Oskarova
osmička

1.

Ráno ošetrite pokožku dieťaťa
krémom a vyberte mu ideálne
biele bavlnené oblečenie.
Dobré ráno, slnko už svieti,
veziem ti všetko, čo práve letí.
Biele tričko, v ktorom budeš žiariť
ako môj spev u nás na konári.
Najprv si však ešte obleč krém
a potom tričko z bavlny len.

2.

Dôležitá je zdravá strava.
Vyvarujte sa mliečnych

výrobkov, pšenice, vajíčok,

orechov, čokolády, citrusových
a morských plodov.

Raňajky sú dobrý základ,
už ti nesiem celý náklad.
Špeci výber dobrej stravy,
aby si bol stále zdravý.
Bez orechov i bez mlieka
budeš kráľom svojho sveta.

3.

Hygiena je dôležitá po celý deň.
Dbajte na umývanie rúk a ich

pravidelné natieranie krémom
po každom umytí.

Nájdi si vždy trochu vody,
tá ti vôbec neuškodí.
Umyješ si rýchlo ruky,
bacil si už hľadá úkryt.
Ešte krémik rýchlo vziať,
jemné rúčky budeš mať.

4.

Pri učení môže byť dieťa

nesústredené v dôsledku svrbenia

pokožky. Vtedy mu doprajte pauzu
a zmiernite stres zo školy.
Hu-hu- hurá, učenie,
a ty mu zas vravíš ,,nie”!
Mávni krídlom, pohoda,
všetko sa to zvládnuť dá.
Ak ťa niečo svrbí veľmi,
môžeš si dať pauzu, ver mi.

5.

Dieťatko sa potrebuje

socializovať. Vyberte preň

spoločenské športové aktivity,
pri ktorých sa nespotí a ktoré
neohrozujú jeho pokožku.
Chcelo by to trochu zmeny,
poď sa zahrať stolný tenis!
Šport stvorený ako pre nás,
tam sa veľa nenabeháš.
Zober von aj kamošov,
spravíme si vlastnú šou.

6.

Čerstvý vzduch je pre dieťa

prospešný aj v chladnejšom počasí.
Posilní sa tým jeho imunita.
Popoludní čerstvý vzduch,
popreháňať zopár múch.
Vezmi si šál, čapicu, ovládneme ulicu.
Nech ti nie je zima, len trošičku teplo,
aby zdravie od teba nikdy neutieklo.

7.

Pred spaním absolvujte s dieťaťom
krátku sprchu vlažnou vodou
do 35°C a opäť mu natrite
pokožku krémom.

Pred spánkom je ešte sprcha,
každej vody stačí trocha.
Potom v suchu rýchlo zas,
dobrý krémik čaká nás.
Nech sme stále takí krásni,
ostrihaj si nechtíky a zhasni.

8.

Dieťatko uložte na spánok pri
izbovej teplote max 19 – 20°C.
Na dobrú noc ho upokojíte
rozprávkou.

Konečne je čas na spánok,
odnesiem ťa do rozprávok.
Veď som medveď, niečo zvládnem,
oddýchnuť si musíš riadne.
A dobrý spánok, ten mám rád,
tak dobrú noc, kamarát!

