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Copiii au nevoie de somn pentru a crește mari, Copiii au nevoie de somn pentru a crește mari, 

puternici și sănătoși.

Somnul este deosebit de important , pentru că 

ajută corpul să crească și să se odihnească, 

pentru a funcționa mai bine.



Spălatul frecvent pe mâini este una dintre cele 

mai eficiente și mai simple metode prin care 

putem evita îmbolnăvirea și răspândirea 

bolilor. Mâinile curate înseamnă sănătate!bolilor. Mâinile curate înseamnă sănătate!



Periajul dinților este recomandat zilnic, timp de 2 
minute, în fiecare dimineață și seara, înainte de 
culcare.

Un periaj dentar corect ne poate scăpa de multe 
probleme dentare, asa că este important să
acordăm o importanță deosebită acestui aspect.
probleme dentare, asa că este important să
acordăm o importanță deosebită acestui aspect.



Exercițiile fizice, mersul pe jos, alergatul, pedalatul 
bicicletei.. ne mențin sănătatea, ne dau energie și 
ne îmbunătățesc starea de bine.

Implicarea în mișcare îi ajută pe cei mici să se 
dezvolte fizic.dezvolte fizic.



Timpul petrecut acasă poate să fie plăcut dacă 

diversificăm activitățile, descoperim și jucăm 

jocuri distractive în familie, găsim noi căi de a 

menține legătura cu prietenii sau noi hobby-uri.menține legătura cu prietenii sau noi hobby-uri.



Spunem întotdeauna părinților/educatoarelor ce

ne place, ce ne bucură, ce ne întristează, ce ne 

sperie, ce ne supără,.. etc.

La ei vom găsi mereu sprijinul și ajutorul de care 

avem nevoie. Iubirea și sprijinul lor reprezintă avem nevoie. Iubirea și sprijinul lor reprezintă 

încrederea noastră.



Fructele și legumele  conțin multe vitamine care ne 

fac mai puternici și ne feresc de  îmbolnăviri.

Avem grijă la dulciuri și nu facem exces, chiar dacă 

ni se par foarte bune!ni se par foarte bune!



Jocul este principala activitate la această vârstă. Prin 
joc: ne dezvoltăm, învățăm și experimentăm, facem 
mișcare, socializăm și ne distrăm!



Nu stăm în fața televizorului sau tabletei mai mult de 
două ore. Urmărim programe educative.

Televiziunea, jocurile video sau internetul, au 
capacitatea de a genera dependență.capacitatea de a genera dependență.


