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A BORÍTÉKRA ÍRJÁTOK RÁ: „TOLLFORGATÓ” 



ÓVD AZ EGÉSZSÉGED! 
 

Táplálkozz tudatosan! Egyél frissen készített ételeket! 

Minél több igazi, azaz természetes alapanyagokból készült, friss ételt egyél, amit már hosszú 

ideje fogyasztanak az emberek, és minél kevesebb feldolgozott élelmiszert. Az előre 

csomagolt és gyorséttermekben kapható ételek általában sok cukrot, sót és zsiradékot 

tartalmaznak, melyek köztudottan növelik annak esélyét, hogy megbetegedsz. Ahelyett, hogy 

bő olajban sütnéd ki az ételeket, inkább párold, illetve sütőben, vagy roston süsd meg őket. 

Bánj csínján a sóval, inkább használj több fűszernövényt!A húst mindig alaposan süsd vagy 

főzd meg, és soha ne egyél romlott, lejárt szavatosságú ételt! Világszerte sok a túlsúlyos, 

elhízott ember és gyermek. Ennek sokszor a mértéktelen evés az oka. Az elhízott gyermekek 

esetében nagyobb a magas vérnyomás és a cukorbetegség kialakulásának kockázata. A 

kiegyensúlyozott étrendnek sok zöldséget, gyümölcsöt, teljes kiőrlésű gabonafélét kell 

tartalmaznia. Hetente egyszer próbáld hallal helyettesíteni az egyéb húsféléket! Fogyassz 

kevesebbet a finomított ételekből, mint tészta, fehér kenyér, fehér rizs, mert ezekből már 

hiányzik a tápanyagok egy része. Chips és cukorka helyett fogyassz pl. müzlit, olajos 

magvakat! 

 

Igyál sok folyadékot! Elsősorban vizet és nem más édesített folyadékot! Ha meleg van, vagy 

kemény fizikai munkát végzel, illetve sportolsz még többet kell innod! A nem édesített 

folyadékok segítik az emésztést, a méreganyagok távozását, egészségesebb lesz tőlük a bőröd 

és jobban érzed magad. 

 

Törődj tested alapvető szükségleteivel! Pihenj eleget! Alvás közben testünk és agyunk 

regenerálódik, ami jó hatással van emlékezőtehetségünkre és hangulatunkra. Az alvás erősíti 

az immunrendszert. Energiaital, koffeintartalmú üdítőitalok helyett inkább aludj eleget. A 

felnőtteknek 8, még a gyerekeknek ennél több óra alvásra van szüksége. Ha beteg vagy, sok 

alvással és elegendő folyadék fogyasztásával hamarabb meggyógyulsz. Vigyázz a fogaidra! 

Ha étkezések után, de leginkább lefekvés előtt fogat mosol, és fogselymet is használsz, az 

segíthet kivédeni a fogszuvasodást és az ínybetegségeket. Megfigyelték, hogy az elefántok 

nem az idős kor miatt pusztulnak el, hanem elkopnak a fogaik, nem tudnak rendesen rágni és 

éhen halnak. 

 

Menj orvoshoz! Ha nem érzed jól magad ne érd be a tüneti kezeléssel, fordulj 

szakemberhez!Rendszeres orvosi vizsgálattal számos súlyos betegség megelőzhető. 

 

Ne kényelmesedj el! A kocogás, a gyaloglás, a biciklizés és más aktív sportok, melyek 

felgyorsítják a szívverést, javítanak állóképességeden, gyorsítják anyagcserédet. Kezdetben az 

is jó, ha autó, busz, vagy lift helyett a gyaloglást választod. A szabad levegőn töltött idő 

erősíti az immunrendszert, és a mozgáskoordinációt is. 

 

Vigyázz az egészségedre! Ügyelj a tisztaságra! A tisztaság fél egészség! A kézmosás a 

legfontosabb, amit megtehetünk, hogy megelőzzük a fertőzések terjedését és egészségesek 

maradjunk. A fertőzések 80 százaléka a piszkos kézzel terjed. 

Éppen ezért a nap folyamán többször moss kezet, különösen azelőtt, hogy eszel, ételhez 

nyúlsz, hozzáérsz egy sebhez, illetve azután, hogy megfogsz valamilyen állatot, használod a 

wc-t. Az igazán hatékony kézmosás szappannal történik. Elkerülheted a fertőzéseket, ha 

kézzel nem nyúlsz a szádba és nem dörzsölöd a szemed. Minden nap fürödj meg és tartsd 

tisztán az ágyneműdet is. 



Óvd magad a fertőző betegségektől! Lehetőleg kerüld a szoros fizikai kontaktust azzal, aki 

meg van fázva, influenzás, vagy más fertőző betegségben szenved. 

 

1. Miért előnyösek az otthon frissen készített ételek? 

 .............................................................................................................................................   

 .............................................................................................................................................  

 

 

 

2. Milyen betegségeket idézhet elő, ha túlsúlyos vagy? 

 .............................................................................................................................................   

 .............................................................................................................................................  

 

 

 

3. Milyen ételféleségekből nem ajánlott sokat fogyasztani? 

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 

 

 

4. Miért legegészségesebb folyadék a tiszta víz? 

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 

 

 

5. Az alvás regenerálja ........................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

erősíti az...............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 

 

 

A fogmosás és a fogselyem használatával megelőzheted ...................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 

 

A ..........................................................................................................................................  

felgyorsítják a szívverést, gyorsítják az anyagcserét. 
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6. Döntsd el az alábbi állítások igazságtartalmát! 

- A bő olajban kisütött hús a legegészségesebb…………………………... 

- Csak akkor kell sok folyadékot fogyasztani, ha túl meleg van…………………………… 

- A hal és a fehér húsok egészségesebbek a vörös húsoknál………………………… 

-A teljes kiőrlésű gabona még tartalmazza az összes jó hatású anyagot…………………… 

- A gyaloglás nem sport, nem tesz egészségesebbé……………………. 

 

 

 

7. Mikor és miért kell gyakran kezet mosni? 

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 

 

 

8. Írd ki a szövegben található közmondást! 

 .............................................................................................................................................  

 

 

 

9. Mit jelent? 

Akkor drága az egészség, ha meglep a betegség. 

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 

 

 

Napi egy alma, távol tartja az orvost. 

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  
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10. Húzd alá a szövegben! Hogyan előzheted meg a túlzott só fogyasztást? Mikor van 

szükség nagyobb mennyiségű folyadékra? 
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