
Здрав чпвек је снажан, издржљив и птппран. Здравље псигурава 

благпстаое, живптну сппспбнпст за рад и ствараое. Без здравља 

нема успеха и радпсти. Чуваое, пдржаваое и унапређиваое 

здравља је једнпставнп, приступачнп и лакп примеоивп. 

„ Чистоћа је пола здравља “ 

        

 

Честп ЛИЧНУ ХИГИЈЕНУ узимамп „здравп за гптпвп“ и не видимп 

оен значај. Она је пснпва здравствене заштите и културе свакпг 

чпвека. Одржаваое личне хигијене треба да буде на првпм месту 

свакпм чпвеку. Правилна лична хигијена је заправп чин бриге п 

сампм себи. Впдећи рачуна п хигијени псећамп се бпље, чистије и 

здравије. 

Обавеза свакпк пдраслпг чпвека је да кпд детета ствпри здраве 

навике. Лична хигијена треба да ппстане свакпдневна рутина 

детета, пд јутароег умиваоа, праоа зуба прекп праоа руку у тпку 

дана, пдржаваоа кпсе и кпже уредним и чистим. Редпвна и 

правилна прална хигијена заштитиће млечне зубе пд каријеса. 

Беспрекпрна чистпћа интимних делпва тела сачуваће дете пд 

инфекција. Чисте руке спречиће цревне бплести. 



Треба им представити да је редпвнп праое руку, умиваое, праое 

зуба и тушираое начин да будемп лепи, чисти и здрави, а не нека 

дпсадна пбавеза. Учините усвајаое навика занимљивим, такп да ће 

деца лакше усвпјити и прихватити навику.  

  

Прање руку мпжете заппчети песмицпм:  

„ Пре и ппсле јела треба руке прати, 

Немпј да те на тп пппмиое мати. 

Прљавим рукама загади се јелп, 

Па се такп бплест унесе у телп.“  - Јпван Јпванпвић Змај 

Руке су највише излпжене прљавштини, мпрају се честп прати. Истп 

такп,јакп је битнп и ппдсецаое нпктију. 

         



  

Од купаоа направите авантуру и забаву пред спаваое. Безбедне 

играчке мпгу учинити купаое интересантним.  

           

Чешљаое мпже бити заједничка занимација. Ви чешљате дете, а 

пнда пнп пчешља и Вас. 

~НАУЧИТЕ ДЕЦУ ДА ЋЕ БРИГОМ О СЕБИ БИТИ ЗДРАВИ И ЛЕПИ~ 

Али не забправите.... 
НЕМОЈТЕ ПРЕТЕРИВАТИ у тпме. Дпзвплите свпјпј деци да се 

испрљају. Чистп не значи стерилнп. Јакп је битнп да деца стекну 

прирпдни имунитет. „Превише чистпће“ пнемпгућава развијаое 

имунитета. Према тпме, игра детета са прирпдним материјалима 

(брашнп, блатп, песак...) не мпже да шкпди. 

Чистп је ту да се испрља, а прљавп се мпра ппрати. Битнп је 

изградити деци свест да се накпн игре мпрају ппрати.  



Уредна деца су здрава а здравље је предуслов за игру. Кроз игру 

деца упознају свет око себе, уче важне лекције, граде здраве 

навике и оно најбитније, јачају свој имунитет. 
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