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Любий друже!

Ти хочеш бути здоровим? Тішити  своїх батьків?  
Швидко видужувати?

Для цього треба дотримуватися здорового  
способу життя  і правил безпечної поведінки.

Запрошуємо тебе на цікаву мандрівку у пошуках здоров’я!

Це — шлях героїв!

Ми рушаємо шляхом героїв. Ходімо з нами! Не забудь про маску!



Я дотримуюсь здорового способу життя Режим дня — це важливо



Я люблю мити руки Я дотримуюсь дистанції: «Привіт, бабусю! Привіт, дідусю!» 



Відвідати лікаря? Без проблем! Буває, що ми хворіємо. Це нормально. Усі хворіють.
 Моя сім’я — це мій захист і моя підтримка.



Дорослі краще знають, що треба робити під час хвороби Лікар — мій вірний друг і надійний помічник 



Мій імунітет долає усі віруси! Ми пройшли шляхом героїв! Ми всі переможці!



Вікторина
Згадай шлях героїв, знайди відповіді сам,  

запитай друзів та всіх-всіх-всіх 

Як треба поводитись, щоб бути здоровим?  Що значить вести здоровий 
спосіб життя?                     Підказку шукаємо на сторінках  2, 3, 6

Яких правил безпечної 
поведінки треба 
дотримуватися, щоб 
віруси уникали тебе? 

Підказку шукаємо 
на сторінках  1, 4, 5, 6

Що робити, якщо 
ти все-таки захворів?   

Підказку шукаємо 
на сторінках  7, 8, 9

Епідемії вірусних інфекцій, соціальна напруга, карантинні обмеження, зміна звичного способу життя, дистанційні форми навчання — 
все це призводить до погіршення психологічного клімату в сім’ї та відбивається на психіці дитини. Іноді здається, що діти живуть своїм 
власним життям: вони ні на що не жаліються і зовні майже такі, як завжди. Але вони по-своєму переживають важкі часи. Витіснені 
зі свідомості страхи й тривоги можуть впливати на дитячу психіку, формування характеру та навіть долю.

1. Якщо діти не озвучують свої тривоги, це не означає, 
що їх ніщо не турбує. Малюки не завжди здатні усвідомлювати 
та  формулювати свої страхи, щоб вчасно звернутися 
по допомогу. 

2. Не залишайте дитину сам на сам з інтернетом, комп’ютером 
чи телевізором. Будьте уважні до своєї дитини, спостерігайте 
за нею, якомога більше спілкуйтеся. 

3.  Якщо дитина стривожена і чогось боїться, вона може поводити 
себе геть по-різному і бути:

 — сумною, пригніченою, плаксивою;
 — замкненою, потайною;
 — дратівливою, вередливою, некерованою;
 — занадто веселою, збудженою, гіперактивною…

4. Не сваріть свою дитину за «не таку» поведінку, навпаки, 
виявляйте до неї ще більше любові, уваги й турботи.

5. Щоб краще зрозуміти дитячі страхи й тривоги, запропонуйте 
дитині щось намалювати або розповісти казку за темою.  
Потім спокійно обговоріть з нею малюнок чи сюжет казки. 

6. Спілкуйтесь з дитиною на теми, що її тривожать. Якщо ви будете 
уникати відповідей на складні запитання, дитина почне 
непокоїтись.

7. Розкажіть дитині простими словами про вірусну інфекцію, 
загальноприйняті правила поведінки та дотримання правил 
безпеки при епідемії.

8. Карантинні обмеження часом можуть дратувати, але щойно 
ви усвідомите їх необхідність, дитина також спокійно сприйматиме 
деякі зміни у своєму житті.

9. У спілкуванні з близькими більше уваги приділяйте історіям 
одужання, шляхам подолання інфекції, питанням профілактики 
замість згадки драматичних та трагічних історій, що пов’язані 
з  наслідками вірусних інфекцій. Слідкуйте, щоб ця тема не стала 
нав’язливою. 

10. Боріться не проти хвороб, а за здоров’я. Замість: «слухайся, інакше 
захворієш»; «от потрапиш у лікарню, там тобі уколи робитимуть»; 
«з’їж ось це, щоб не хворіти» краще казати: «слухайся, будеш тоді 
здоровенький»; «з’їж ось це, щоб бути здоровим, сильним і красивим». 
Найкраще, коли вся сім’я просто дотримується здорового способу 
життя і дитина сприймає це як норму.

11. Погортайте з малюком цю розмальовку. Почитайте питання 
вікторини, знайдіть малюнки, на яких розміщені відповіді. Обговоріть 
кожен малюнок, його сюжет, як він розфарбований, якісь цікаві 
деталі. Спитайте дозволу замалювати якийсь фрагмент.

12. Не намагайтесь за удаваною веселістю приховати власні тривоги. 
Діти все одно на інтуїтивному рівні відчують ваш справжній настрій. 
Свої страхи діти значною мірою переймають від батьків. Діти спокійні 
тоді, коли спокійні дорослі. 

13. Ви не самотні зі своїми страхами й тривогами. Довіряйте 
професіоналам. Лікар дасть поради щодо профілактики та лікування 
хвороби, а психолог — як заспокоїтись самому й підтримати дітей.

Поради батькам

 ◇ Якщо ви перехворіли на COVID-19 і все ще не почуваєте себе здоровим…  
 ◇ Якщо у вас є сумніви, чи ви правильно поводитесь із дітьми…
 ◇  Якщо вас мучить тривога за своє здоров’я чи здоров’я рідних…
 ◇ Якщо ваша дитина часто хворіє чи має хронічні захворювання…
 ◇ Якщо ви нещодавно втратили когось із близьких…

ПОДЗВОНІТЬ 
На лінію психологічної підтримки за телефонами: 067-455-23-84; 067-455-23-74



Відповіді на питання вікторини

Як треба поводитись, щоб бути здоровим?  Що значить вести здоровий спосіб життя?
1. Правильно харчуватися
2. Займатися спортом
3. Багато часу проводити на свіжому повітрі
4. Дотримуватися режиму дня

Яких правил безпечної поведінки треба дотримуватися, щоб віруси уникали тебе? 
1. Носити маски
2. Ретельно мити руки
3. Дотримуватися соціальної дистанції
4. Вчасно проходити медогляд

Що робити, якщо ти все-таки захворів? 
1. Цінувати підтримку рідних
2. Слухатись дорослих
3. У разі потреби звернутися до лікаря

Керівник проєкту — Ольга Доманіна 
Психолог — Надія Величко 
Художник — Ганна Кшановська
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