
5  Р Е Ч Е Й  П Р О  К О Р О Н А В І Р У С ,  Я К І  П О Т Р І Б Н О  З Н А Т И  

Б А Т Ь К А М  –  М О Н  Т А  М О З  Д А Ю Т Ь  Р О З ’ Я С Н Е Н Н Я  

 

5 основних речей, які мають знати батьки про коронавірусну інфекцію COVID-

19 та про те, як реагувати, щоб убезпечити свою родину від хвороби. Про це 

розповідають Міністерство освіти і науки України разом з Міністерством 

охорони здоров’я сьогодні, 12 березня 2020 року. 

“Уряд оголосив загальнонаціональний карантин до 3 квітня. Однак ми 

розуміємо, що просто не ходити до школи чи іншого закладу освіти – 

недостатньо. Важливо, щоб батьки знали, як діяти в ситуації карантину та від 

чого берегти дітей. Тому така інформація зараз дуже потрібна”, – розповіла 

заступниця Міністра освіти і науки України Любомира Мандзій. 

ПЕРШЕ. Інфекція передається переважно повітряно-крапельним шляхом від 

зараженої людини або через дотик до забруднених поверхонь. 

ЩО РОБИТИ:  

 попросити дітей не підходити ближче ніж на 1 метр до людей, що 

кашляють, чхають або мають жар 

 нагадувати дітям про обов’язкове миття рук перед прийомом їжі та після 

відвідування вбиральні (мити руки потрібно щонайменше 20 секунд або 

використовувати дезінфекційні засоби для рук) 

 попросити дітей утриматися від прийому їжі з загальних упаковок або 

посуду (горішки, чіпси, печиво та інші снеки), куди багато людей 

занурюють руки 

 просити дітей уникати привітальних обіймів і рукостискань, поки 

епідеміологічна ситуація не стабілізується 

 посилити вимоги до вологого прибирання приміщень, очищення та 

дезінфекції об’єктів, яких торкається велика кількість людей, 

провітрювати приміщення 

 важливо уникати місць масового скупчення людей 

ДРУГЕ. Симптоми інфекції: кашель, біль у горлі, риніт, лихоманка, утруднене 

дихання, сухий кашель, чхання, біль у грудині; у деяких випадках – діарея або 

кон'юнктивіт. У складних випадках інфекція може викликати пневмонію. У 

деяких випадках ця хвороба може бути смертельною, однак переважно це 

відбувається з людьми середнього чи похилого віку, що мають супутні 

захворювання.  



ЩО РОБИТИ:  

у разі підвищеної температури дитина має залишитися вдома до повного 

одужання та одразу отримати консультацію сімейного лікаря. 

ТРЕТЄ. Як правильно поводити себе в умовах поширення вірусу? 

 мити руки щонайменше 20 секунд або використовувати дезінфекційні 

засоби для рук 

 під час кашлю або чхання прикривати рот і ніс паперовою хустинкою, яку 

потім необхідно викинути; чхати також правильно у згин ліктя 

 не підходити ближче ніж на 1 метр до людей, що кашляють, чхають або 

мають жар, уникати будь-якого тісного контакту з ними 

 не споживати сирих чи недостатньо термічно оброблених продуктів 

тваринного походження 

ЧЕТВЕРТЕ. Маски не допомагають убезпечити себе від вірусу, вони 

допомагають лише в тому разі, коли маску носить хвора людина. 

П’ЯТЕ. Наразі не існує жодних ліків для лікування чи запобігання 

коронавірусу. Будь-які пропозиції в Інтернеті про вакцини чи ліки – неправда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нагадуємо, що з 12 березня 2020 року  по 24 квітня в 

Україні запроваджено  карантин для усіх закладів освіти.  

Усі школи та дитячі садки в Україні закрито на карантин – так вирішив уряд, 

щоб запобігти поширенню коронавірусу. Більшість дітей залишається вдома із 

батьками, які попри це повинні займатись і роботою. Чи варто розмовляти з 

дітьми про коронавірус і як правильно взаємодіяти з ними на час карантину 

– розпитали в експерток. 
 

 
МАРІЯ ЛЕМЕЩУК 
лікарка-психолог 

Зараз дуже непростий період для всіх, і помилково вважати, що діти нічого не 

помічають. Вони на це реагують, навіть якщо просто віддзеркалюють поведінку 

батьків. 

ДІТЯМ ВАРТО РОЗПОВІДАТИ ПРАВДУ про те, що відбувається. Вони все 

помічають. Коли інформація відсутня, малеча починає застосовувати свою уяву 

та фантазію – це сприятливе підґрунтя для тривоги. Говорити потрібно лише 

правду, але спрощувати її: не використовувати складних термінів, не описувати 

детально наслідки захворювання. Те, як подавати інформацію, залежить від 

віку дитини. Дітям дошкільного віку, наприклад, можна пояснювати це через 

гру. 

ПОЧАТИ ІЗ СЕБЕ. Насамперед батькам варто звернути увагу на своє 

ставлення до карантину та епідемії. Діти часто віддзеркалюють поведінку 

батьків, тож вони можуть передавати їм свою тривожність. Батьківська 

поведінка має транслювати спокій і впевненість, тоді у дитини буде розуміння 

того, що все вдасться подолати. 

АКЦЕНТУВАТИ НА ДІЯХ. Можна розповісти про симптоми, які виникають 

під час цієї хвороби. Пояснити, що є вірус і багато людей хворіє, але й багато 

виліковується. Водночас наголосити на тому, що є способи, які допоможуть 

уникнути хвороби: залишатись вдома, частіше мити руки тощо. 

Батьки мають бути максимально відкритими до запитань і давати правдиві 

відповіді. Якщо не знаєте чогось, можна разом із дитиною знайти інформацію у 

наукових статтях: бути дослідниками разом. Не можна ігнорувати її запити. За 

своєю природою діти дуже допитливі, вони потребують постійного потоку 

інформації для розвитку та формування нервової системи. 

https://mon.gov.ua/ua/news/z-12-bereznya-zaprovadzhuyetsya-tritizhnevij-karantin-u-vsih-zakladah-osviti


Діти до певного віку не можуть аналізувати інформацію та розуміти, де правда, 

а де ні. Батьки, які проговорюють те, що відбувається, допомагають малечі 

сформувати свою думку та бачення ситуації. Коли малюк поводиться пасивно і 

не запитує про вірус, ймовірно, у неї існує страх. Не розповідаючи про вірус, 

ми можемо підсилювати ці почуття. Тому варто знайти підхід до дитини й 

поговорити про ситуацію, що склалась. 

«Карантин потрібно пережити» 

Дорослим людям важко перебувати в ізоляції, а дітям це набагато складніше. 

Наше ставлення до дитини у цей період має бути толерантним, більш 

підтримувальним і спокійним, ніж зазвичай. 

ЗБЕРЕГТИ ЗВИЧНИЙ РЕЖИМ ДНЯ. Розпорядок дня – це те, що дає 

почуття безпеки дитині. Тобто лягати спати і прокидатись у той самий час, 

снідати, обідати й так далі. Звісно, у режимі карантину відтворити його на 

100% буде складно, але треба постаратись зберегти основні пункти. 

СТАВИТИ РЕАЛІСТИЧНІ ВИМОГИ. На час карантину з дітьми батьки, 

ймовірно, не зможуть працювати на тому ж рівні, що раніше. І діти не зможуть 

вчитись так само ефективно, як за звичайних умов. Це певний період, який 

мине і до якого варто адаптуватись. Карантин потрібно пережити, й далі буде 

по-іншому. 

ПОЯСНЮВАТИ ДИТИНІ, ЩО ХТОСЬ ІЗ БАТЬКІВ БУДЕ ЗАЙНЯТИЙ, 

ПОТРІБНО ДО ПОЧАТКУ РОБОТИ. Знову-таки, це планування дня і чітке 

обмеження часу на роботу та відпочинок. Дітей варто попереджати, що 

найближчої години дорослі не зможуть приділяти так багато уваги дитині. Але 

цей час мине і згодом ви зможете погратись чи зробити щось разом. 

У період карантину батькам потрібно бути з дитиною і реагувати на її потреби. 

Щоб дитині було простіше, можна використовувати позитивні підкріплення: 

наприклад, за кожне виконане завдання давати наклейку, за п’ять таких стікерів 

– приз. Така гра допомагає дитині витримувати ці періоди тимчасового 

дискомфорту (наприклад, коли батьки зайняті роботою) задля винагороди. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Як розпланувати день і чим зайняти дітей 

 
ЮЛІЯ АНГЕЛ 
засновниця Монтессорі-садка Urban Kids, мама двох дітей 

Карантин схожий на відпустку чи довгі вихідні, тому варто розуміти, що для 

дорослих і дітей – це все-таки період розслаблення. Не варто гнатись за 

досягненнями й змушувати дітей виконувати нереальний план. 

Важливо дотримуватись розпорядку дня: чищення зубів, зарядка, прогулянка 

(якщо це можливо), денний сон та інші звичні для дитини ритуали повинні бути 

щодня. Дуже важливими є спільні прийоми їжі. Графік потрібен, щоб дитина 

мала певні межі, в яких вона буде більш організованою. Так і батьки 

встигатимуть більше, і малеча отримуватиме достатньо уваги. 

Те, як наповнювати весь інший час, залежить від уподобань дитини. Згідно із 

системою Монтессорі, найбільш продуктивною частиною дня у дітей є час до 

обіду. Тому всі заняття, які спрямовані на розвиток дитини, краще планувати на 

першу половину дня. 

ЗМУШУВАТИ ДИТИНУ НЕ ПОТРІБНО: лише йти за її інтересами. Дитина 

хоче читати – можемо почитати, вирішує складати пазли – займемось цим. Не 

варто складати список занять і виконувати їх по черзі: дуже важливо 

прислухатись до дітей та їхніх бажань. 

На період карантину батькам або іншим членам сім’ї треба домовлятись, хто 

зараз сидітиме з дитиною. Наприклад, батько працює, поки мама гуляє з 

дитиною. Потім мама займається роботою, а батько грається із дітьми. Одному 

дорослому повноцінно працювати та займатися дитиною буде важко – діти 

рідко можуть три години спокійно гратись самі, не відволікаючи. 

ПЛАНУВАТИ ВСІ АКТИВНОСТІ варто з урахуванням інтересів дитини, бо 

для кожного віку вони свої. Час, який зараз батьки проводять із малечею, 

можна використовувати для спільних приготувань їжі, занять йогою чи 

танцями, наведення порядку вдома. Дітей варто залучати до домашніх справ: 

вони за прикладом батьків вчаться багатьох речей. Якщо дитина виявляє 

інтерес до хатніх справ, потрібно заохочувати її до цього, навіть якщо в неї не 

все виходить добре. 



Удома можна гратися і з кінетичним піском, пластиліном, робити аплікації з 

паперу. Для дітей цінно, коли батьки граються з ними на одному рівні: 

наприклад, сідають разом на килим і роблять щось спільне. 

На час карантину потрібно підготуватись і знайти нові варіанти для ігор з 

дітьми: малеча не зможе робити одне й те саме щодня. У YouTube чи навіть у 

соцмережах інших мам можна знайти багато ідей, чим зайняти дитину. У 

періоди карантину варто стежити за кількістю солодкого, яке вживають діти. 

Солодощі збуджують дитину: їй важче заснути, складніше сконцентруватись на 

чомусь. 

Для ігор та розваг не використовуйте часто гаджети. Краще звідти видалити усе 

зайве й залишити лише додатки для розвитку та навчання. Мультики варто 

обирати документальні та навчальні. Наприклад, після прочитання 

енциклопедії дитина зацікавилась Антарктидою – це чудово і можна 

наступного дня показати відео на цю тему. 

Не варто сприймати карантин як те, що ускладнює життя. Використовуйте його 

для того, щоб провести більше часу з дітьми: вони насправді дуже потребують 

нашої уваги. І навіть разом розкласти речі після прання – це вже чудова спільна 

активність. 

 

Крім класичних способів проведення часу з дітьми, як-от читання книг, 

перегляд мультиків і дитячих фільмів, прогулянок на вулиці, у нас є доступ до 

різноманітних ігор. Дитина може гратись як з дорослими, так і сама, за умови, 

якщо перший раз про це заняття вона дізналась разом з батьками. 

ІГРИ НА КУХНІ. Можна малювати фарбами по крупі, ховати невеликі 

іграшки й знаходити їх, викладати аплікацію та придумувати до неї історію. 

Також гратися з тістом: ліпити фігурки, випікати, розфарбовувати. 

СЮЖЕТНО-РОЛЬОВІ ІГРИ, або ігри, що розвиваються за сюжетом, її 

учасники беруть на себе певну роль. Тут додатково можна використовувати 

іграшки, конструктор тощо. 

ТЕАТРАЛІЗОВАНІ ІГРИ. Театр може бути як ляльковим, тіньовим, так і 

драматичним. Вибираєте ви. 

РУХЛИВІ ІГРИ. Під час таких занять можна обіграти всі речі, які є вдома. 

Наприклад, стілець – оббігати, на нього можна залазити, його штовхати, 

піднімати тощо. 

КІНЕЗІОЛОГІЧНА ЗАРЯДКА. Спробуйте з дітьми вивчити кілька вправ 

такої зарядки, вони розвивають взаємодію між півкулями мозку 

 

Вправи для гармонізації роботи півкуль мозку  

Перехресне крокування  



Вправа складається з п’яти послідовних циклів. На кожен цикл дитина повільно 

крокує, рахуючи до 12-ти і виконує певні рухи руками:  

 перший, третій і п’ятий цикли — дитина на кожен крок торкається то 

правою, то лівою рукою протилежного коліна (перехресні рухи);  

 другий і четвертий цикли — дитина на кожен крок по черзі торкається то 

правою, то лівою рукою однойменного коліна (односторонні рухи). 

Увага! Починати і завершувати вправу потрібно циклом із перехресними 

рухами.  

Стрибки на місці  
Дитина стрибає, змінюючи співвідношення рук і ніг по циклах: 

 перший — ноги разом, руки нарізно;  

 другий — ноги нарізно, руки вздовж тулуба;  

 третій — ноги разом, руки вздовж тулуба;  

 четвертий — ноги нарізно, руки нарізно. 

Увага! Вправу потрібно виконувати з одночасними рухами рук і ніг. У межах 

кожного циклу варто здійснити чотири-п’ять стрибків. 

Парад Дитина крокує, рахуючи «раз-два-три-чотири» — це один цикл 

крокування. Усього циклів — чотири, у кожному з яких на певний рахунок 

дитина додає оплеск у долоні:  

 перший цикл — на рахунок «раз»;  

 другий цикл — на рахунок «два»;  

 третій цикл — на рахунок «три»;  

 четвертий цикл — на рахунок «чотири».  

Вправу слід повторити чотири рази.  

Змійка Дитина крокує, а потім біжить «змійкою», зі зміною напрямку руху за 

командою дорослого або виконуючи поворот кругом під час бігу.  

Увага! Вправу можна ускладнити ходьбою або бігом «змійкою» на носках. 

Млин Дитина виконує одночасні кругові рухи рукою і ногою у кілька способів: 

  лівою рукою і лівою ногою;  

 правою рукою і правою ногою;  

 лівою рукою і правою ногою;  

 правою рукою і лівою ногою. 

 Спочатку кругові рухи рукою і ногою дитина виконує вперед, потім назад. 

Відтак ускладнено — рукою вперед, а ногою назад і навпаки.  

Увага! Вправу слід виконувати так, аби під час кругових рухів рука і 

протилежна їй нога рухалися одночасно з обертанням очей праворуч, ліворуч, 

угору, вниз. Дихання довільне.  

Циганочка Вихідне положення — стоячи, ноги на ширині плечей. Дитина 

торкається правою рукою до піднятого лівого коліна й повертається у вихідне 

положення. Потім ззаду торкається лівою рукою до правої п’яти, при цьому 

зігнуту в коліні праву ногу відводить назад. Відтак повертається у вихідне 

положення. Потім виконує вправу для лівої руки і правого коліна, правої руки і 

лівої п’яти. Увесь цикл вправи слід виконати тричі.  

Руки — ноги Дитина стрибає з просуванням уперед, використовуючи як 

орієнтир лінію на підлозі між стопами ніг, у кілька способів: ноги разом, руки 



нарізно; ноги нарізно, руки вздовж тулуба; ноги разом, руки вздовж тулуба; 

ноги нарізно, руки нарізно. Вправу можна повторити кілька разів.  

Людина-павук Дитина стає обличчям до стіни, ноги на ширині плечей, долоні 

кладе на стіну на рівні очей. Далі пересувається вздовж стіни праворуч, потім 

— ліворуч приставним кроком, рухи рук і ніг — паралельні. Відтак дитина 

робить рух лівою рукою і крок правою ногою, правою рукою і лівою ногою. 

Уважні звірята Дитина крокує, високо піднімаючи коліна й торкаючись 

правою рукою лівої ноги, а лівою — правої (шість пар рухів). Потім крокує, 

торкаючись правою рукою правого коліна, лівою — лівого коліна (шість пар 

рухів). Увага! Вправу слід закінчити перехресним торканням. 
 

1. Незвичні способи малювання 

Відбитки пальців 
Правила. Підготуй такі речі: 

 шматочки мочалки; 
 фарби; 
 вода; 
 пензлик; 
 ручки, олівці або фломастери. 

Спочатку нанесемо фарбу на мочалку пензликом. Тепер притиснемо до мочалки 
пальчик. Усе — на папері можна залишати кольоровий відбиток! 

 
Малюнки мильними бульбашками 
Правила. У мильний розчин (вода, мило, шампунь) додай акварельної фарби або 
харчового барвника. Колір обирай на власний розсуд. 
Візьми соломинку і дунь через неї в мильну воду, створюючи якнайбільше 
бульбашок. 

А тепер – увага! Візьми акварельний папір та легенько приклади його зверху до 
бульбашок. Дай просохнути. Щоб зробити папір ще яскравішим, прикладай його до 
бульбашок на воді різних кольорів. 



 

Дмухавки 
Правила. Зробити ляпку. Дмухати на ляпку фарби через соломинку в різних 
напрямках в залежності від задуму. Домалювати необхідне пальчиком, пензлем, 
жмаканим папером. 

 

2. Ігри з книгами 

Фантазер 
Правила. Візьміть якусь дитячу книжку з картинками. Уважно розгляньте картинки 
разом із малюком і придумайте історію, не пов’язану з тією, про яку написана книга. 
Кілька разів виконайте це разом, а потім дитина і сама долучиться до вигадування. 
Детектив 
Правила. Інший варіант цієї гри, коли мама чи тато, не показуючи дитині картинку, 
розповідає, що на ній зображено і зариває книгу. А дитина повинна знайти цей 
малюнок, орієнтуючись за маминим описом. Потім помінятися ролями: описує 
дитина, шукаєш ти. 

3. Розвиваючі ігри 



Будуємо шалаш 
Будиночки в дитинстві не будували тільки ледачі. Коли почнете споруджувати з 
дитиною будинок із табуреток, ковдр, подушок і коробок, самі того не помічаючи, 
повернетеся у дитинство! І обов’язково захочете спорудити свій особистий шалаш 
для читання і медитації. 

Озвучка 
Правила. Коли в телевізорі відключається звук, а на мультики, кіно або новини 
придумується власна озвучка. Дитина услід за дорослими перевтілюється на 
справжнього артиста! 
Вгадай 
Зав’яжи малюкові очі шарфиком і давай у руки по черзі різні предмети: м’яку іграшку, 
м’яч, тарілку, зернятка, книгу тощо. Завдання дитини – вгадати на дотик, що у нього в 
руках. Ускладнити гру можна, якщо вгадувати речі по запаху або, наприклад, за 
смаком. 

Тіні 
Загадково і заманливо показувати театр тіней на стінці при запаленій свічці. Тут 
включається фантазія і творчість. Але не варто обмежуватися лише літаючими 
пташками або гавкаючими собаками із рук. Виріж разом із дитиною з паперу силуети 
героїв відомих казок, і розіграйте їх за ролями. 

 

Посадити і виростити рослину 
Привчити дитину нести відповідальність і не забувати про догляд. Квітка – не пес чи 
кіт, тож сильно не заважатиме. 

Скарбничка 
Зробити скарбничку і навчити дитину правильно витрачати гроші. Можливо, навіть 
ввести список заробітку. Щоб отримати гроші – треба їх заробити. Полив квітку – 5 
гривень, прибрав іграшки – 10 гривень, застелив ліжко – 15. 

4. Проста наука 

Міні-вулкан в домашніх умовах 



Що вам потрібно: 
 cкляна баночка з кришкою, що закручується; 
 рослинна олія; 
 куркума; 
 глечик або прозора ємність. 

Змішайте олію з куркумою – олія має змінити колір на жовтий. Тепер залийте олію в 
баночку по вінця, щоб у баночці не лишилося повітря. Проколіть у кришці дірку й 
опустіть баночку у воду. Олія легша від води і відразу почне підніматися з баночки 
нагору, а вода заповнюватиме баночку. У вас запрацює справжнісінький вулкан! 
Якщо додасте декілька камінців на дно посудини – матимете підводний вулкан. 

Танець яйця 
Як змусити яйце танцювати? Проведіть цей експеримент – і усе побачите самі! 

Що вам потрібно: 
1. Яйце (звичайне куряче яйце, не бите, з рівною поверхнею, класичної овальної 
форми). 

2. Круглий піднос із рівним дном. 

Покладіть яйце на піднос і намагайтеся плавно робити кругові рухи підносом щоразу 
швидше і швидше, тримаючи його горизонтально. Яйце на підносі також почне 
обертатися. У міру прискорення обертання яйце «підніметься» і стане обертатися на 
одному з кінців: тупому або гострому, зайнявши, звичайно, вертикальне положення. 

Що відбувається? Відцентрова сила утримує яйце, подібно до того як розкручена 
дзига стоїть на площині, а нерозкручена лежить на боці. 

Звичайно, цей експеримент потребує певного досвіду і вправності. Ні з першого, ні з 
другого і навіть із третього разу у вас, більш за все, нічого не вийде. Але варто 
тренуватися. 

Секретне невидиме чорнило 
Створення невидимого чорнила – дуже захопливий процес! Ви можете вдати 
секретного агента, бо маєте свої секретні коди і повідомлення, приховані від інших. 
Усе, що вам необхідно, – це деякі предмети домашнього вжитку і таємна сила 
лимонного соку. 

Що вам потрібно: 
 Половина лимона; 
 Вода; 
 Ложка; 
 Миска; 
 Ватна паличка; 
 Білий папір; 
 Лампа. 

Вичавіть трохи лимонного соку в миску і додайте декілька крапель води.Змішайте 
воду і лимонний сік ложкою.Умочіть  ватяну паличку в суміш і напишіть повідомлення 
на білому папері. Зачекайте, доки сік висохне і стане повністю непомітним. 

Коли ви будете готові прочитати ваше секретне повідомлення або показати його 
комусь,  нагрійте папір, тримаючи його поруч із лампочкою. 



Що відбувається? Лимонний сік – це органічна речовина, яка окислюється і при 
нагріванні стає коричневою. Розведений у воді лимонний сік  дуже важко помітити. 
Коли ви застосуєте його на папері, ніхто не знатиме про його наявність доти, поки 
папір не буде нагрітий і ваше секретне повідомлення не відкриється. Інші речовини, 
які «працюють» так само, – апельсиновий сік, мед, молоко, цибулевий сік, оцет і 
вино. 

5. Вироби своїми руками 

Саморобний блокнот  
Створіть яскравий особистий блокнот для дитини, де можна записувати її графік на 
день або  на тиждень. Оформіть і прикрасьте разом новий блокнот і внесіть перші 
завдання для дитини. З таким підходом навіть завдання «прибратися у кімнаті» буде 
виконуватися з великим бажанням.  

Колаж бажань 
Прикрашаємо стіну і вчимо дитину йти до своїх цілей і бажань. Візуалізуємо її мрії і 
заодно креативно проводимо час, шукаючи необхідний матеріал та вирізаючи 
потрібні форми. 

Іграшки з яєчних лотків  
Що можна зробити з картонних лотків для яєць – та що завгодно! Наприклад, 
транспортні засоби для любителів машин: вантажівка, мотоцикл, вертоліт, корабель, 
екскаватор. 

 
Скріплюємо клеєм, зубочистками, скотчем. Розфарбовуємо – і нова іграшка готова 

Весело і з користю проводьте час із дітьми та будьте здорові! 

 


