Дошкільний навчальний заклад “Казка”.
“Запобігти, врятувати, допомогти”.
В приміщенні дитячого садка виставка дитячих малюнків на тему:
“Вогонь добрий – вогонь злий”.
В залі НВЗ “Казка” знаходяться команди учасників змагань,
вболівальники, глядачі.
Ведуча.
Любі діти, сьогодні ми з вами потрапимо у казку, яка розкаже, яке лихо
несе пожежа, як запобігти і вберегтися від цього лиха.
Тому запросимо до нас на свято працівників пожежно – рятувальної
служби:
 державного інспектора з пожежного нагляду Тальнівського району
Щербатюк Віталія Вікторовича;
 державного інспектора з пожежного нагляду Тальнівського району
Кареєву Вікторію Карлівну.
Отже казочка розпочинається.
Повідомити я вам хочу одну історію.
Аби зрозуміли ось таку теорію. Що з вогнем не можна жартувати.
Пильно і ретельно за ним слідкувати.
Сьогодні ви дізнаєтесь, що сталося із сірничком, якому набридло лежати
у коробці.
Чути голос.
Як тут темно і тісно!
Ох і набридла мені оця коробка!
(із коробки появляється сірничок)
Сірничок.
Досить лежати у коробці.
Я іду творити добро!
(іде наспівуючи)
Я сірничок, я добре знаю
Дружбі з малятами
Ні! Ні! Ні!
Дружба загрожує дитячому житті.
Півник.
Привіт, Сірничок! Куди ідеш?
Сірничок.
Іду творити добрі справи!
Півник.
Тоді пішли зі мною до Киці Мурки на іменини. Я, надіюсь, ти там
знадобися.
Мурка.
Добрий день вам, любі гості!

Сірничок, як рада я тебе бачити
Треба в грубці розтопити
Чаю треба заварити
Ще пиріг спекти до чаю
Сьогодні я гостей чекаю
А ти півнику сідай
Мій альбом там погортай
Ведуча.
Киця грубку розтопила
Гостей в хату запросила
(Заходять цап, коза, свиня, курка)
Мурка.
Добрий день, проходьте в дім
Будемо веселитись в нім
Буду всіх вас пригощати
Цап.
Ми ще й любим танцювати
Півник.
Я із курочкою стану
Бо танцює вона славно
Коза.
Ну а я візьму Цапка
Він танцює гопака
Свинка.
Я також буду танцювати
Щоб від всіх не відставати
Веселий танок
Ведуча.
Бом – Бім. Бом – Бім
Загорівся Кицин дім
Киця грубку затопила
А дверцята не закрила
І вогонь не забарився
По кімнаті завертівся
Все палає і горить
Танок вогника
Вогник.
Я малий та злий пірат

Вогню і блискавці я брат
Я дерева полюбляю
Скрізь по стовбурах гуляю
Нищу геть усе що бачу
За добро я злом віддячу.

Киця.
Що робити!? Що робити?!
Як пожежу зупинити
Ведуча. (до дітей із залу)
Діти підкажіть, куди звернутися
Киці, кого покликати на допомогу?
(зателефонувати до пожежної частини за номером 101, назвати адресу).
Мурка
101 подзвоню
Врятують пожежні нас від вогню.
(Дзвонить)
Алло! Загорілася хата у Киці
Адреса: Діброва, провулок Суниці
А номер в нас другий
Скоріше сюди
Мерщі порятуйте від злої біди.
Заходять пожежники. Команда “Вогник” і команда “Сірничок”.
Крокуючи на середину залу, співають пісню.
Ми пожежні дужі, вправні
Наший номер 101
Нас покличте і примчимся
Ми диму не боїмося
З нами лихо не біда
Вмить заллє вогонь вода.
Шикуються у дві шеренги.
Ведуча.
Перед тим, як сісти в машини, пожежні оголошують девіз.
Команда “Вогник”, ваш девіз:
“Хай дитина знає кожна жартувати з вогнем не можна”
Команда “Сірничок”, ваш девіз:
“Хто не знає нас пожежних
Нас пожежних знають всі

Ми завжди там де важко
Помагаємо у біді.
Ведуча.
Сирени пожежних
Машини завивають
Пожежники на виклик
Поспішають.
1 – етап.
“Хто швидше добереться до місця пожежі”.
Ведуча.
Дорога кожна хвилина
Щоб винести з палаючого будинку
Кожну тваринку.
2 – етап.
Повзання по лаві,
Підлізання під дуги.
Вихователь.
Обшукали увесь дім
Звірят не знайшли в нім.
Всі негайно по драбині на дах
Можливо там найдуть
Переляканих звірят.
3– етап.
Лазіння по гімнастичні драбині, знімаючи тварин.
Ведуча.
Всіх звірят із вогню
Пожежники врятували
І сидіти їм тут наказали.
А вогонь лютує, бушує
Все палає і горить...
Танок вогню.
Все горить, все палає
Пожежні водою вогонь заливають.
4 – етап.
Хто швидше наносить води.
Ведуча.
Пожежні загасили вогонь,
Але залишилися травмовані тварини.
Наші Пожежники перенесуть їх до машин і відправлять до лікарні.
5 – етап.

Хто швидше перенесе звірят до машини.
Ведуча.
Пожежні гарно впоралися із завданням.
Врятували Мурку і хата залишилася ціла
Та, мабуть трохи втомилися.
Тому дальше змагатимося сидячи.














Запитання до команд:
Назвіть інструменти, які пожежні використовують при гасінні
пожежі?
В яких випадках виникає пожежа?
Завдання для капітанів.
 Прислів’я про вогонь
“Гаси вогонь, поки не загорівся”
“Не грайся з вогнем, бо попечеш собі руки”
“Вогонь мститься, як його не шануєш
“Вогонь вогнем не потушиш, а шукай собі води”
“Вогонь і вода – то добро і біда”.
“З вогнем не жартуй”
“Вогонь гірший ворог, як вода”
“Не сховаєш вогонь в соломі”
“Вогонь добрий слуга, але поганий хазяїн”
“З малої іскри – великий вогонь”
Ведуча визначає переможців змагання.

Запитання до залу.
 Що потрібно робити, коли виникає пожежа?
 Як запобігати пожежі?
 Хто знає загадку про пожежу?
- “Висить – мовчить
А повернеш – шипить
І порошок летить (вогнегасник)
- “З язиком, а не лається
Без зубів, а кусається” (вогонь)


“Дрімають у будиночку дівчата
бурі шпачата” (сірники)
- “Все їсть – не наїсться
А п’є – помирає” (вогонь)
“Хвостом воду бере,
Хвостом випускає

Як вогонь розбушувався
Його поливає ( пожежна машина)
“Спішить, сурмить “Дорогу дай!”
Моргає синім оком
Примчиться вчасно і біда
Людей обійде боком ( пожежна машина)
“Мала, але лиха і ледве свічу
А як упаду – чимало горя принесу (іскра)
“Сіре сукно тягнеться у вікно” (дим)



Ведуча.
Діти, чи винен сірничок у тому, що виникла пожежа у Киці Мури?
Який буває вогонь? (добрий і злий)

Діти розказують вірші про добрий і злий вогонь:
Добрий вогник – рідний брат
Всіх діток збирає в круг
Хороводи поводіть
І мене не зупиніть
Ви не бійтесь, я не згину
До домівки я полину
Наварю я їсти вам
Потім ляжу спати сам
Коли добрий вогник є
Нас зігріє, нагодує
Всю кімнату звеселить
Дух тепленький оживить.
Ведуча.
Слово надається нашим гостям – працівникам пожежно – рятувальної служби
- державному інспектору з пожежного нагляду Кареєвй Вікторії Карлівні.
Капітанам команди були вручені подарунки.
Ведуча.
Тож пам’ятайте любі діти
До пожежних подзвонити
Бачите вогонь і дим
Набирайте 101.

