
 

Відпочиваємо і про безпеку пам’ятаємо  

 
Настало довгоочікуване тепло. З великим 

задоволенням ми відправляємось на природу, у ліс, 

щоб помилуватися краєвидами, пограти у рухомі 

ігри, приготувати різні страви на вогнищі.  

Але в лісі на людину може чекати багато 

неприємних несподіванок: вона може заблукати, її 

може ужалити змія чи вкусити якась комаха, 

неправильне поводження з вогнем може спричинити 

пожежу.  

Тому потрібно знати, які заходи необхідно здійснити перед початком 

подорожі, як себе поводити в лісі та як діяти в разі виникнення небезпеки. 

Давайте згадаємо основні з цих правил! 

Вирушаючи на природу, проведіть з дітьми роз’яснювальну бесіду щодо 

дотримання правил безпечної поведінки. На відпочинок у ліс одягніть зручний одяг 

та взуття. Вони повинні відповідати місцевості та погодним умовам, які можуть 

змінитися дуже швидко. Для захисту від комах, а як відомо, з початком весни 

активізуються кліщі, одяг повинен надійно закривати тіло: штани – заправлені у 

шкарпетки, на ногах – чоботи або щільно зав‘язані черевики, рукави куртки - 

щільно облягати кисті рук, на голові має бути головний убір. Після повернення з 

лісу необхідно уважно оглянути одяг і тіло на предмет виявлення кліщів.  

Найбільш небезпечними у лісі є пожежі. Тому, обов’язково дотримуйтесь 

правил пожежної безпеки на природі, зокрема: 

- обкопуйте місце, на якому будете розводити багаття; 

- за можливості, розпалюйте вогнище на місці попереднього; 

- не залишайте вогнище без нагляду; 

- коли їдете з місця відпочинку, ретельно загасіть полум’я, залийте його 

водою або засипте землею. 

Пам’ятайте – пожежу легше попередити, аніж загасити! Якщо ж Ви стали 

свідком лісової пожежі, негайно повідомте про це рятувальників за номером 

телефону101. 

Щоб не заблукати у лісі, запам’ятовуйте орієнтири під час руху, залишайте 

позначки та не заходьте далеко у хащі. Стежте за дітьми та не дозволяйте їм 

далеко відходити від місця відпочинку.  

Також, у лісі не можна забувати про можливу зустріч із зміями, які 

починають просинатись при підвищення температури повітря вище 4-8 градусів. 

Для того, щоб захиститися від укусів змій, необхідно дотримуватись найпростіших 

запобіжних заходів. Поведінка рептилій не є агресивною. Укус відбувається лише 

тоді, коли людина з необережності їх зачіпає. Тому, потрібно знати місця їх 

перебування та уникати з ними контакту. Пам’ятайте - змії люблять добре прогріті 

узлісся, лісові галявини, степові схили та порослі чагарником яри і балки. 

Будьмо уважними та обережними на відпочинку у лісі! Нехай Ваші пікніки 

та походи на природу завжди залишають лише приємні спогади та дарують Вам 

радість та задоволення від прекрасно проведеного часу із рідними та друзями.  
 

Обласний методичний кабінет 


