
Детская шалость с огнем - частая причина пожаров! 

 Детская шалость с огнем часто становится причиной пожаров. Как показывает 

практика, часто такие пожары происходят из-за отсутствия навыков у детей 

осторожного обращения с огнем, недостаточным контролем за их поведением со 

стороны взрослых, а в ряде случаев неумением родителей организовать досуг своих 

чад. 

 В возрасте от трех до семи лет дети в своих играх часто повторяют поступки и 

действия взрослых, имитируя их труд. Стремление к самостоятельности особенно 

проявляется в то время, когда дети остаются одни. Нельзя быть уверенным, что 

ребенок, оставшись один дома, не решит поиграть с коробочкой спичек или 

зажигалкой, не захочет поджечь бумагу, не устроит костер, который он видел в лесу. 

 Уважаемые родители, проблема так называемой детской шалости с огнем 

стоит очень остро. И очень важно помнить, что главная задача – предупредить 

возможную трагедию, быть рядом и даже на шаг впереди. Наши с Вами усилия 

должны быть направлены на каждодневную профилактическую работу с детьми, 

чтобы, если не исключить, то хотя бы свести к минимуму число пожаров и других 

происшествий с участием детей, избежать травматизма и несчастных случаев. Ведь, 

прежде всего взрослые B ответе за действия и поступки детей. 

 Не показывайте детям дурной пример. Храните спички в местах недоступных 

для детей. Ни в коем случае нельзя держать в доме неисправные или самодельные 

электрические приборы. Пользоваться можно только исправными приборами, 

имеющими сертификат соответствия требованиям безопасности, с встроенным 

устройством автоматического отключения прибора от источника электрического 

питания. 

 Помните, маленькая неосторожность может привести к большой беде. 

Трагические случаи наглядно показывают - главная причина гибели детей на пожаре 

кроется в их неумении действовать в критической ситуации. Во время пожара у 

детей срабатывает подсознательный инстинкт: ребенок старается спрятаться, ищем 

мнимое убежище - под кроватью, под столом. Там и настигает его беда. Поэтому 

обязательно научите ребенка действиям при пожаре. 

 Если Вы увидели, что дети самостоятельно разводят костер, играют со 

спичками и зажигалками, горючими жидкостями, не проходите мимо, не 

оставайтесь безразличными, остановите их! 

 Жизнь показала, что там, где среди детей проводится разъяснительная работа, 

направленная на предупреждение пожаров от детской шалости с огнем, опасность 

возникновения пожаров по этой причине сводится к минимуму. 

 

 

 



Балалардың отпен ойнауы-өрттің жиі себебі! 

  Балалардың отпен ойнауы жиі өрттің себебі болады. Тәжірибе көрсеткендей, 

мұндай өрттер балалардың отпен абайлап жұмыс істеу дағдыларының болмауынан, 

ересектер тарапынан олардың мінез-құлқын бақылаудың жеткіліксіздігінен, ал 

кейбір жағдайларда ата-аналардың балаларының бос уақытын ұйымдастыра 

алмауынан болады. 

  Үш жастан жеті жасқа дейінгі балалар өз ойындарында ересектердің әрекеттерін 

жиі қайталайды, олардың жұмысына еліктейді. Тәуелсіздікке деген ұмтылыс әсіресе 

балалар жалғыз қалған кезде көрінеді. Бала үйде жалғыз калғанда онын сірінкемен 

немесе зажигалкамен ойнап өрт шығарып қағаз жақпайтынына кәміл сенуге 

болмайды 

  Құрметті ата-аналар, балалардың отпен ойнау мәселесі өте өткір. Басты міндет – 

мүмкін болатын қайғылы жағдайдың алдын алу, жақын болу және тіпті бір қадам 

алда болу екенін есте ұстаған жөн. Сіздер мен біздің күш-жігеріміз балалардың 

қатысуымен болған өрттер мен басқа да оқиғаларды барынша азайту, жарақаттану 

мен жазатайым оқиғаларды болдырмау үшін балалармен күнделікті 

профилактикалық жұмысқа бағытталуы керек. Шынында да, ең алдымен ересектер 

балалардың әрекеттері үшін жауап береді. 

  Балаларға жаман үлгі көрсетпеңіз. Сіріңкелерді балалардың қолы жетпейтін 

жерлерде сақтаңыз. Ешбір жағдайда үйде ақаулы немесе үйде жасалған электр 

құрылғыларын ұстауға болмайды. Тек қана қауіпсіздік талаптарына сәйкестік 

сертификаты бар, электр қорек көзінен аспапты автоматты түрде ажырататын 

қондырылған құрылғысы бар жарамды аспаптарды пайдалануға болады. 

  Есіңізде болсын, кішкене абайсыздық үлкен қиындыққа әкелуі мүмкін. Қайғылы 

жағдайлар балалардың өртте қаза болуының басты себебі олардың қиын жағдайда 

әрекет ете алмауында екенін айқын көрсетеді. Өрт кезінде балаларда инстинкт іске 

қосылады: бала жасырынуға тырысады, кереуеттің астында, үстелдің астында. Онда 

оның қасіреті басым. Сондықтан баланы өрт кезінде іс-әрекетке үйретуді 

ұмытпаңыз. 

  Егер сіз балалардың өз бетінше от жағатынын, сіріңкемен және оттықтармен, 

жанғыш сұйықтықтармен ойнайтынын көрсеңіз, жанынан өтпеңіз, немқұрайлы 

қалмаңыз, оларды тоқтатыңыз! 

  Балалар арасында балалардың отпен ойнауынан болатын өрттердің алдын алуға 

бағытталған түсіндіру жұмыстары жүргізілетін жерлерде, өрттердің пайда болу 

қаупі осы себеппен барынша азайтылатынын өмір көрсетті. 


