
Поради батькам щодо збереження життя і здоров’я дітей: 

 

- кожна дитина має усвідомлювати, що немає більшої цінності, ніж 

життя,  має бути впевненою, що її люблять і цінують; 

- дитина має знати, що у неї є права. Так само, як право дихати, вона має 

право захищати своє тіло, свої думки, свої погляди; 

- дитина не повинна боятись. Страх - поганий помічник у ситуаціях, 

коли треба діяти рішуче і швидко; 

- не можна виховувати у дитини сліпе підкорення авторитету дорослого 

або виробляти у неї автоматичні звички. Дії дитини мають бути свідомими і 

розумними, а дорослі повинні заохочувати прояви дитячої ініціативи; 

- дитина має довіряти близьким дорослим - батькам, вихователям - і, не 

вагаючись, розповідати їм про будь-яку пригоду; дитина має бути певною, 

що близькі зрозуміють та допоможуть; 

- у розмовах з дитиною не може бути заборонених тем;  

- діти мають бути певні: ніхто не каратиме їх за відмову розмовляти з 

незнайомими людьми. У ситуації, коли дорослі проявляють настирливість чи 

агресивність, діти мають право брехати, кричати, тікати, здіймати паніку, 

робити все, що вважають за потрібне, аби залишитися неушкодженими; 

- дитина має знати, що інтимні частини тіла належать лише їй, і у 

відсутності батьків та вихователів ніхто без дозволу дитини не має права їх 

оглядати, а тим більше - торкатися. Навіть під час медичних оглядів у 

дошкільних навчальних закладах поруч з дитиною має бути вихователь. 

Варто зважати на те, що безпека - це не просто сума засвоєних знань, а 

стиль життя, вміння адекватно поводитися в різних ситуаціях. Адже 

опинитися в екстремальній ситуації дитина може зовсім несподівано, тоді, 

коли близького дорослого, який захистив би її, немає поруч.  

 

Небезпеки, які можуть зустрітися на життєвому шляху дитини 

Важкі предмети, які можуть упасти з полиці. 

Гострі предмети. 

Грубо оброблене дерево. 

Електричний струм. 

Елементи живлення (батарейки, акумулятори). 

Газові плити. 

Небезпечні рідини: окріп, оцет, одеколон, спиртне, отрути, кислоти, 

луги, розчинники. 

Водойми: можна потонути, при пірнанні можна наткнутися на гострий 

предмет. 

Лід на водоймах: можна провалитися чи потрапити в непомітну 

ополонку. 

Лід на доріжках: можна підсковзнутися. 

Будівництво: ями, гострі предмети, будівельні машини, не огороджені 

майданчики на висоті. 

Дах, вікно, балкон: можна впасти. 



Собаки: можуть злякати, покусати, заразити сказом й іншими 

хворобами. 

Саморобна зброя: рогатки, луки, самостріли й ін. 

Викрадачі дітей. 

Автомобільна дорога. 

Автомобіль, що маневрує у дворі. 

Залізниця : вихор від потягу може збити з ніг. 

Крута гірка. 

Люк на тротуарі. 

Отруйні рослини, гриби. 

Бурульки: можуть впасти на голову. 

Сонце: можна отримати тепловий удар або сонячний опік. 

Укуси змій, кліщів, павуків, перетинчастокрилих. 

Ліс: можна заблукати. 

Натовп: можна згубитися, або бути затиснутим у ньому. 

Низька температура взимку: можна отримати обмороження. 
 

Особливі небезпеки для малюків 

Маленькі предмети можуть бути проковтнуті дитиною. 

Мотузка, великий шматок тканини: дитина може заплутатися й 

задихнутися. 

Гострий або твердий край ліжка, іграшка із твердою гранню або штирем. 

Пластиковий мішок: дитина може надягти його на голову й задихнутися. 

Нова їжа може викликати алергію. Новий продукт давайте пробувати 

дитині у невеликій кількості. 

Небезпечні гучні метушливі ігри: діти збуджуються, перестають зважати 

на небезпеку. 
 

 


