
             

   Bezpiecznie w domu 

 

Wszyscy czasem martwimy się o bezpieczeństwo naszych dzieci. Często jest to strach 

irracjonalny, bo przecież wiemy, że nic się nie powinno stać, ale jednak gdzieś tam z tyłu 

głowy, widzimy te najczarniejsze scenariusze. Dlatego też poświęcamy tyle uwagi, aby 

zabezpieczyć najbliższe otoczenie dzieci, gdy są one jeszcze małe. Instalujemy bramki na 

schodach, do gniazdek wkładamy zaślepki, a na rogi mebli naklejamy miękkie nakładki. 

Jednak samo owinięcie dzieci i ich świata folią bąbelkową nie wystarczy, aby nie zrobiły 

sobie one krzywdy. 

Czym starsze będziemy mieć dziecko, tym częściej prewencyjne sposoby ochrony go przed 

światem, będą zwyczajnie nieskuteczne. Co z tego, że schowamy noże w niedostępnym 

miejscu, skoro każdy rodzic kilkulatka potwierdzi, że dla dzieci w tym wieku, nie istnieje coś 

takiego jak niedostępne miejsce. Podobnie jak nie istnieją szafki, na które nie da się wdrapać  

i nie ma zabezpieczeń, których nie dałoby się obejść. 

Mając dzieci, musimy sobie uświadomić jedną bardzo ważną zasadę: dzieci potrafią obejść 

wszystko. A nawet, jeśli udałoby nam się zabezpieczyć cały dom, to wtedy okaże się, że 

nasze dziecko dorosło i poszło się pobawić do kolegi. Co wtedy? 

 

To jest fakt. Dlatego zamiast usuwać mu z drogi wszystkie przeszkody, warto dać mu coś, co 

pomoże mu te przeszkody usuwać samodzielnie. Tym czymś, jest odpowiednia edukacja. 

Systematyczne i cierpliwe tłumaczenie. Warto mówić, warto pokazywać, warto też oznaczać 

niebezpieczne miejsca (my mamy przykładowo taki specjalny znaczek w domu, który jest 

naklejony na kilka miejsc, m. in. apteczkę i półkę ze środkami czystości i on stale przypomina 

dzieciom, że nie wolno tam zaglądać). Każda dodatkowa metoda, aby powtórzyć sobie tą 

podstawową wiedzę jest dobra, bo nigdy nie wiemy, która najlepiej zadziała na nasze dzieci  

i być może uratuje je w odpowiedniej sytuacji.  

Bezpieczne korzystanie z urządzeń elektrycznych jest niezwykle ważne, ale nie można 

zapominać również jak bardzo są one w dzisiejszym świecie potrzebne. 


