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Торкаючись теми виховання здорової дитини-дошкільника, не можна лишити осторонь 

питання безпеки життєдіяльності малюка. 

Відомо, що в будь-якому віці, а в дитинстві особливо, людину підстерігає багато небезпек. 

Статистика свідчить, що в кожній країні щорічно гинуть сотні дітей від нещасних 

випадків, які трапляються не тільки на вулиці, але й удома. Проте більшість таких трагедій 

можна і потрібно попередити, вживаючи елементарних заходів безпеки. 

Щоб запобігти нещасним випадкам із дитиною, необхідно створити вдома відповідні 

умови для безпеки малюка. Це важлива 

проблема, вирішити яку повинні дорослі, 

насамперед ви, шановні батьки. Заходи щодо 

попередження травм дітей необхідні так 

само, як і елементарні вміння мами й тата 

надати першу допомогу своєму синові чи 

доньці в той час, якщо лиха все ж таки 

уникнути не вдалось. Що ж саме ми маємо 

на увазі, коли говоримо про умови безпеки дитини вдома?  

Суттєву небезпеку для дитини представляє електричний струм. Поговоріть з малюком 

про те, що електрострум може бути «другом» і «ворогом» одночасно. Поясніть дитині, що не 

можна торкатися (особливо мокрими руками) електроприладів, розеток та електродротів, що 

небезпечно брати дріт, який висить, стояти під деревом під час грози тощо. У приміщеннях, 

де живуть діти, має бути обов'язково справною та усуненою від можливості контакту з нею 

дитини електропроводка.  

Меблі по можливості повинні бути без гострих 

країв. Двері на балкон за відсутності дорослих в кімнаті 

мають бути зачиненими. 

Крани газових пальників у кухні також повинні 

бути закритими. Краще, якщо вони будуть взагалі поза 

досяжністю дітьми. 

Усі гострі, ріжучі та колючі предмети (голки, 

шила, ножі, леза тощо) мають знаходитися в закритих 

шухлядах під замком. 

Діти не повинні також мати доступ до домашньої аптечки. Пам'ятайте, що таблетки та 

пігулки малюкам часто уявляються цукерками. Не слід також давати дитині ліки з пляшечки 

без етикетки. Усі рідини, якими ви користуєтеся для господарчих потреб, мають бути під 

ключем. 
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Дитина обов'язково має бути навчена виконанню елементарних правил безпеки в 

довкіллі: 

Ø не кидатися камінням і твердими сніжками, 

Ø не дражнити тварин, 

Ø не гратися з вогнем, не торкатися дротів, що лежать на землі, 

Ø не чіпати газових кранів, 

Ø під час переходу вулиці дивитися спочатку ліворуч, а потім праворуч, 

Ø ходити тільки по тротуарах, 

Ø не висовувати руки та голову і не нахилятися із вікон автобусів, тролейбусів, трамваїв та 

поїздів, 

Ø не входити та не застрибувати в 

транспорт, який вже рушив з місця, 

Ø швидко переодягтися та змінити взуття, 

якщо воно промокло. 

Розкажіть дитині про небезпеку 

вогню та про те, що в жодному разі не 

можна гратися сірниками і 

запальничками, а якщо виникла пожежа, 

треба одразу звати на допомогу. 

Часом небезпека може підстерігати 

дитину, здавалося б, із зовсім 

несподіваного боку. Наприклад, 

небезпечними для здоров'я і життя малят 

можуть бути звичайні іграшки. Так, деякі з них (особливо це стосується так званих імпортних 

іграшок, які не пройшли сертифікат якості в Україні) фарбують шкідливими фарбниками. У 

дошкільному віці діти ще іноді тягнуть іграшки до рота, і це призводить до тяжких отруєнь. У 

цьому аспекті доречно згадати про повітряні надувні кульки. Маски, виготовлені таким самим 

чином, викликають у дітей подразнення дихальних шляхів та екзему шкіряного покрову. 

Пухнасті м'які іграшки, як правило, виготовляються із синтетичних матеріалів, що 

протипоказані гігієнічними службами. Вкрай небезпечні й іграшки, що стріляють пістонами. 

Дитячі іграшки не повинні містити шкідливих для організму малюка речовин: важких 

металів, лаку, свинцю, хрому та ін. Небезпечні для малюків предмети, які легко ламаються і 

мають гострі краї або надмірно важкі. 

Поясніть дитині, що олівці і стержні кулькових ручок не можна гризти. 
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Порада: купуючи іграшки, вимагайте сертифікат якості, який обов'язково повинен бути 

у продавця, Цей документ гарантує гігієнічність і безпеку. Не женіться за дешевизною: краще 

менше іграшок, але якісних. 

Перебуваючи поза домом, вивчайте місцевість, куди прийдете з малюком погуляти. 

Відпочиваючи біля відкритого водоймища, не залишайте дітей поза увагою. 

Послідовно та поступово знайомте дітей з правилами дорожнього руху, привчайте переходити 

вулицю тільки на зелене світло. 

Якщо ви вирішили завести собаку, оберіть породу, що 

любить дітей. Статистика останніх років жахлива: величезна 

кількість дітей, травмованих домашніми собаками, залишаються 

інвалідами на все життя. Найбільш небезпечними для малюків є 

вівчарки, російські борзі, лайки, доги тощо. 

Привчайте дитину піклуватися про себе. З 3-4 років малюка 

слід знайомити з елементарними відомостями з анатомії та 

фізіології людини: як б'ється сердечко та як його охороняти, чи 

багато в легенях повітря і яке повітря корисне, як важливо мати 

красиву осанку. 

Розкажіть дитині про користь свіжого повітря, шкідливість пилу, формуйте потребу жити у 

чистому помешканні. 

Покажіть малюку отруйні рослини, гриби, кущі та поясніть, чому не можна тягти до 

рота (куштувати) невідомі ягоди, листочки, травинки. Корисно дитині дізнатися також про 

шкідливих та небезпечних для здоров'я комах: кімнатну муху, лісового кліща, блоху, вошу 

тощо. 

У разі, якщо нещасний випадок з дитиною все ж трапився, батьки мають не втрачати 

холоднокровності, не впадати в паніку і, по можливості, швидко намітити план своїх дій.  

Найчастіше у дітей-дошкільнят бувають порізи і подряпини. Якщо при цьому немає 

кровотечі, рана не забруднена, найкращий засіб – промивання чистою (краще кип'яченою) 

водою, а потім перекисом водню. При глибоких порізах та забрудненнях рани слід звернутися 

до лікаря. Під час кровотечі потрібно ЇЇ зупинити шляхом підняття пошкодженої кінцівки та 

накладання пов'язки із стерильного бинта. При носовій кровотечі дитину слід посадити так, 

щоб голова була трохи нахилена назад, розстібнути комірець та накласти холодний компрес 

на перенісся або на потилицю, при цьому шмаркатися чи затискати хусточкою ніс не 

дозволяється. Пам'ятайте, що першу допомогу малюкові потрібно надавати при кожній 

подряпині чи порізі. 
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З побутових травм у малят найбільш трагічними бувають опіки, викликані гарячими 

рідинами або вогнем газового пальника. Тому каструлі з гарячими стравами не можна ставити 

на край плити, а дитину слід навчити не підходити до плити і не гратися з сірниками, які, до 

речі, мають знаходитися в недоступному для малят місці. Під час невеликого термічного опіку 

потрібно накласти стерильну пов'язку на обпечену ділянку шкіри. При опіку великої ділянки 

шкіри дитині потрібно дати випити гарячого чаю, а потім доставити в лікувальний заклад. 

Хімічні опіки можуть бути викликані потраплянням до ротової порожнини каустичної соди, 

оцтової кислоти тощо. У такому випадку рот і шлунок необхідно промити теплою водою і 

терміново доставити дитину до лікарні. 

Іноді діти отруюються якимись ліками або хімічними речовинами. Після виклику 

швидкої допомоги: слід не перешкоджати блювоті „або навіть спровокувати її, потім дати 

дитині випити води для повторної блювоти, на живіт та на ноги покласти теплий компрес. 

При всіх інших видах нещасних випадків терміново доставити дитину до лікувального 

закладу або викликати швидку допомогу. 

Серед заходів безпеки дітей важливе місце займає профілактика та попередження дитячих 

хвороб, у тому числі інфекційного.  

 

Діти, дорослі та основи дорожньої абетки 

Шлях до дитячого садка можна і потрібно використати для навчання малюка безпечній 

поведінці на дорозі. 

Як же це зробити правильно? 

У деяких країнах, таких, як Англія, Японія та Фінляндія, шкільне навчання дитини 

безпеці дорожнього руху поступово відійшло на другорядний план. Стало зрозуміло, що слід 

навчати цього значно раніше, насамперед в сім'ї та в дитячому садку. У Фінляндії, наприклад, 
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із батьками, діти яких відвідують дитячі дошкільні заклади, проводять спеціальні збори, на 

яких демонструють слайди правильного та неправильного поводження дітей на дорозі. Після 

такого перегляду батьків просять протягом наступного місяця відпрацьовувати з дітьми під 

час руху по вулиці ту чи іншу, необхідну для безпеки, звичку. Наприклад, одна із 

найважливіших – обов'язково зупинитися перед кроком з тротуару на проїжджу частину або 

завжди переходити з бігу на крок і переходити дорогу тільки помірним кроком. 

Шлях до дитячого садка і назад – слушна нагода не лише давати необхідні знання, але 

й насамперед формувати в малят навички безпечної поведінки на вулиці. На жаль, багато 

батьків мають хибну думку, нібито дитину треба починати навчати безпечній поведінці на 

вулиці безпосередньо перед її вступом до першого класу. Такий погляд є помилковим! 

Ви з дитиною виходите на вулицю, тримаючи малюка за руку. Часто дорогою до 

дитячого садка батьки поспішають, щоб не запізнитися на роботу. Тому треба відрізняти 

навчання дитини шляхом до 

дитячого садка і з дитячого садка 

додому, коли поспішати нікуди.  

У кожного малюка є звичка 

недбалого, «невідповідального» 

спостереження. Це означає, що 

дитина спостерігає неуважно: 

дозволяє собі, наприклад, зробити 

крок назад чи раптово кинутися 

вперед, не озирнувшись по 

сторонах. І, що найнебезпечніше, – 

«сміливо» виходити, або вибігати з-

за різних об'єктів, що заважають 

огляду: з-за кущів, дерев, парканів, 

рогу будинків, машин, які стоять 

біля дороги, тощо. 

Насамперед по дорозі додому треба звикнути «фіксувати» зупинку перед тим, як вийти 

на проїжджу частину. Цей нескладний прийом доцільно повторювати разом з дитиною багато 

разів, при цьому не забуваючи пояснювати словами необхідність зупинки спеціально для 

спостереження. Повсякчас демонструйте перехід із швидкого кроку чи навіть бігу на 

розмірений, хоча й не повільний, крок при переході вулиці. При цьому розкажіть дитині, що 

коли людина біжить, вона по сторонах не дивиться. Повернути голову під час бігу для огляду 
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і складно, і просто небезпечно, можна впасти. А під час руху кроком, маючи опору на-обидві 

ноги, людина може без зусиль повернути голову і праворуч, і ліворуч. 

Вкрай небезпечна й така звичка дітей, як вибігання чи вихід на дорогу, не дивлячись, з-

за об'єктів, що заважають огляду проїжджої частини! На вулиці – це може бути будь-яка 

машина, що стоїть обабіч дороги. Особливо небезпечні транспортні засоби великого розміру: 

вантажівка, автобус або тролейбус. За статистичними даними, кожна третя дитина, що 

потрапляє у дорожньо-транспортну пригоду, вибігла попереду автобуса, який стояв. 

Пам'ятайте: шлях з дитиною до дитячого садка та назад має стати щоденним 

відпрацюванням вміння малюка «бачити» автомобіль, що може приховувати небезпеку. 

Дитина повинна сама помітити автобус» що стоїть, та машину, яка виїздить із-за нього. 

Аналогічні уроки спостереження слід повторювати десятки разів біля машин, що стоять, 

кущів, дерев, груп пішоходів. Дитина сама повинна зрозуміти дуже серйозну небезпеку взагалі 

будь-яких предметів, що заважають огляду проїжджої частини вулиці. 

Вулиця для маленького пішохода – це складний, підступний, оманливий світ, 

сповнений прихованих небезпек. І головне завдання 

дорослих, батьків – навчити дитину безпечно жити 

в такому світі. 

Корисно та повчально проаналізувати разом 

з малюком типову ситуацію: батько з дитиною 

стоять на тротуарі і дивляться на автобус, що 

зупинився. 

Здавалося, безпечно, можна переходити 

дорогу. Машин наче б то немає, дитина готова розпочати шлях через дорогу з татом чи мамою. 

Але раптом – жах! З-за автобуса, який стоїть, з'являється машина. Доцільно поставити дитині 

запитання: «Звідки ж взялася ця машина, де вона ховалася?» 

Таким чином ми вчимо малюка, як безпечно обходити автобус. Дитина сама має 

впевнитися в цьому. Покажіть їй, на яку небезпеку наражає себе пішохід, якщо він вирішив 

перейти вулицю біля зупинки, від якої ще не відійшов автобус. Існує багато важливих проблем 

безпеки, які варто обговорити з вашою дитиною. У цих розмовах, звичайно, потрібно 

враховувати вікові особливості вашого малюка.   

 

Діти дошкільного віку, як правило, ще недостатньо зосереджені, вони легко 

відволікаються і переключають увагу на інше. Тому, бесідуючи з ними на теми дорожньої 

абетки, краще не слід робити розриву між запитанням та відповіддю чи наочною 

демонстрацією вуличної ситуації, про яку йде мова. 
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Для дітей старшого дошкільного віку розмову можна побудувати так. 

Якщо біля під’їзду будинку або в дворі дитячого садка стоїть транспортний засіб, станьте 

поруч із ним і запитайте дитину: «Якщо ти будеш стояти перед машиною, чи небезпечно це?». 

Поясніть дитині: якщо стати попереду машини, то водій може не помітити дітей і поспіхом 

зрушити машину з місця. 

Повторіть те ж саме запитання, ставши позаду машини: «А тут стояти дітям 

небезпечно?» 

І одразу поясніть, що водій не може побачити пішохода, а особливо маленьку дитину, якщо та 

знаходиться прямо позаду автомобіля. 

  

Розкажіть дитині, як спостерігає водій за тим, що відбувається позаду, праворуч, 

ліворуч і попереду його автомобіля. Доцільно розповісти, зокрема, про дзеркала заднього виду 

та про їх призначення. Слід також пояснити дитині, що таке «мертва зона»: простір, який не 

видно водію. 

У дворі зверніть увагу дитини і на іншу небезпеку машин, що стоять: з-за них не видно 

машини, що рухається. 

Тут доцільно знову запитати: чим може бути небезпечною машина, яка стоїть? 
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У житловій зоні швидкість руху згідно з правилами дорожнього руху не має перевищувати 20 

км/год., але багато водіїв надто часто порушують це правило, тим більше, що працівники 

служби ДАІ у житлових зонах не вартують. 

Інша група питань стосується вулиць, по яких транспорт проїздить досить рідко. 

Поруч із житловими кварталами та біля дитсадка часто можуть бути саме такі вулиці. 

Діти переходять їх та перебігають багато разів. Проте чи можна виходити на дорогу одразу, 

не подивившись? На будь-яких вулицях слід спочатку призупинитися і подивитися уважно по 

сторонах. 

На таких вулицях діти та дорослі часто ходять по проїжджій частині, як по тротуару Чи 

можна так чинити? Ніколи не можна ходити по проїжджій частиш! Для цього є узбіччя! 

Тихі вулиці небезпечні ще й тим, що коли діти влаштовують гру неподалік від 

проїжджої частини, у когось із них під час гри виникає спокуса вибігти на дорогу чи перебігти 

її. 

Чому ж так небезпечно гратися поруч із дорогою, по якій рідко проїжджає транспорт? 

Діти будуть упевнені, що машини немає, і можуть під час гри вибігти на дорогу. А машина 

може трапитись тут як тут! Тому слід гратися якнайдалі від проїжджої частини. 

Наступна група запитань стосується поведінки під час руху тротуаром. 

Чи не найважливіше серед них – як правильно дитині йти з дорослим за руку по 

тротуару. Хто має бути ближче до проїжджої частини – дорослий чи дитина? 

Діти мають іти поруч з дорослим, але подалі від проїжджої частини. Адже їх ненавмисне може 

штовхнути хтось із перехожих, що поспішають. 

БЕРЕЖІТЬ СВОЇХ ДІТЕЙ! 
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