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Назва дитячого садка: 
 
 

Адреса:
 
 
 
 

e-mail: 
 

У редакції — ціни найнижчі!
0 800 212 012 (безплатно)

Про користь  
денного сну  

та сталого режиму 
дня дитини 

 
За матеріалами Наталії Філімошкіної, 

практичного психолога, експерта 
з психології розвитку

ЧОТИРИ ТЕЗИ 
ПРО ПОВНОЦІННИЙ СОН

Повноцінний сон має тривати, 
год:

  до року — 20—22
  рік — 16—17
  два — три роки — 14—15
  чотири — п’ять років — 13
  шість — сім років — 12

Будь-які скорочення сну нега-
тивно впливають на функціо-
нальний стан мозку. У дитини 
знижується працездатність 

та опір організму до різноманітних ін-
фекцій, підвищується втомлюваність

Аби сон був повноцінним, тре-
ба привчати дитину проки-
датися й лягати спати за роз-
кладом. Завдяки цьому в неї 

сформується умовний рефлекс щодо 
часу й обстановки сну. Приміром, при-
глушене світло в кімнаті, казка на ніч

Увечері варто обмежити ак-
тивні ігри дитини, перегляд 
телевізора та забавки із девай-
сами. Вечеря має бути легкою, 

без цукерок, шоколаду й міцного чаю. 
Варто провітрювати дитячу кімна-
ту, навіть якщо за вікном прохолодно. 
Адже свіже повітря сприяє швидкому 
засинанню й глибокому сну
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ШІСТЬ ЗАПИТАНЬ ПРО РЕЖИМ 
ДНЯ ТА ДЕННИЙ СОН ДЕННА АКТИВНІСТЬ, 

АБО ПЕРІОД НЕСПАННЯ

Діяльність дитини має 
бути різноманітною 
й обов’язково чергу-
ватися з денним сном. 
Малювання, ліплення, 
конструювання, пере-
гляд мультфільмів, ак-
тивні рухливі ігри на 

свіжому повітрі — потрібно розподіля-
ти на весь день

Бажано щодня виді-
ляти не менше години 
на розвивальні занят-
тя. Окрім того, у ди-
тини обов’язково має 
бути особистий час, 
коли вона може грати-
ся наодинці, про щось розмірковувати, 
за чимось спостерігати

Допомога мамі, тобто 
обов’язки, що дитині 
під силу виконати, — не 
лише елемент правиль-
ного виховання, а й запо-
рука фізичного розвитку 
і здоров’я. Привчаючи 
дитину до дисципліни, 
порядку й охайності, 

можна сформувати у неї наполегли-
вість, самостійність

Що таке правильний режим 
дня?
Правильний режим дня — раціо-

нальне чергування різних видів діяль-
ності й відпочинку

Чи дотримуються батьки пра-
вильного режиму дня?
Чимало батьків нехтує режимом 

дня дитини, бо не розуміє, навіщо він 
потрібний: «Яка різниця, коли дити-
на лягає спати?», «У мене немає часу 
з нею панькатися!», «Я в дитинстві теж 
не спав удень, і нічого…»

Як недосипання впливає на 
здоров’я дитини?
Якщо дитина недосипає і мало 

гуляє на свіжому повітрі, вона швид-
ко втомлюється, її працездатність 
знижуєть ся. Внаслідок цього в неї роз-
виваються соматичні захворювання, 
що інколи переростають у неврози. 
Їхні симптоми: тривожність, поганий 
сон, відставання у фізичному розвит-
ку, дратівливість, неадекватні реакції, 
нер вові тики, кишкові коліки

Як допомогти дитині?
Якщо ви помітили в дитини один 

чи кілька вищезазначених симптомів — 
візьміть ситуацію у свої руки й про-
демонструйте психоемоційну зрілість 
дорослої людини. Інколи достатньо від-
новити режим дня дитини, аби симп-
томи її незрозумілої хвороби зникли. 

Якщо цього виявилося недостатньо — 
зверніться до лікаря

Скільки має тривати денний 
сон?
Денний сон дитини віком до шес-

ти років має тривати не менше двох го-
дин — з 12:00 по 14:00 або з 13:00 по 
15:00 год. Це час відновлення організму

Для чого потрібний денний 
сон?
Денний сон необхідний для того, 

щоб дитина:
  …була здоровою. У дитини, яка 
не спить удень, можуть вини-
кати розлади біоритмів, або де-
синхроноз. Для нього властиві: 
підвищена збудливість і втомлю-
ваність; затримка нервово-пси-
хічного й фізичного розвитку; 
зниження імунітету

  …ліпше розвивалася. Денний 
сон дає змогу дитині засвоювати 
нові знання

  …міцніше спала. Дитина, яка не 
спала вдень, до вечора зазвичай 
збуджується і не може заснути. 
У такий спосіб перенавантаже-
ний денними враженнями й ін-
формацією мозок сигналізує про 
труднощі з її переробкою і зас-
воєнням. Наслідки безсоння — 
підвищена тривожність, нічні 
жахіття


