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Програмові завдання: 

Закріпити знання дітей про пожежну безпеку. Формувати у дошкільнят уявлення про 

пожежну безпеку. Розширювати знання про професії пожежника. Продовжувати 

навчати і дотримуватися правил пожежної безпеки. Розвивати прагнення 

об'єднуватися для отримання загального результату в змаганнях. Розвивати мислення 

дитини: вміння аналізувати, порівнювати, узагальнювати свої знання, робити 

висновки. Формувати правильне поводження в разі виникнення пожежі. Закріплювати 

вміння грати в команді. Підвищувати особисту відповідальність за свої вчинки, 

формувати дисциплінованість, почуття обов'язку.  

Попередня робота: 

• Бесіди, розгляд картин, обігрування проблемних ситуацій, заучування віршів, 

розгадування загадок, заняття по темі. 

• Оформлення в групі куточків з пожежної безпеки для дітей (макети, дидактичні ігри, 

ілюстрації) 

• Оформлення ширми в батьківський куточок з пожежної безпеки 

• Визначення назви, девізу команд 

• Виготовлення емблем та медалей для команд. 

 Матеріал й устаткування: 

Спортивний майданчик прикрашен на пожежну тематику;  у команд дітей емблеми;  

два дзвіночка на колоді; два тунелі; дві машини, два відра,дві стрічки,муляжи 

перешкод, муз. центр,ляльки, спец. одяг. 

Хід розваги 

Діти в фізкультурної формі під веселий марш виходять на спортивний майданчик і 

стають півколом. 

Інс. фіз.: Добрий день! 

Сьогодні ми з вами зібралися на розвагу, яке називається «Юні пожежники». Зустріч у 

нас незвичайна - вам сьогодні треба буде пройти нелегкі випробування. Вам належить 

показати свою спритність і витривалість, кмітливість і швидкість. Пропоную вам 

зарядитися гарним настроєм і з задоволенням провести час! Отже, ми починаємо! 

Прошу команди зайняти свої місця!  

1. Перший конкурс: «Привітання» 

Команда: « Вогник »  

Наш девіз: горить наш Вогник, не згасає, сердечка ваші звеселяє. 

 Команда « Капітошки »  

Наш девіз: "Ми веселі капітошки , не сумуємо ані трошки, свої вміння вам покажем і 

невдовзі це докажем!" 

Інс фіз.: Чудові девізи у команд! Сподіваюся, що і знання про правила пожежної 

безпеки такі ж чудові!   

 



 

 

 

   

2. Другий конкурс «Загадка» 

Зараз ми перевіримо, які у нас діти кмітливі. Кожній команді по черзі задаються 

загадки. 

Загадки:  

- Шипить, злиться, води боїться. (Вогонь) 

                                        - Без крил, без рук, без ніг, а вгору піднімається. (Дим)  

- Він завжди на гвіздочку. 

Має червону сорочку. 

 І вогонь блокує вміло. 

 В білій і пухнастій піні. ( Вогнегасник)  

                                                                         - Коли вогнище палає. 

                                                                            Він гасить його допомагає.  

                                                                            Із піщинок наш дружок. 

                                                                            Здогадались? Це ….(Пісок)  

- У коробці спочивають хлопці – наче близнюки.  

В них коричневі голівки. 

 І зовуть їх…..(сірники) 

                                                                                  - У місця вогненебезпечні.  

                                                                                     Поспішають машини... 

                                                                                    (Червоні - пожежні машини.) 

- Знає кожен громадянин. 

Пожежний номер (101) 

 

3. Третій конкурс «Виклик пожежників» 

Діти, вам належить по черзі добігти до колоди , зателефонувати в дзвіночок, голосно 

крикнути «101», добігти до місця, передати естафету наступному гравцеві і встати в 

кінець колони.  

Інс. фіз.: Молодці, команди! Відмінно впоралися із завданням! Пожежних ми 

викликали. 

 4.Четвертий конкурс «Хто швидше добереться до пожежі?»  

Уявіть, що ви - пожежна команда, вам потрібно виїхати на пожежу, але спочатку треба 

швидко надіти спецодяг та сісти у машину. Діяти треба швидко, перемагає та команда, 

яка  швидко і правильно все виконує.  

Інс.фіз.: Молодці, і з цим завданням ви впоралися! 

Ось приїхали наші пожежники і стали гасити пожежу. 

Діти, а чим  можна гасити вогонь?(відповіді дітей водою, піною, вогнегасником, 

піском, землею:) 

 



 

 

5. П’ятий конкурс «Тушимо багаття» 

Команди, перед вами 2 палаючих багаття. Вам по черзі потрібно буде добігти до 

багаття та потушити уявною водою. У цьому завданні переможе та команда, яка 

швидко потушить багаття. 

6. Шостий конкурс «Врятуємо ляльку з вогню». Щоб врятувати людей з пожежі 

вогнеборцям доводиться долати різні перешкоди. Ось і ви зараз як справжні пожежні, 

теж будете долати перешкоди, рятуючи ляльку. 

- пролізти по тунелю 

- пройти через перешкоди 

- взяти ляльку і назад .  

7. Сьомий конкурс «Збери пожежний рукав». 

(По черзі виходять по оному гравцеві з кожної команди і на час закручують 

«пожежний шланг»). 

Інс.фіз.: Молодці, команди! Ось наші пожежники загасили пожежу і поїхали до себе в 

пожежну частину, біда позаду, все врятовані. (Шикування команд на майданчику 

півколом) 

Інс.фіз.:  Всі учасники команд успішно впоралися з випробуванням. Діти, мені дуже 

сподобалося, що всі ви знаєте правила протипожежної безпеки. Зростайте сильними, 

сміливими і здоровими! 

Оголошую всім подяку і приймаю в команду «Юних пожежників             

 

    

                                            



 

 

            

                

                 



 

 

              

                                                              

     



 

 

  
 

                                             
 

                    



 

 

              

        

   
 



 

 

               

          

                                        



 

 

     

    

                



 

 

           

     
           

                                



 

 

       

           
 

 

                    
 



 

 

        

                           

                        
 



 

 

    
 

      
 

            


