
 

Матеріал для проведення виховних бесід перед початком зимових 

канікул та на період карантину 

У грудні розпочинаються зимові канікули – пора відпочинку, свят та 

розваг. Але для того, щоб канікули були веселими й корисними, необхідно 

пам’ятати про безпечну поведінку! 

Перед початком канікул класним керівникам рекомендуємо провести 

виховні години та ознайомити дітей з правилами безпечної поведінки під час 

зимових канікул, біля ялинки, на вулиці, на льоду; вивчити правила 

поведінки під час зимових канікул; розвивати навички берегти своє здоров’я 

та здоров’я своїх рідних , близьких. Яких тем треба неодмінно торкнутися? 

Безперечно, слід поговорити про таке: 

 недопущення тютюнопаління, вживання алкогольних та психотропних 

речовин; 

 обов’язкове дотримання правил дорожнього руху; 

 безпечну поведінку на воді та водних об’єктах; 

 поводження з вибухонебезпечними предметами; 

 безпеку в побуті: безпечне поводження з газом, вогнем, електрикою; 

 поведінку у разі, якщо ти залишився сам удома або на вулиці; 

 правила поведінки у громадських місцях; 

 правила поводження зі свійськими та бродячими тваринами; 

 дотримання режиму дня та особистої гігієни. 

 



Рекомендуємо добірку корисних та цікавих матеріалів, які допоможуть 

провести виховну бесіду: 

1. Презентація «Правила безпечної поведінки під час зимових канікул» 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-pravila-bezpechno-povedinki-pid-chas-

zimovih-kanikul-76522.html (Дата звернення 02.12.2020); 

2. Конспект уроку створений для 2 -х класів . З предмету Основи безпеки 

життєдіяльності, на тему «Швидка допомога. Безпечні зимові 

канікули» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://vseosvita.ua/library/konspekt-uroku-stvorenij-dla-2-h-klasiv-z-

predmetu-osnovi-bezpeki-zittedialnosti-na-temu-svidka-dopomoga-

bezpecni-zimovi-kanikuli-173379.html (Дата звернення 02.12.2020); 

3. Правила поведінки під час зимових канікул [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: https://vseosvita.ua/library/pravila-povedinki-pid-cas-

zimovih-kanikul-191300.html (Дата звернення 02.12.2020); 

4. Правила безпечної поведінки під час святкування новорічної ялинки та 

зимових канікул. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://journal.osnova.com.ua/article/39753-

Правила_безпечної_поведінки_під_час_святкування_новорічної_ялинк 

(Дата звернення 02.12.2020); 

5. Правила безпечної поведінки під час зимових канікул [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: https://urokok.com.ua/methodical-cabinet/1436-

pravila-bezpechnoyi-povednki-pd-chas-zimovih-kankul.html (Дата 

звернення 02.12.2020); 

6. Пам’ятка для учнів та батьків на період зимових канікул [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: https://naurok.com.ua/pam-yatka-dlya-uchniv-

ta-batkiv-na-period-zimovih-kanikul-71602.html (Дата звернення 

02.12.2020); 

7. Презентація «Правила безпеки під час зимових канікул» [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: https://vseosvita.ua/library/prezentacia-pravila-

bezpeki-pid-cas-zimovih-kanikul-98994.html (Дата звернення 02.12.2020); 

8. Правила безпечної поведінки під час зимових канікул. Частина І. 

Презентація [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://vseosvita.ua/library/pravila-bezpecnoi-povedinki-pid-cas-zimovih-

kanikul-castina-i-prezentacia-95878.html (Дата звернення 02.12.2020); 

9. Правила безпеки під час карантину та зимових канікул [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: https://ppt-online.org/205614 (Дата звернення 

02.12.2020); 
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10. Презентація «Правила поведінки під час карантину» [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: https://naurok.com.ua/prezentaciya-pravila-

povedinki-pid-chas-karantinu-174672.html (Дата звернення 02.12.2020). 
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