групі дітей з порушенням слуху цікаво для вихованців групи 

пройшло: 

- заняття з освітніх ліній «Дитина в світі культури, особистість 

дитини»на тему: Розповідь «Увага всім!»; 

- конструювання з сірникових коробок «Пожежна машина» 

- розгляд протипожежного щитка. Бесіда про призначення його 

атрибутів. 

Вихователі логопедичної групи провели з дітьми: 

- бесіду «Вогонь – друг, вогонь – ворог» (значення 

вогню для людини; шкода та збитки від вогню);  

- дид. ігри «Що кому потрібно для роботи?» (вміти 

називати предмети відповідно до професії), «Вогонь – 

друг, вогонь –ворог»; 

- малювання вогнегасника; 

- рухливі ігри «Де дзвонили?», «Хто 

швидше загасить вогнище?», «Пожежники 

на навчанні», «Хто швидше збереться?» 

(вміння швидко реагувати на сигнал). 

 

Під час проведення «Тижня безпеки» була проведена профілактична робота 

та якісна навчально-виховна робота з дітьми з питань особистої безпеки та 

захисту життя; пропаганда здорового та безпечного способу життя серед дітей та 

батьків; вироблення у дітей дошкільного віку умінь та навичок щодо захисту 

свого життя і здоров’я під час НС. 



  

    


