
                ОРГАНІЗАЦІЯ  

                       РОБОТИ  

                     З БЕЗПЕКИ          

ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА 

ЗАПОБІГАННЯ ДИТЯЧОГО 

ТРАВМАТИЗМУ В ДНЗ 

 

ТА З ДОСВІДУ РОБОТИ ДНЗ № 517 

 Оболонського р-ну м. Києва 

 

http://fotki.yandex.ru/users/natali73123/view/457975/?page=37#preview


«ТУРБОТА ПРО ЖИТТЯ І ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ – 

ЦЕ НАЙВАЖЛИВІША ПРАЦЯ ВИХОВАТЕЛЯ. 

ВІД СТАНУ ЗДОРОВ’Я, ЖИТТЄРАДІСНОСТІ, 

БАДОРОСТІ ДІТЕЙ ЗАЛЕЖИТЬ ЇХНЄ 

ДУХОВНЕ ЖИТТЯ, СВІТОГЛЯД, 

РОЗУМОВИЙ РОЗВИТОК, МІЦНІСТЬ ЗНАНЬ, 

ВІРА У СВОЇ СИЛИ»  

                                  

                                            В. СУХОМЛИНСЬКИЙ     



ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ПИТАНЬ БЖ В 

ЗАКЛАДІ ВІДБУВАЄТЬСЯ ВІДПОВІДНО 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ДОКУМЕНТІВ 

*ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ДОШКІЛЬНУ ОСВІТУ« 

(СТАТТЯ 11) ;  

 

*ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ОХОРОНУ ДИТИНСТВА»; 

  

*БАЗОВИЙ КОМПОНЕНТ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

(ОСВІТНЯ ЛІНІЯ «ОСОБИСТІСТЬ ДИТИНИ», ДЕ 

ВИОКРЕМЛЕНО ЗМІСТ ОСВІТИ З “БЕЗПЕКИ 

ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ”… 













ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ РІЗНИХ ФОРМ 

РОБОТИ З БЖ Д З ПЕДАГОГІЧНИМИ 

ПРАЦІВНИКАМИ: 

семінари -практикуми                               інструктажі 









                 

 

                                         

                                                       Широке використання 

                                                          ІКТ під час ОНД дає  

                                                   змогу збагатити  

                                                           освітньо - виховний  

                                                 процес з БЖ  

                                                             та дитячу діяльність  

                                              



 ПІД ЧАС ОРГАНІЗОВАНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

З БЖ ДІТИ ВЧАТЬСЯ ДИФЕРЕНЦІЮВАТИ ПОНЯТТЯ 

«БЕЗПЕЧНЕ» І «НЕБЕЗПЕЧНЕ»  







 

 

Формування вмінь і навичок щодо збереження 

здоров’я, не зашкоджуючи як власному, так і 

здоров’ю інших людей  

 



ІГРОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ДІТЕЙ З 

ВИКОРИСТАННЯМ СУЧАСНИХ 

ДИДАКТИЧНИХ ПОСІБНИКІВ З БЖ  



Систематичні практичні вправляння сприяють 

формуванню у дітей знань правил дорожнього 

руху  



РІЗНОМАНІТНІ ЦІКАВІ ЗУСТРІЧІ Є ОДНИМ ІЗ 

ЗАСОБІВ РОЗШИРЕННЯ ЗНАНЬ ДІТЕЙ ПРО 

БЕЗПЕКУ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В ДОВКІЛЛІ  



ПРОВЕДЕННЯ БЕСІДИ ПРО БЕЗПЕКУ 

ВЗИМКУ ПРИ ОЖЕЛЕДИЦІ ТА БІЛЯ ВОДОЙМ  

 



Під час проведення розваг “Небепечна дорога” та 

“Вогонь-друг, вогонь-ворог” діти вчились на практиці 

використовувати набуті знання 



Важливою формою роботи з 

дошкільниками та колективом 

дошкільного навчального закладу 

із забезпечення безпеки у НС 

відповідно Постанови Прем'єр-

Міністра України від 10.02. 2000 

року №2-дск, рекомендацій МОН 

України від 21.02. 2000 року №1/9-38 

було започатковано проведення і 

«Тижня безпеки дитини» та «Дня 

Цивільного захисту» 

 



Мета його:  

поліпшити якість навчально-виховної 

роботи з дітьми з питань особистої 

безпеки та захисту життя; 

вдосконалювати теоретичні знання та 

практичні навички педагогів з 

формування у дошкільнят ціннісного 

ставлення до власного здоров'я та життя; 

пропагувати здоровий спосіб життя серед 

дітей та батьків; 

інтегрувати суспільне та родинне 

виховання з проблем безпеки 

життєдіяльності дитини. 



Проведення тренувальної евакуації 

за сигналом “Задимлення- пожежа “ 





Інноваційні підходи до організації 

роботи з питань безпеки 

життєдіяльності з батьківською 

громадою закладу  



ФОРМИ РОБОТИ З БАТЬКАМИ 

семінари-практикуми,  

Відеосемінари 

 Батьківські збори  

Анкетування 

 Виставки  

Консультації ( групові та 
індивідуальні)  

Круглі столи  

Інтернет спілкування  



МЕТА СПІВПРАЦІ З БАТЬКІВСЬКОЮ 

ГРОМАДОЮ ЗАКЛАДУ З ПИТАННЬ 

БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ :   

 
залучати до створення належних 

умов для успішної життєдіяльності , 

безпеки дитини в довкіллі та її 

розвитку як у сім’ї так і в 

дошкільному навчальному закладі 

  підвищувати рівень психолого- 

педагогічних знань батьків через 

формування у них свідомого 

розуміння власної активної позиції 

у збереженні та зміцненні здоров’я 

своїх дітей , їх вихованні  



Консультації 



Різноманітний дидактичний матеріал для батьків, 

який можна використовувати з дітьми вдома 





Індівідуальні бесіди 

 



Семінар для батьків “Як уникнути травмування 

дитини вдома” 



Поради та рекомендації для 

батьків на тему:  

«Безпека вашої дитини»  



Безпека дитини дошкільного віку, 

його здоров’я – найважливіше для 

батьків. 

Тому залишаючи дитину одну 

вдома,  

ви можете закрити вхідні двері  

тільки тоді,  коли будете на 200% 

 переконані, що дитині 

 ні чого не загрожує.  





Розетки повинні бути розташовані високо, щоб 

дитина до них не дістала. В крайньому випадку, 

закривайте їх заглушками  



Засоби для миття посуду і прибирання приміщення 

також слід оберігати від дитини у віці до 7 років, тому 

що велика ймовірність їх використання не за 

призначенням, що також може призвести до різних 

отруєнь і опіків шкірної і слизової поверхні.  



Безпека на кухні 

 Кухня представляє для дитини найбільшу небезпеку, 

так як саме тут знаходяться газова плита, 

водонагрівальна техніка, різні НВЧ-печі,  

електрочайники,  

кухонні комбайни,  

а також  

засоби  

для миття  

посуду і ін. 



Сірники і легкозаймисті предмети повинні 

бути ізольовані від дитини, тому що гра з 

ними та їх використання призводить до 

займання приміщення. В даний час у 

більшості випадків причиною пожежі 

виступають діти.   

  Електроприлади (чайник, блендер, міксер і 

т.д.) не залишайте включеними в розетку. 

Ви не встигнете й оком моргнути, як ваше 

чадо вже буде біля них і почне клацати 

кнопочки, які так його зацікавили  
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Безпека дитини на вулиці 

 З самого раннього віку батькам, необхідно 

знайомити дитину з правилами дорожнього руху. 

Малюк, вже повинен знати як і на яке світло 

світлофора переходити вулицю можна, а на який 

небезпечно для життя.  

 Дитина повинна знати для чого існує пішохідний 

перехід, як наземний так і підземний, вміти ним 

користуватися і знати як він позначається на 

дорожніх знаках.  

 



Обережно незнайомець!  

 Навіть якщо ваша дитина ще дуже мала, щоб гуляти без 
дорослих, і відпускати її саму на вулицю ви поки що не 
збираєтеся, вона повинна чітко засвоїти основні правила 
спілкування з незнайомими людьми.  

 Більшість із нас запевняють дітей, що потрібно бути 
вихованими і ввічливими стосовно інших людей, не 
грубити їм і не брехати. Усе це, звісно, правильно. Але 
саме тихі, виховані діти частіше стають жертвами 
злочинців. Адже їх так просто обманути, а самі вони 
привчені завжди говорити дорослим тільки правду. Як же 
бути, невже слід ростити дитину брехуном і грубіяном? 
Грубіяном ростити не потрібно, а ось пояснювати 
малюкові, що серед хороших і добрих людей іноді 
трапляються і погані, просто необхідно. Змалечку дитина 
повинна чітко знати важливі правила: 

  - ніколи не сідай у машину до незнайомця і нікуди з ними 
не ходи. 

 - ніколи не розмовляй із незнайомими людьми і нічого у 
них не бери  
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Безпека дитини на ігровому майданчику 

 • Не залишайте дітей без нагляду. 

  • Перевірте обладнання дитячого майданчика 

на предмет виявлення травмуючих чинників. 

  Особливо уважно обстежте пісок: в ньому 

можуть бути скло та гострі металеві предмети.  

 • Огляньте територію навколо будинку і 

перевірте наявність відкритих підвалів, 

каналізаційних люків, ям, електрощитів, 

недобудованих об'єктів, стоянок автотранспорту 

тощо.  



Щоб вберегти дитину від біди, треба пам'ятати та 

виконувати наступні правила: 

 1. Не залишайте дітей дошкільного віку одних, навіть на короткий час. 

  2. Навчайте дітей користуватися дверним вічком.  

 З. Не дозволяйте відчиняти двері незнайомій людині, навіть одягненій 
в міліцейську форму. 

  4. Не дозволяйте дітям розмовляти з незнайомими людьми на вулиці.  

 5. Вчить користуватися телефоном для виклику служб 
101,102,103,104.  

 6. Забороняйте дітям підбирати на вулиці незнайомі предмети – вони 
можуть бути небезпечними.  

 7. Забороняйте грати ріжучими, гострими та вибуховонебезпечними 
предметами.  

 8. Забороняйте користуватись ліфтом без супроводу дорослих, а також 
заходити у ліфт з незнайомими людьми.  

 9. Вчить дітей звертатися за допомогою до людей, які працюють у 
правоохоронних органах.  

 10. Не дозволяйте дражнити тварин. Попереджувати зародження в 
дитині жорстокого відношення до "друзів наших менших". Проявляйте 
терпіння і навчайте дітей берегти своє життя та здоров'я!  

 






