
Дитячі товари для прогулянки та 

активного відпочинку 
Щойно малюк починає робити перші кроки, час подумати про транспорт для маленьких 

діток. Дуже скоро йому набридне сидіти у візочку, виникне бажання рухатися та 

пізнавати навколишній світ. Тому, не зволікайте. Чимскоріш знайдіть час подумати, як 

вибрати перший транспортний засіб для активного відпочинку. 

 

Перетворіть кожну прогулянку на маленьку пригоду. Але не забувайте: дитині має бути 

комфортно, а мамі ― зручно. Питанню безпеки варто приділити пильну увагу. Обирайте 

якісні дитячі товари для прогулянки від перевірених виробників. 

Види дитячих товарів для активного відпочинку 

Дитячий транспорт для найменших вражає своєю різноманітністю. Виробники 

пропонують цікаві варіанти для хлопчиків і для дівчаток, для активних непосид та для 

спокійних малюків. Знайдіть те, що сподобається саме вашому. 

 

Самокати 

Це найулюбленіший засіб пересування для дітей різного віку. Ним легко керувати, не 

потрібно довго вчитися. Зручний транспорт для дітей від 1 року до підліткового віку. 

Простий в транспортуванні та зберіганні, не займає багато місця. Навіть у невеликій 

квартирі знайдете де поставити самокат. Можна підібрати модель, котра компактно 

складається. 

Видів дуже багато, який підійде вашій дитині? 

● Чотириколісний самокат яскравого кольору підійде для найменших. Він стійкий, 

тому малюк легко навчиться справлятися. 

● Самокат з трьома колесами та зображеннями героїв улюбленого мультику 

оцінять хлопчики та дівчатка віком від трьох років. Коли обираєте, не забудьте 

поцікавитися думкою майбутнього власника.  

● Двоколісний самокат для впевнених користувачів. Тут вже можна розганятися та 

робити різні викрутаси. 

Самокати для хлопчиків та дівчаток відрізняються лише малюнками. Колеса, що 

світяться, звичайно будуть вагомою перевагою для дітей. Підліткам можна підібрати 

міцний самокат для довгого користування. А пересуватися на сучасних 

електросамокатах полюбляють навіть дорослі.  

  

Велосипеди 

Популярність цього транспортного засобу зростає у всьому світі. Тому варто знайомити 

малюка з велосипедом якнайшвидше. Враховуйте особливості дитячого транспорту, 

коли робите вибір. 



Модель потрібного вам велосипеду залежить від віку дитини.  

● Для найменших обирайте триколісний. Яскраві дитячі велосипеди з ручкою 

замінюють візочок. В них передбачене комфортне сидіння з ременями безпеки, 

складний капюшон з віконцем, кошик для необхідних речей. Зручна ручка 

допомагає мамі повноцінно керувати велосипедом. Малюк може тримати ніжки 

на підставці, або вчитися крутити педалі. 

● Дітям дуже подобаються біговели. Такі двоколісні друзі підійдуть малюкам, що 

починають ходити. З надійною опорою можна відразу бігати. Це, наче велосипед, 

але педалі крутити не потрібно. Легкий, зручно виносити надвір. 

● Двоколісні моделі починайте освоювати, щойно в дитини виникне бажання. 

Розміри дозволяють кататися навіть з дворічного віку. Додаткові колеса 

допоможуть швидко навчитися тримати рівновагу. Не хвилюйтесь, якщо відразу 

не виходить, на все свій час. 

● Для старшої дитини можна вибрати зручний велосипед, що відрізняється від 

дорослого лише розміром. Пам'ятайте про безпеку: без шоломів і жилетів 

вирушати на велопрогулянку не можна.    

Вирушайте на відпочинок всією сім'єю. Кожен на власному велосипеді. Буде весело. 

Ходунки 

Щойно малюк зробить перший крок, батьки забувають про спокій. Маленький дослідник 

хоче до всього дотягнутися та спробувати не лише на дотик, але й на смак. Ходунки 

стануть справжнім порятунком, встигнете приготувати кашу.  

Для прогулянок на вулиці варто купити вожки дитячі. З ними вдасться хоч іноді вирівняти 

спину.  

Чудомобілі 

Веселі дитячі машинки для катання повинні бути в кожного малюка. З ними прогулянка 

перетворюється на незабутню розвагу. Перший квадроцикл чи маленька рожева 

машинка? Дайте можливість дитині зробити вибір. 

Доріжки в скверику, майданчик біля будинку, найближчий стадіон чи власне подвір'я. 

Чудомобілі підкорюють дороги, діти від них просто в захваті.  

Толокари 

Це вже справжній транспорт для дітей від 1 року, ним можна керувати. Зовні 

нагадують татусеву машину, зручне сидіння зі спинкою, багажник. Можна вибрати 

толокар у вигляді джипа, квадроцикла чи велосипеда.  

 

Машинки-каталки 

Активний відпочинок корисний для розвитку малюка. З машинками-каталками він дуже 

швидко почне одягатися сам на прогулянку. Багато автомобілів для маленьких діток 

обладнані ручкою для батьківського керування. З таким транспортним засобом можна 

навіть відправлятися за покупками. 



Ролики 

Яка ж весела прогулянка без роликів? Починати можна з 26-го розміру. Черевик роликів 

розрахований на 4 розміри, тому це покупка не на один сезон. Добре фіксуються на нозі, 

легкі та надійні. Деякі моделі можна перетворювати на ковзани для активного відпочинку 

взимку. 

 

 

Вибір товарів для прогулянки вражає. Тому не сидіть вдома, проводьте час весело та 

корисно. 

 


