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Аналіз роботи дошкільного навчального  закладу 

за 2020/2021 н.р.  та завдання на 2021/2022 н.р. . 
 

    Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність, керуючись основними 

положеннями Конституції України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну 

освіту», «Про внесення змін до  законодавчих актів з питань загальної середньої та 

дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», «Про охорону 

дитинства», Положенням про дошкільний навчальний заклад, завданнями національ-

ної програми «Освіта. Україна XXI століття», Концепцією дошкільного виховання в 

Україні, іншим чинним законодавством та нормативно – правовими актами, які 

регламентують діяльність дошкільних навчальних закладів в Україні. 

      Робота дошкільного навчального закладу протягом 2020-2021 навчального року 

була спрямована на виконання основних положень Закону України «Про дошкільну 

освіту» та на впровадження  Базової програми розвитку дитини дошкільного віку 

«Дитина» та програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений 

старт».  

     В дошкільному закладі функціонували 2 групи: старша та різновікова з загальною 

кількістю вихованців 19. Режим роботи груп – 9 год. 

Колектив складається з 2 осіб: Кукуруза Л.А.- вихователь, Попрієнко В.І.- помічник 

вихователя. 

         Дошкільний підрозділ НВК протягом навчального року спрямовував свою 

роботу на вирішення таких основних завдань: 

1. Продовжував роботу на реалізацію шкільної методичної проблеми: 

«Компетентністно - орієнтована модель організації якісного навчально - 

виховного процесу в умовах інформаційного освітнього простору». 

2. Розвиток освітнього простору в ДНЗ. 

   Методична робота з педагогічними кадрами у 2020-2021 навчальному році була 

спрямована на підвищення професійного рівня педагогів. 

   З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу були 

придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та 

дидактичні ігри, які шляхом самоосвіти  вихователь опрацьовував протягом 

навчального року. 

Науково-методичне зростання  педагогічної майстерності педагогів забезпечили такі 

форми роботи:  

 

1. Педрада « Про результати діяльності  в 2019– 2020 н. р. та концептуальні основи 

діяльності навчально-виховного комплексу в 2020-2021 навчальному році» 

(директор)(серпень) 

2. Педрада  «Про особливості організації НВК та проведення протиепідемічних 

заходів у закладі освіти на період карантину у зв'язку поширенням коронавірусної 

хвороби (COVID-19)» (директор)(серпень) 

3. Педрада  «Про професійний розвиток педагогічних працівників: підвищення 

кваліфікації, самоосвіта як виклик сьогодення »(листопад) 

    Доповідач – Любіченко Л,В., заступник  директора з НВР. (листопад) 
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4. Педрада «Про розвиток життєстійкості в педагогічних працівників в умовах 

карантину» 

Доповідач – Чилій М.Ф., практичний психолог. 

Про підсумки громадського огляду умов проживання(листопад) 

 5. Педрада « Про результативність роботи з логіко-математичного розвитку 

дошкільників» (заступник з НВР).(січень) 

6. Педрада « Про реалізацію заходів, спрямованих на попередження булінгу, різних 

видів насильства серед неповнолітніх» (директор).(квітень) 

7. Педрада  «Про готовність старших дошкільників до навчання в школі»(заст. з 

НВР).(квітень) 

  Для реалізації основних завдань, що стоять перед педагогічним колективом  широко 

використовуються інтерактивні форми методичної роботи. Особливий акцент був 

зроблений на роботі з формування особистості через розвиток пізнавальних інтересів 

та пізнавальної активності дитини. Відкриті  заняття  «Слова чудові,різні, нові» 

(вересень), «Поети і письменники про зиму» (лютий) показали, як можна на заняттях 

підвищувати пізнавальну активність дошкільнят шляхом проблемних запитань чи 

створення проблемних ситуацій і  наскільки організованішими і зацікавленими 

стають діти на заняттях.  

Вихователь та вихованці дошкільного підрозділу НВК активний учасник усіх загаль-

ношкільних заходів. 

  В роботі дошкільного підрозділу НВК стоїть актуальним питання організації роботи 

з ігрової діяльності. Батьки приймають участь в оснащенні ігрового середовища груп 

в матеріальному плані, колектив доклав максимум зусиль для оформлення ігрових 

осередків. Поповнено стенди: «Патріотичний куточок», «Батьківський куточок», 

поновлена папка «Форми роботи з батьками дошкільників». 

    Традиційно з батьками проведено:  збори для батьків, які поступають у ДНЗ; засі-

дання батьківського комітету; групові збори, бесіди, консультації;  інструктажі при 

прийомі дітей; свята та розваги за участі батьків; виставки дитячих образотворчих 

робіт; анкетування батьків. Для батьків поповнювалися інформаційні батьківські 

куточки, папки-пересувки. Певна робота проводилася з дітьми та їх батьками щодо 

попередження дитячого травматизму. Особливого значення мали заходи:  

-спортивно-родинні свята, які несли пропаганду здорового способу життя; 

-музичні свята та розваги пропагували  роботу закладу. 

  Впроваджено спілкування з батьками дітей через соц.мережі   

  Завдяки співпраці з батьками досягнуто значних результатів у навчанні та вихованні 

дітей дошкільного віку, вдосконаленні навчально-матеріальної бази.  

 

         У системі проводилася робота з питання наступності дошкільного закладу та 

ЗОШ І-ІІІ ст.. Вихователем відстежувалася результативність навчання випускників 

закладу та адаптація до умов школи. Вихователь старшої групи та вчителі молодших 

класів вивчили та аналізували програми початкової школи та дошкільної ланки, нор-

мативні документи щодо підготовки до школи. Традиційно проводились взаємовідві-

дування: 

- відвідування уроків у 1-му класі вихователем старшої групи; 

- відвідування занять старшої групи вчителями. 

 Забезпечили вивчення особистості та контроль за розвитком кожної дитини 

старшого віку вчителем, який буде працювати з дітьми. 

 Працівниками закладу систематично проводиться робота з дітьми мікрорайону. Від-
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повідно проведено облік дітей від 0 до 6 років, які мешкають у мікрорайоні дошкіль-

ного закладу.  

    Складено та оформлено в електронному варіанті персоніфікований список,  

розподілений за роками народження, який  щорічно оновлюється та доповнюється. 

    Завдяки спільній праці співробітників та батьків  зроблені косметичні ремонти 

групових кімнат. Педагоги разом з батьками вихованців пофарбували споруди та 

обладнання на ігрових ділянках і спортивному майданчику. У закладі своєчасно 

привезений та замінений пісок.  

  Враховуючи аналіз освітньої і методичної роботи у 2020\2021 н.р., досягнення і 

перспективи розвитку ДНЗ, дошкільний підрозділ НВК у наступному 2021\2022 н.р. 

буде продовжувати свою діяльність на розв’язання основних пріоритетних завдань. 

 

                               Завдання на 2021-2022 навчальний рік:  
1. Продовжувати роботу на реалізацію шкільної методичної проблеми: 

«Компетентністно - орієнтована модель організації якісного навчально - виховного 

процесу в умовах інформаційного освітнього простору». 

2.Колективу дошкільного підрозділу Кобринівського НВК продовжувати працювати 

над методичною  проблемою «Розвиток освітнього простору в ДНЗ». 
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               Питання, винесені на засідання педагогічної ради 

 

 Жовтень 

1. Про академічну доброчесність в закладі освіти. 

2. Про права та обов’язки учасників освітнього процесу. 

3. Про підсумки громадського огляду умов проживання учнів та вихо-

ванців НВК. 

  Січень 

1. Про дотримання законодавства щодо забезпечення функціонування в 

закладі освіти української мови як державної. 

2. Про результативність роботи з мовленнєвого розвитку дошкільників. 

   Квітень 

     1.Про формування елементів здорового способу життя в позакласній 

роботі та впровадження здоров’язбережувальних  технологій в освітній 

процес. 
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                                                   План роботи 

дошкільного підрозділу  Кобринівського НВК 

                                       на літній оздоровчий період 2022. 

Завдання: 

–         створення належних безпечних, не шкідливих умов розвитку, виховання, нав-

чання, оздоровлення дітей;  

–         забезпечення активного рухового режиму на протязі дня;  

–         вдосконалення системи загартовуючих процедур (ходьба по траві босоніж; 

хвилинки-здоровинки; масаж і самомасаж); 

–         вдосконалення емоційно-психологічного мікроклімату в кожній групі;  

–         забезпечення умов для організації самостійно-художньої, театральної, ігрової, 

трудової діяльності дітей;  

–         забезпечення якісними продуктами харчування;  

–         організація оптимального питного режиму. 

 

 

№п/

п 

                      Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідаль- 

ний 

Відмітк

а про 

викона

ння 

 

 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

Адміністративно-господарська                       

діяльність 

 

Поповнити іграшки для ігор з водою, 

піском на майданчику 

  

Упорядкувати пісочниці, слідкувати за 

їх чистотою.  

 

Працювати над благоустроєм та озе-

лененням території. 

 

Закупити іграшки, дидактичні, нас-

тільно-друковані ігри та наочні посіб-

ники. 

 

З 1 червня проводити більш калорійне, 

якісне харчування. 

 

 

 

 

до 01.06.22 

 

Червень 

 

 

Червень 

 

 

Червень 

 

 

 

 

 

 

 

Вихователь 

 

Вихователь 

 

 

Вихователь 

 

 

Вихователь 

 

 

 

Кухар 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

2. 

 

            Свята і розваги 

 

Випускне свято «Прощання з 

дитсадочком» 

 

Спортивна розвага «Свято м’яча».  

 

 

 

Червень 

 

 

Червень 

 

 

 

Вихователь 

 

 

Вихователь 
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3. 

 

4. 

 

 

 

 

Свято «Літо розмаїте» 

 

Розвага «Свої права ти добре знай, їх 

шануй  і захищай» 

 

 

 

Червень 

 

Червень 

 

 

 

Вихователь 

 

Вихователь 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

7. 

 

8. 

 

 

9. 

 

10. 

 

11. 

 

 

12. 

Організаційно-педагогічна 

             робота 

 

Оформити  стенд для батьків, надаю-

чи  перевагу матеріалу, присвяченому 

питанням літнього відпочинку та оздо-

ровлення дітей. 

 

Проводити екскурсії до річки, в парк, 

на квітники з метою формування у ді-

тей позитивного ставлення до приро-

ди. 

 

Організувати загартування дітей за до-

помогою природніх факторів:сонця, 

повітря,води. 

 

Систематично організовувати рухливі 

ігри, розваги, ігри з водою та піском 

на свіжому повітрі. 

 

Проводити виховну роботу з дітьми по 

дотриманню особистої гігієни.  

  Провести конкурс малюнка на 

асфальті «Юні художники»  

Малювання «Мій настрій». 

Аплікація «Що нам літо принесло». 

 

 

Ліплення «Хоровод друзів»  

 

Малювання «Літній дощик» 

 

Дослідницька діяльність «Веселі 

кольори», «Властивості вітру». 

 

Гра-драматизація «Коза-Дереза» 

 

 

 

 

 

Червень 

 

 

 

 

 

Щотижня 

 

 

Червень 

 

 

 

 

Червень 

 

 

 

Червень 

 

Червень 

 

 

Червень 

 

 

Червень 

 

 

Червень 

 

 

Червень 

 

 

Червень 

 

 

 

 

 

Вихователь 

 

 

 

 

 

Вихователь 

 

 

Вихователь 

 

 

 

 

Вихователь 

 

 

 

Вихователь 

 

Вихователь 

 

 

Вихователь 

 

 

Вихователь 

 

 

Вихователь 

 

 

Вихователь 

 

 

Вихователь 
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                                         Робота з батьками 

 
 

                                           Консультації для батьків. 

 

1. "Як підготувати дитину до дитячого садка". 

 "Зміцнюйте імунітет дитини восени". 

 

Вересень Вихователь 

2. " Коронавірус: симптоми, профілактика". Жовтень Вихователь 

3. "Особиста гiгiєна дошкiльника". 

 

Березень Вихователь 

4. 

 

" Граємось дома ". 

 

 

Грудень Вихователь 

 

5. "Як підготувати дитину до шкільного 

 життя ". 

 

Травень Вихователь 
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                             Адміністративно — господарська робота. 

                Створення розвивального життєвого простору дитини. 

№з/п Зміст роботи Термін 

виконання 

 1 Поновити куточок для проведення 

дослідницької діяльності. 

жовтень 

 2 Поповнити інвентар для праці в куточку 

природи. 

листопад 

 3 

 

Поповнити матеріалом розвивальні зони. 

Закупити настільно-друковані ігри. 

грудень 

 4 Поповнити матеріал з сенсорного виховання 

для дітей раннього віку. 

грудень 

 5 Поповнити групу конструктивно — буді-

вельним матеріалом. 

січень - 

березень 

 6 Доповнити матеріалами та дидактичними 

іграми народознавчий куточок 

 

 

. 

 

протягом 

року 

 7 Поновити матеріали в ігрових зонах. протягом 

року 

  8 Забезпечити санітарний стан у групі та на 

території дошкільного підрозділу. 

протягом 

року 

  9 Підготувати дошкільний підрозділ до зи-

мового періоду. 

жовтень 

  10 Доповнити обладнання на фізкультурному 

майданчику. 

червень 

  11 Залучити батьків до ремонту ігрової кімнати 

та до ремонту обладнання на ігровому май-

данчику. 

протягом літа 
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                                        Свята та розваги 
 

№ 

п\п 

Тема Місяць 

1.  В коло ставаймо-танок починаймо Вересень 

2.  «Козацькі розваги». 

 

Жовтень 

3. Драматизація казки «Коза-Дереза». 

 

Листопад 

4. 1.Свято Миколая. 

2. Новорічне свято. 

 

Грудень 

5. Спортивна розвага «Хто спритніший».  

 

Січень 

6. Слухання музичної казки «Ще раз про Червону 

Шапочку». 

 

Лютий 

7. Свято весни і мами. 

 

Березень 

8.  Розвага «Пісні весняні чарівні» 
 

Квітень 

9. Випускне свято 

 

Травень 
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План заходів щодо  

«Охорони життя та безпеки життєдіяльності дітей» 
   

№ 

п/п 

                 Зміст роботи  Термін 

виконання 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

 

6. 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бесіди з дітьми з використанням наочності на теми: 

«Наші помічники – дорожні знаки», «Наодинці 

вдома», «Дії при виникненні пожежі», «Отруйні 

рослини та гриби». 

 

Консультація  для батьків «Охорона життя та 

здоров’я у зимовий період (лід, бурульки, снігові 

намети)». 

Оформлення наочності щодо охорони життя та 

здоров’я дітей. 

 

Провести бесіди з охорони життя і здоров’я дітей в 

умовах літнього оздоровлення за темами: 

«Отруйні гриби і рослини»; 

«Поводження біля водоймищ»; 

«Дитина на вулицях села і міста»; 

«Користування газом та електроприладами». 

 

Організувати тиждень БЖД 

 

Читання літературних творів, моделювання 

проблемних ситуацій, дидактичні ігри, бесіди з 

правил БЖД. 

 

 

 

 

    І квартал 

 

 

 

 

   грудень 

 

 

протягом зими 

 

 

протягом року 

 

 

   

 

 

 

3р.на рік 

 

протягом року 
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№1                               Тиждень безпеки 
Дата проведення: листопад. 

№п.

п 

         Зміст роботи Мета роботи 

1 Розгляд ілюстрацій 

«Сірники. Коли корисні 

сірники, а коли 

небезпечні» 

Провести бесіду з дітьми про те, які 

«корисні» сірники і які «погані» сірники 

відповідно до розглянутих ілюстрацій. 

Вчити не брати сірників без дозволу 

дорослих. Розвивати зв’язне мовлення, 

пам'ять, мислення, увагу. 

2. Дидактична вправа 

«Що може статися?» 

Закріпити правила поведінки під час 

різноманітних ситуацій. Розвивати 

мислення, мовлення, творчість. 

3. Читання художніх 

творів Г.Бойко 

«Сірничок», «Вогонь-

друг, вогонь-ворог» 

Вчити дітей обговорювати сюжет 

художнього твору. Розвивати мовлення, 

пам'ять, мислення.  

4. Обмін думками  

«Вогонь-це тепло і 

затишно, вогонь-це 

боляче й страшно» 

Порівняння можливостей вогню. Розвивати 

зв’язне мовлення, пам'ять, логічне 

мислення, увагу. 

5. Перегляд мультфільму 

«Кицьчин дім». 

Вчити сприймати мультфільм  та робити 

відповідні висновки шляхом оцінки дій 

інших. Ознайомити з можливими 

причинами пожежі. Виховувати вміння 

поводитися в екстремальній ситуації. 

Формування здатності до співчуття та 

формування бажання допомагати. 

6. Заняття «Небезпечний 

вогник» 

Формувати в дітей обережність та вміння 

передбачати наслідки своїх дій;дати 

поняття про те,що сірники в жодному 

випадку не повинні слугувати  

іграшкою,користуватися ними можуть 

тільки дорослі;розвивати почуття 

відповідальності за себе та за свої 

вчинки;навчати,як діяти в надзвичайних 

ситуаціях,надавати допомогу;виховувати 

витримку і емоційну рівновагу. 

7. Обмін думками, бесіда 

«Чому не можна 

залишати без нагляду 

запалену газову 

плиту?» 

Розвивати комунікативно-мовленнєву 

компетентність. 

8. Розвязання ситуації «Як 

гасити пожежу в 

Вчити дітей знаходити рішення із поданих 

ситуацій (використати пісок, землю; 
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квартирі на початковій 

стадії горіння?» 

шматки грубого сукна; воду; різні 

вогнегасники). Розвивати логічне мислення, 

пам'ять, мовлення. 

9. Рухлива гра «Чия ланка 

швидше збереться» 

Розвивати швидкість, спритність, 

витривалість. Виховувати колективізм. 

10. Читання та вивчення 

художніх творів 

В.Гринько «Грицева 

лічилка» 

Прищеплення обачності в повсякденному 

житті. Розвивати логічне мислення, зв’язне 

та граматично правильне мовлення, пам'ять. 

11.  Виготовлення анкети 

для батьків 

«Протипожежна 

безпека» 

Вироблення правил і 

пам’яток 

«Пустощі дитини з 

вогнем-причина 

пожежі», «Як 

попередити пожежу в 

своїй квартирі» 

Попередити про ситуації,які несіть 

небезпеку,навчити,як діяти в таких умовах. 

12. Розгляд картин 

«Пожежні на захисті 

життя та здоров’я 

людей» 

Ознайомлення з героїкою цієї професії. 

Вчити дітей робити умовисновки. 

Розвивати зв’язне мовлення, пам'ять, 

мислення, спостережливість. 

13. Дослідницько-

пошукова робота: 

дослід зі свічкою 

«Припинення горіння 

без доступу повітря» 

Вживання запобіжних заходів: 

підтвердження теоретичних знань 

практичними дослідами. Розвивати зв’язне 

мовлення, пам'ять, логічне мислення, увагу. 

14. Розгляд пожежних 

машин і форми  одягу 

пожежників. 

Розглянути з дітьми пожежний транспорт і 

його призначення,одяг пожежників і профе-

сійний інвентар.Вчити бути обережним з 

вогнем.Виховувати повагу до праці 

пожежників. 

15. Дидактична гра «Збери 

пожежну машину» 

Набуття дітьми знань про службові машини 

та їх функціональне призначення.Розвивати 

логічне мислення,пам ять,мовленя. 

16. «Вечір загадок» на 

протипожежну 

тематику 

Розвивати психічні процеси. 

17. Заняття.Читання 

художнього твору 

С.Я.Маршака 

«Розповідь про 

невідомого героя» 

Вчити дітей обговорювати сюжет худож-

нього твору. Розвивати мовлення, пам'ять, 

мислення.Виховувати повагу до професії 

пожежника,якості особистості:людяність, 

спостережливість,відповідальність,креатив-

ність.Збагатити  уявлення дітей про героїзм 

людей,який вони виявляють під час поже-
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жі.Закріпити знання про небезпеку,яка заг-

рожує людині під час пожежі. 

18. Обмін думками, бесіда 

«Яке призначення 

протипожежного 

щита?» 

Закріпити уявлення про протипожежний 

щит, його призначення. Розвивати комуні-

кативно-мовленнєву компетентність. 

19. Ознайомлення з народ-

ною творчістю. 

Вивчення прислів’їв та 

приказок . 

Познайомити дітей з прислів’ями та приказ-

ками: «Сірниками грався-біди набрався», 

«Від маленького сірника-велике горе», «З 

малої іскри-великий вогонь». Розвивати 

мислення, пам'ять, мовлення. 

20. Розгляд наочного мате-

ріалу 

Систематизувати уявлення дітей про пред-

мети, які можуть нести загрозу життю (сір-

ники, запальничка, бенгальські вогні, свіч-

ка, каністра з написом «бензин», гасова 

лампа, хлопавки, багаття, вогонь на газовій 

плиті). Розвивати психічні процеси. 

21. Рухлива гра «101» Вивчити та запам’ятати номер телефону 

пожежної охорони (служби порятунку); 

удосконалювати вміння швидко діяти за 

сигналом, шикуватися, користуватися буді-

вельним матеріалом. 

22. Читання худ.твору 

Т.Коломійця «Козенята 

і вогонь» 

Вчити дітей обговорювати сюжет худож-

нього твору. Розвивати мовлення, пам'ять, 

мислення. 

23. Розгляд ілюстрацій з 

набору карток «Сам 

удома» 

Вивчення наказових правил пожежної 

безпеки. Розвивати зв’язне мовлення, 

пам'ять, логічне мислення, увагу. 

24. Відгадування загадок Вчити дітей відгадувати загадки про 

вогонь, сокиру, відро, багор, лом, лопати. 

Розвивати логічне мислення, пам'ять, увагу. 

25. Моделювання ситуації 

«Дії під час виникнення 

пожежі» 

Відпрацювання послідовності дій, знання 

телефонного номеру «101» та своєї 

домашньої адреси. Розвивати пам'ять, 

мислення, увагу. 
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№2                                        Тиждень безпеки  
    Дата проведення:  лютий. 

№п.

п 

         Зміст роботи Мета роботи 

1 Читання та обговорення 

віршів «Пустощі зими 

можуть шкодити тобі», 

«На льоду гра - буде 

біда» 

Продовжувати формувати уявлення про 

правила безпечної поведінки під час зимо-

вих розваг; розвивати пам’ять, мислення, 

увагу, виховувати почуття відповідальності 

за своє здоров’я і життя та за здоров’я та 

життя інших людей.Розвивати зв’язне мов-

лення, пам'ять, мислення, увагу.  

Заучування правил «Сильний вітер надворі 

- час ховатись дітворі», «Сильний снігопад, 

ожеледиця, мороз можуть зашкодити 

твоєму здоров’ю», «Не треба гратись, діти, 

на льоду весною,щоб не зустрітись вам з бі-

дою». 

2. Р/ гра “Бережись - 

заморожу” 

Виховувати спритність, реакцію на сигнал; 

розвивати увагу, бажання дотримуватись 

правил гри. 

3. Заняття "Зимонька 

прийшла, хуртовину 

принесла" 

Систематизувати знання дітей про зимові 

явища:  хуртовину, метелицю, завірюху і 

ожеледицю, про дитячі розваги взимку, про 

правила поведінки на вулиці взимку; 

збагачувати словник дітей словами, які 

позначають різні зимові явища, розвивати 

зв'язне мовлення; вчити дітей елементар-

ним правилам надання першої допомоги со-

бі та своїм товаришам при трамвах. 

4. Заняття«Поведінка на 

вулицях і дорогах у 

зимовий період». 

Розширити поняття дітей про рух на доро-

гах взимку: під час ожеледі, снігопаду, за-

метів. Розвивати навички правильної і без-

печної поведінки, вміння орієнтуватися на 

дорозі. Виховувати увагу під час руху на 

дорогах. 

5. Розляд картини «Зимові 

розваги». Бесіда за її 

змістом. 

Продовжувати формувати уявлення про 

безпечну поведінку під час зимових розваг. 

6. Р/ гра “Два Морози ”  

 

Сприяти розвитку швидкості, спритності та 

рухової координації. 

7. Бесіда "Я йду до 

дитячого садка". 

 

Систематизувати знання дітей про рух 

транспорту та пішоходів, про частини вули-

ці та правила для пішоходів; виховувати 

обережність, культуру поведінки пішоходів 

на вулиці, почуття безпеки. 
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8. Д/гра "Відгадай за 

описом". 

 

Повторити види транспортних засобів, їх 

призначення; з'ясувати, чому машини шви-

дкої допомоги, міліції та пожежної охорони 

мають перевагу в русі, в яких випадках та 

як їх викликати. 

9. Р/гра “Стоп, машина ”. Удосконалювати навички бігу, орієнтуван-

ня в просторі; розвивати спритність; вихо-

вувати позитивне ставлення до однолітків, 

самостійність. 

10. Заняття «Вантажний 

автомобіль».(малюванн

я) 

Збагатити уявлення дітей про  транспорт; 

вчити дітей передавати у малюнку форму, 

будову, частини  вантажного автомобіля, 

розвивати вміння малювати основні части-

ни графітним олівцем, вправляти у  акурат-

ному зафарбовуванні частин кольоровими 

олівцями. 

11. Р/гра «Горобчики і 

автомо-біль». 

Розвивати спритність, координацію рухів. 

12. Р/гра «Червоний, 

жовтий, зелений» 

Закріпити і уточнити уявлення дітей про 

сигнали світлофора. 

13. Читання і розгадування 

загадок Л.Яковенко 

«Перша книга про 

техніку» 

Знайомство з призначенням різних машин. 

 

14. Консультація для 

батьків «Безпека на 

вулиці». 

 

15. Бесіда «Увага! 

Вулиця!» 

 

Продовжувати знайомити дітей з вулицею, 

дорогою, небезпеками, які чекають їх, 

розширювати знання дітей про правила 

поведінки на вулиці; дати поняття про 

заходи безпеки на дорогах та вулиці. 

16. Розглядання серії 

картин “Ситуації на 

дорозі” 

Обговорення. 

17. Д/гра «На чому я 

подорожую». 

Закріпити і уточнити уявлення дітей про 

призначення різних видів транспорту, 

особливостях конструкції та руху.  

18. Р/гра «Червоний і 

зелений». 

Учити дітей встановлювати зв'язки між 

предметами і явищами, діяти по сигналу. 

19. Конструювання 

“Вантажний 

автомобіль”. 

Закріпити вміння складати з цеглинок і 

пластин виріб відповідно до розміру іграш-

ки.Розвивати вміння самостійно добирати 

деталі за характером споруд. Виховувати 

ініціативу, самостійність.  

20. Бесіда з використанням 

таблиці  «Наші вірні 

Розширити знання дітей про правила пове-

дінки на вулиці та дорожні знаки; закріпити 
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друзі на вулицях». 

 

правила переходу дороги, розвивати навич-

ки дотримання їх на дорозі, виховувати без-

печну поведінку. 

21. Читання творів 

Н.Калініна «Як хлопці 

переходили вулицю» 

Т.Александрової 

«Світлофор Моргайко». 

 

Продовжувати вчити дітей слухати художні 

твори, виразно передавати зміст твору,  

складати розповідь з власного досвіду. 

Формувати граматично правильну мову. 

Розвивати логічне мислення, мовлення, 

мовне дихання, пам’ять, увагу, 

22. Р/ гра “Світлофор ” Закріпити уявлення дітей про призначення 

світлофора, про його сигнали. Закріпити 

уявлення дітей про колір (червоний, жов-

тий, зелений). 

23. Заняття «Пішохідний 

перехід». 

(аплікація, малювання) 

Вправляти дітей у малюванні горизонталь-

них ліній, штрихуванні кругів, наклеюванні 

деталей. Розвивати самостійність, дрібну 

моторику, охайність. Виховувати обереж-

ність на дорозі. Викликати прояв емоцій. 

24. Моделювання ситуації 

«Мама чи тато 

намагаються з тобою 

перейти вулицю в 

недозволе-ному місці. 

Твої дії?» 

Формування почуття відповідальності та 

вміння відстоювати свою позицію. 

25. Р/гра «Кольорові 

автомобілі». 

Удосконалювати навички ходьби та бігу 

врозтіч. Виховувати увагу та вміння  розпіз-

навати кольори. 

26. Бесіда "Що таке 

здоров’я". 

 

Формувати розуміння того, що здоров'я - це 

одна з головних цінностей життя. 

Виховувати бажання бути сильними, бадьо-

рими, енергійними та дбайливими до свого 

здоров'я. 

27. Д/гра "Мама захворіла". 

 

Учити дітей правильній поведінці за умови 

хвороби інших, уміти викликати швидку 

допомогу по телефону, не вживати ліків без 

дозволу дорослих; виховувати турботу про 

рідних, бажання надавати посильну 

допомогу. 

28. Рухлива гра з м'ячем 

"Їстівне - неїстівне". 

 

Активізувати знання про продукти, форму-

вати культуру харчування; тренувати 

навички бігу, розвивати спритність, витри-

валість, швидкість реакції. 

29. Заняття «Ліки - друзі чи 

вороги». 

Дати дітям елементарні уявлення про ліки, 

користь, яку вони приносять, як допомага-

ють боротися зі шкідливими мікробами, що 

проникли в організм; застерегти від небез-

пекки, що пов’язана з неправильним вжи-
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ванням ліків; формувати навички особистої 

гігієни з метою запобігання різним хворо-

бам. 

30. Д/гра "Можна - не 

можна". 

 

Повторити правила особистої гігієни, 

виховувати бажання позбутися негативних 

звичок, шкідливих для здоров'я. 

31. Д/вправа "Який 

настрій?" 

Вчити дітей визначати душевний стан 

(веселий, сумний, здивований, сердитий та 

ін.) за інтонацією вихователя, дітей. 

Малювання "сумна", "весела", "сердита", 

"гнівна" хмаринка. 

32. Гра "Мімічна 

гімнастика". 

 

Вивчення міміки обличчя і пов'язаного з 

ним емоційного стану людини, тренування 

виразної міміки. 

33. Спортивна розвага 

"Фізкультура!" 

Закріпити уявлення про значення занять 

спортом, фізичними вправами, рухливими 

іграми, загартуванням для зміцнення 

здоров'я людини. 

34. Анкетування батьків 

"Перевір себе і свого 

малюка". 
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№3                                 Тиждень безпеки  

    Дата проведення:  травень. 

№п.

п 

         Зміст роботи Мета роботи 

1 Бесіда «Добра і ласкава 

людина-не завжди 

своя». 

Вчити дітей правил безпеки. Пояснити, що 

приємна зовнішність незнайомої людини не 

завжди означає його добрі наміри. Вчити дітей, 

як діяти в таких ситуаціях. Розвивати почуття 

небезпеки. 

Ознайомлення і заучування правил безпеч-ної 

поведінки. 

 

2. Д/гра «Небезпечно - не 

небезпечно».  

 

Вчити дітей відрізняти небезпечні життєві 

ситуації від безпечних; вміти передбачити 

результат можливого розвитку ситуації; 

закріплювати знання правил безпечної по-

ведінки; виховувати почуття взаємодопо-моги. 

 

3. Екскурсія до скверу . Відповідь на запитання «Чи можна йти в такі 

місця та гратись там самим, без дорос-лих роди-

чів?» 

4. Моделювання ситуації 

«Незнайомець 

пропонує». 

Привчати дітей нічого не брати у сторонніх 

людей, не вступати з ними в бесіду та не 

погоджуватися на їхні пропозиції. 

5. Ігри на фізкультурному 

майданчику. 

Вправляння в дотриманні правил безпечної 

поведінки під час рухливих ігор. 

6. Бесіда за казкою 

«Червона Шапочка». 

Визначення правил безпечного спілкування з 

незнайомцями на прикладах помилок у поведін-

ці дівчинки та її бабусі. 

 

7. Д/гра «Вгадай, хто це» Вчити дітей умінню подумки відтворювати 

образ через своє бачення людини. 

 

8. «Парасолькові загадки 

та вірші» 

Відгадування загадок та читання віршів про 

явища природи. 

9. Заняття «Коли на 

вулиці гроза». 

Дати дітям знання про характерні ознаки та 

особливості грозової погоди (сильний вітер, 

злива, грім, блискавка, град); ознайомити з 

наслідками цих явищ; навчити дітей розсу-

дливо діяти в екстремальних ситуаціях. 

Розвивати пізнавальний інтерес до різних явищ 

природи; роз-вивати уяву, логічне мислення, 

спостережливість та кмітливість. Виховувати 

почуття самозбереження та взаємодопомоги. 

10. Спостерігання за Відповідь на запитання «Що можна і чого не 
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місцями, де дзюркотять 

струмки, пускання 

човників. 

можна робити біля води?» 

 

11. Бесіда на тему «Небез-

печні місця для ігор». 

(будівництво, чагарни-

ки, підвали, горища са-

раї та аварійні примі-

щення) 

Формування уявлень щодо небезпеки 

влаштовування ігор у цих місцях (групи дітей) 

 

12. Розповідь-бесіда 

"Небезпечні речі". 

 

Закріпити уявлення про шкідливий вплив 

хімічних речовин на здоров'я та життя людини, 

розуміння того, що не можна гратися 

аерозольними балончиками (лак, освіжувач 

повітря, дезодорант, дихлофос, отрута для 

комах), ліками, градусником та інше; 

виховувати обережну поведінку в побуті, 

особливо у відсутності дорослих вдома 

13. Розмальовування сторі-

нок у зошиті «Будь обе-

режним». 

Розвиток уміння аналізувати різні неперед-

бачені ситуації та безпечно їх вирішувати 

14. Екскурсія в поле (на 

пустир, до містка) «Яка 

небезпека чатує на 

дітей у цих місцях?» 

Розвиток інтуїтивного сприйняття дітьми 

небезпеки. 

15. Розгляд альбому «Сам 

удома». 

 

Дати уявлення про те, які небезпечні пред-мети 

оточують дитину в побуті: електро-прилади, 

столові предмети, вчити поводи-тися з ними. 

 

16. Д/гра«Знайди 

небезпечні предмети» 

Допомогти дітям запам'ятати предмети, не-

безпечні для життя і здоров'я; допомогти 

самостійно зробити висновки про наслідки 

необережного поводження з ним. 

 

17. Бесіда з дітьми 

«Домашні тварини – 

друзі людини». 

 

Дати дітям уявлення про правила гігієни під час 

контактів з тваринами, про поведін-ку домашніх 

тварин у різних ситуаціях, вчити дітей 

піклуватися про свою безпеку та здоров‘я 

18. Виставка для батьків 

тематичних 

інформаційних папок 

щодо організації 

безпечної 

життєдіяльності дітей. 

 

 

 

 


