
 

 

Toplumların sağlıklı gelecekler için bedenen ve ruhen 

sağlıklı yetişmiş çocuklar olması amacıyla "Sağlıklı Yaşam" 

konusunu gündemimize aldık. Çocukların sağlıklı yetişkin 

bireyler olabilmesi, anne karnından başlayarak sağlıklı bir 

ortamda büyümelerine bağlıdır. Erken yaşlarda model alarak 

öğrenmenin etkili olması sebebiyle anne baba ve 

eğitimcilerin; temizlik, düzen, yemek yeme vb. konularda 

örnek davranışlar sunmaları önemlidir. Sağlıklı yaşam 

hakkında öneri niteliğinde olan bültenimizin faydalı olmasını 

temenni ederiz. 

 

BESLENME 

                               

Son 20 yıl içinde yaşam biçimindeki değişiklikler (yüksek 

enerjili besin tüketiminin artması, dışarıda yemek yeme 

alışkanlığının yaygınlaşması, fiziksel aktivitenin azaldığı bir 

çevrenin yaygınlaşması) çocukların dengeli bir beslenme ve 



 

sağlıklı bir yaşam biçimi geliştirme ve sürdürme olasılığını 

azaltmıştır. Araştırmalar okul çağındaki çocukların önerilen 

miktarda meyve ve sebze tüketmediğini, buna karşın enerji, 

yağ ve tuz içeriği fazla olan hazır yiyecekler, enerji 

içeceklerin, abur cuburu ise sık tükettiklerini belirtmiştir 

 

o Çocuklarınızın mutlaka günde 3 öğün yemesine dikkat edin. 

o Kahvaltı etmenin önem konusunda çocuklarınızı bilgilendirin. 

o Çocuğunuzun TV ya da bilgisayar karşısında yemek 

yemesine izin vermeyin. 

o Herhangi bir kronik hastalığı yoksa her gün mutlaka yeteri 

kadar (en az 2 litre) su içmesine özen gösterin. 

Beslenmemize besin gruplarını dengeli bir şekilde 

yerleştirmeliyiz. Et balık ürünleri, süt ve süt ürünleri, meyve-

sebzeler ve baklagillerden düzenli bir şekilde tüketmeliyiz. 

 

 



 

BEDENİMİZE DİKKAT ETTİĞİMİZ KADAR 

KIYAFETLERİMİZE DE DİKKAT ETMEMİZ GEREKİR 

Giysilerimiz hava, toz, ısı, ışık gibi dış etkenlerin vücudumuza 

zarar vermesini engeller. Giyinmenin temel amacı vücudu bu 

dış etmenlerden korumaktır. Kıyafet seçerken bu amaç göz 

ardı edilmemeli, şıklıktan önce sağlık gözetilmelidir. Şıklığınız 

için sağlığınızı feda etmeyin! 

 

DÜZENLİ UYKU 

Düzenli uyku çocuğun akademik başarısını ve mutluluğunu 

arttırır. Uykuda çocukların bedenleri dinlenir, zihinler 

yenilenir, organları gerekli enerji ve gücü tekrar toplar. 

Büyümelerine katkı sağlar. Ruh sağlığı için önemlidir. Enerjik, 

neşeli ve pozitif olmak, hormonların (büyüme hormonu, 

mutluluk hormonu) salgılanması için önemlidir. 

 

 



 

 

 

 

KİŞİSEL TEMİZLİK 

o Yüz, ağız, göz ve kirpik; saç, kulak, boyun, el ve tırnaklar 

düzenli olarak temizlenmeli. 

o Ağız ve diş, kulak, burun temizliğinize özen 

gösterilmeli.Düzenli banyo yapılmalı. 

o Öksürürken ve hapşırırken mutlaka peçete kullanılmalı. 

o Temiz kıyafetler giyilmeli. 

o Kişisel bakım aletlerini (diş fırçası, tırnak makası) 

paylaşmamalı ve ortalıkta bırakmamalı. 

 

 

 

 

 



 

BAĞIMLILIKLARDAN KORUNUN! 

 

 

 

o Sigara, alkol,bağımlılık yapıcı maddelerin etkileri 

herkesin malumudur. Çocuklarımızı bu alışkanlıklardan 

korumak için; çocuklara örnek olmak gerekir. Çünkü 

çocuklar ebeveynlerini taklit ederler. Çocukları korumak 

için özendirici olunmamalıdır 

o Teknolojik aletlerle (cep telefonu, bilgisayar, 

televizyon) geçirdiğimiz vakit sınırlandırılmalıdır 

o Çocuklarla ebeveynler arasında her zaman güçlü bir bağ 

olmalıdır 

o Çocukların arkadaş seçimleri ve çevreler takip 

edilmelidir 

 



 

 

HAREKETLİ OL, FİZİKSEL EGZERSİZ YAP! 

 

Çocuğunuzun sporla uğraşmasını teşvik edin. Eğer ilgilendiği 

bir spor dalı yoksa en azından düzenli olarak egzersiz 

yapmasını sağlayabilirsiniz.  

Hatta bu egzersizleri siz de onunla birlikte yaptığınızda hem 

onu motive etmiş olur hem de kendi sağlığınızı desteklemiş 

olursunuz. 

BİR EBEVEYN OLARAK... 

✓ Çocuğunuzu doktora götürmek için hastalanmasını 

beklemeyin. Düzenli aralıklarla çocuğunuzun fiziksel 

sağlığını kontrol ettirin 

✓ Sağlıklı olmak ve sağlıklı kalmak, hastalandıktan sonra 

iyileşmeye çalışmaktan daha kolay ve daha az 

yıpratıcıdır. Önceden tedbir almak, olası riskleri 

ortadan kaldırmak gerekir 

Sağlıklı günler dileriz.. 

    



 
 


