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План  

проведення Тижня безпеки дорожнього руху  

в ЗДО «Золотий ключик» №6 з 21 по 25 травня 2018 року       

№              Зміст роботи 
Дата 

проведення 
Відповідальний 

1. Організаційні заходи 

1. Видати наказ про проведення «Тижня 

безпеки дорожнього руху» 
21 травня Директор ЗДО 

2 
Підготувати план заходів, які мають 

бути проведені під час «Тижня безпеки 

дорожнього руху» 

21 травня Вихователь - методист 

3 
Підготувати  матеріали та оформити 

стенди по групах «Безпека дорожнього 

руху» 

22 травня Вихователі 

4 

Проведення: 

- інструктивно – методичного 

консультування з педагогічними 

працівниками з питань складання 

календарних планів освітньої 

роботи з дітьми з визначенням 

необхідних умов та засобів, що 

використовуються, форм і методів 

проведення заходів «Тижня 

безпеки дорожнього руху»; 

- інструктаж з вихователями про 

проведення екскурсій, прогулянок, 

походів з дітьми за межі закладу з 

дотримання правил дорожнього 

руху. 

22 травня 

Вихователь – методист 

 

Вихователі 

5 
Підготувати та поновити практично-

теоретичні матеріали в методкабінеті з 

тематики «Безпека дорожнього руху» 

Протягом 

тижня 

Вихователь – методист 

 

2. Робота з дітьми  

1. 
Проведення занять, бесід, розгляд 

ілюстрацій за темою «Безпека на 

дорозі – безпека життя» 

Протягом 

тижня 
Вихователі 

2. 
Моделювання та обігравання ситуацій: 

«На перехресті», «Сигнали 

світлофора», «Мама чи тато 

Протягом 

тижня 
Вихователі 



намагаються перейти вулицю в 

недозволеному місці. Твої дії?», 

«Переведи маля через дорогу» та інші.  

Розвага «Школа світлофора Моргайка» 

3. 

Екскурсії вулицями міста: 

«Вивчаємо дорожній рух», «Розмаїття 

транспорту», «Дорожні знаки – наші 

помічники», «Уважно споглядайте, хто 

порушив правила дорожнього руху, 

розповідайте». 

Протягом 

тижня 
Вихователі 

 

Читання художніх творів про правила 

дорожнього рух В. Паронова «Зебра», 

О.Ю Харченко «Чому не можна 

гратися м’ячем біля дороги?», Пригоди 

неслухняного Вуханчика» та інші. 

Протягом 

тижня 
Вихователі 

 Виставка дитячих малюнків «Руху 

правила єдині, знати їх усі повинні!» 
24 травня 

Вихователь – методист 

 

 Розвага «Школа світлофора Моргайка» 25 травня 
Музкерівник, 

фізінструктор 

3. Робота з батьками 

 Консультація «Бережіть себе і своїх 

дітей» 

Протягом 

тижня 
Вихователі 

 

Опрацювання та обговорення 

матеріалу в папках-пересувках на тему 

«Попередження дорожньо-

транспортного травматизму» 

Протягом 

тижня 
Вихователі 

 

Провести тематичні бесіди з батьками з 

питань:   

-  безпечної поведінки дітей на 

дорогах;  

- про стан дитячого дорожньо-

транспортного травматизму; 

- особливості перевезення 

неповнолітніх автотранспортом. 

Протягом 

тижня 

Вихователь – методист 

 

 
Поновити інформаційні матеріали в 

групових батьківських куточках  з 

Правил дорожнього руху 

Протягом 

тижня 
Вихователі 

  

Вихователь-методист: ____________ / А. М. 

Кравчук                                                   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 


