
Поради батькам. Діти від 4 до 6 років 
 

Типова помилка батьків 1. Дитина часто хворіє на застуди – необхідно підвищувати 

імунітет 

У той час, коли діти починають відвідувати дитячий колектив (ясла або дитячий садок) 

упродовж перших 5-6 місяців, а іноді й протягом року, вони часто хворіють на гострі 

респіраторні захворювання. У більшості випадків це не є ознакою імунодефіциту, а свідчить про 

нормальне формування імунітету природним шляхом. Головне завдання батьків, вихователів і 

педіатрів у цей період — своєчасне лікування з метою недопущення ускладнень. 

Медикаментозна стимуляція імунної системи в більшості випадків не є виправданою, й навіть 

може призвести до небажаних наслідків. Головне – запобігати контактам з хворими на 

респіраторні захворювання у період загострення. Якщо ж Ваш малюк захворів – обов'язково 

звертайтеся до педіатра. 

Загартовуйте свою дитину 

Щоб дитина менше хворіла, загартовуйте її. Для цього рекомендовано використовувати 

обливання ніжок прохолодною водою з поступовим пониженням температури води, умивання 

прохолодною водою, прогулянки на свіжому повітрі 2 рази на день протягом 2-3 годин, купання 

у відкритих водоймах улітку, заняття фізичними  вправами тощо. 
 

Типова помилка батьків 2. Перебуваючи у дитячому садочку дитина затримує дефекацію, 

і тим самим «забруднює» білизну, тому що соромиться присутніх у туалеті загального 

користування 

В окремих випадках так і відбувається, але можливі й інші причини.  Починаючи відвідувати 

дитячий садочок, дитина майже завжди отримує стрес і дуже важливо, щоб у такий період 

батьки і вихователі допомогли їй звикнути до перебування у новому середовищі. Не потрібно 

забувати, що причиною закрепів можуть бути також захворювання жовчовивідної системи, 

системи харчування (надлишок білкової та жирної їжі), захворювання кишечника, гельмінтози. 

Тому рекомендується проконсультуватися у дитячого психолога та педіатра. 
 

Типова помилка батьків 3. Дитина не бажає їсти – треба її примусити 
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