
ЗАГАРТОВУЄМОСЬ 

Період дітей від 1 до 6–7 років умовно називають періодом молочних зубів, який 

розподіляють на перед дошкільний і дошкільний. 

У перед дошкільний період (від 1 до 3 років) у здорової дитини спостерігаються 

значні зміни в фізичному й нервово - психічному розвитку. Далі вдосконалюються 

будова і функції центральної нервової системи, внутрішніх органів, кісткової й м'язової 

системи. 

Дошкільний період ( від 3 до 6-7 років) – дуже важливий етап у розвитку дитини. У 

ці роки вона стає витривалішою до фізичних навантажень, загартованішою, рухи в неї 

набувають чіткості, швидко вдосконалюється мова. Розвиваються далі й 

удосконалюються окремі органи й системи. Ріст дітей на 4–му й 5–му роках життя трохи 

сповільнюється. У дошкільному віці в основному закінчується формування кісткової 

системи, утворюються фізичні вигини хребта в шийному, грудному, поперековому 

відділах. 

Кістяк дитини віком 3–7 років значною мірою складається з гнучкої ніжної 

хрящової тканини. За несприятливих умов (при неправильному положенні тіла, 

тривалому стоянні або сидінні, незручних меблях тощо) виникають деформації хребта і 

розлади постави. Що негативно позначається на функціональному стані органів дихання, 

кровообігу й травлення. 

У дітей віком від 5,5 до 7 років починають прорізуватися постійні зуби. Ще в перед 

дошкільному віці треба привчити дитину полоскати рот після кожної їди, а трирічну 

дитину – чистити зуби перед сном пастою або зубним порошком. 

Від тривалого напруження зору (наприклад, при поганому освітленні стола або 

неправильній позі за столом) м'язи очей дуже втомлюються, що може призвести до 

розвитку короткозорості. Щоб запобігти цьому, треба подбати про нормальне освітлення 

робочого місця дитини. Світло має падати прямо або з ліва, відстань від очей до 

предмета, який розглядає дитина, повинна становити неменше як 30–35 см. 

У дошкільний період закінчується розвиток бронхолегеневого апарата, визнають 

значних змін серцево – судинна і травна системи, тривале анатомічне і функціональне 

вдосконалення ЦНС. 



Комплекс загартовуваних процедур для дітей віком 1–3 роки 

Повітряні ванни проводять під час гігієнічної ранкової гімнастики при температурі 

повітря 20–22
0
. Перші процедури діти приймають у трусах, майках, шкарпетках і 

тапочках. Через 2–3 тижні можна виконувати процедуру без шкарпеток, а через 2 тижні 

лише в трусах. Тривалість початкових повітряних Ван до 5хв а кінцевих до 30–40 хв. 

Денний сон влітку бажано проводити на дворі при температурі повітря не вище 30
0
. 

прогулянки здійснюють двічі на день при температурі повітря взимку не нижче від – 15
0
, 

а влітку не вищий за +30
0
. 

Загартовування водою 

Для загартовування дітей віком від 1 до 3 років рекомендується застосовувати такі 

водні процедури: умивання, вологе обтирання, ванни для ніг. Обличчя, руки, шию миють 

водою, температура якої 22- 17
0
. Загальні вологі обтирання проводять після ранкової 

гігієнічної гімнастики температура води має становити: початкова узимку - 34
0
 улітку 

33
0
, кінцева – узимку 28

0
, улітку 25

0.
Ванни для ніг діти можуть починати приймати з 

1,5–2 роки при початковій температурі води влітку – 33–35
0
 взимку 35-36

0
. Поступово 

раз на тиждень знижувати температуру води на один градус доводячи її до 24–22
0
, 

тривалість 20–30 секунд. 

Загартовування сонячним промінням. Перебувати під променями сонця дітям 

можна від 3–5 до 20–15хв. двічі на день. Після цього вони приймають світло-повітряну 

ванну такої самої тривалості. Потім дитину обливають водою, температура якої 34–35
0
С 

(температуру води поступово знижують до 26–23
0
С). 

Комплекс гартувальних процедур для дітей дошкільного віку (від 3 до 6–7 років) 

Повітряні ванни діти дошкільного віку приймають під час ранкової гігієнічної 

гімнастики або спортивних ігор при температурі не нижчій від 20
0
С. Тривалість першої 

повітряної ванни – 5 – 5хв., потім поступово її збільшують до 90хв. Істотно зміцнюється 

здоров'я дітей унаслідок щоденного перебування їх на свіжому повітрі: улітку – при 

температурі не вищій за 30
0
с, протягом 5 – 6 годин і взимку – при температурі мінус 10 – 

15
0
С протягом 3 – 4 годин. Денний сон бажано проводити на свіжому повітрі: влітку – 

при температурі не вищій за 30
0
С, а взимку – не нижчій від мінус 10 – 15

0
С. Тривалість 

1-3 років  повітряних ванн – 5–7хв, 4–6 років – 10–12 хв., 7–9 років – 20–22 хв. 

Гартувальними процедурами для дітей дошкільного віку є умивання, вологі обтирання, 

обливання водою, душ, обливання ніг. 


