
Вікторина 
Тема: 

        Небезпека від газу. 

 

Мета: 

       Формування системи знань дітей щодо небезпечного поводження з 

газом; закріпити практичні вміння та навички дітей під час поводження з 

газом. 

 

Обладнання:  
        плакати: „Запам’ятай! Природний газ – отруйна і вибухова речовина!”, 

„04 – аварійний телефон служби газу”. 

 

Ведуча:    
       Відгадайте, діти, загадку: 

 

Ну та й плитка в нас чудова. 

Не потрібні плитці дрова. 

Встане мама вранці – рано, 

лиш поверне вгору крана, 

сірником терне – і враз 

загориться в плитці ... 

                                          (газ) 

      Якщо у тебе вдома газова плита , запам’ятай, що побутовий газ у повітрі 

може легко вибухнути – від запаленого сірника, іскри, будь – якого вогню. 

Крім того, побутовим газом можна отруїтися. 

 

1. Назви правила користування газовими приладами. 

2. За яким номером телефону слід викликати аварійну службу газу? 

3. Що треба робити коли відчув запах газу? 

4. Мама донечці – малечі 

варить кашу кожний вечір 

і говорить їй щоразу: 

«Обережно, доню, з газом! 

Витік газу, небезпечний, 

газ отруйний, і, до речі, 

навіть від іскринки газ 

може вибухнути враз. 

Від його вогню пожежі... 

Будь уважна з ним без – межі! 

Будь уважна з ним завжди! 

І не станеться біди» 

 

–  Чого навчає мама доньку? 



– Назви застороги мами. Доповни їх своїми. 

Ведуча: 

      Наші діти підготували віршики на тему вікторини. 

 

1. Чайник злиться, кип’ятиться  

чайник голосно свистить: 

„Гей, хто - небудь відгукніться, 

із вогню мене зніміть! 

Не жартуйте так зі мною, 

Бо вогонь заллю водою. 

І тоді з плити до вас  

поповзе змією газ. 

Газ отруїть вашу хату, 

ще й  бабахне, як граната!” 

 

Ведуча: 

– чому чайник невдоволений? 

– про що він застерігає? 

– як потрібно діяти в даній ситуації? 

 

Ведуча: 

      Підсумуємо  нашу сьогоднішню розмову. 

      Дітям пожежники та працівники служби газу не радять самостійно 

користуватися газом. 

 

Дотримуйтеся, діти, правил користування газовою плитою: 
– ніколи не користуйтеся газовою плитою без дозволу дорослих; 

– перш ніж увімкнути плиту, перевір, чи всі крани плити закриті; 

– спочатку запалюй сірник або спеціальну запальничку, а потім 

відкривай кран газової горілки; 

– регулярно провітрюй кухню. 

 

Ведуча: 

      Діти, а що необхідно зробити, якщо ви відчули запах газу? 

– Не вмикай світло та електроприлади. 

– Закрий всі крани плити. 

– Негайно відкрий вікна на кухні. 

– Поклич на допомогу дорослих. 

– Подзвони за аварійним телефоном служби газу 04 або іншої служби, 

якщо вдома нікого немає. 

 

Обов’язково в кінці заходу всім дітям роздати пам’ятку „Безпека з 

газом”. 

 

                        Методичний кабінет НМЦ ЦЗ та БЖД Київської області 


