
Vreau să fiu sănătos.

Dar tu?
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Acest pliant este despre lucrurile pe care 
îmi propun să le fac ca să fiu sănătos tun. 
Câteodată nu îmi reușesc toate, dar încerc.

Este important să cunoaștem 
fiecare ABC-ul sănătății. 
Citește despre lucruri pe care 
le fac eu.  



Îmi păstrez
hainele curate.

Mă spăl pe
din�i atent.

Mănânc multe
fructe, legume

și lactate.

Mă duc la medic
când nu mă
simt bine.

Mă duc la
oftalmolog din
când în când.

Când sunt bolnav,
mă odihnesc
și mă tratez.

Mă duc la dentist
de două ori pe an.

Camera mea
este curată și
bine aerisită.

Dorm 8 ore în
fiecare noapte.

Mă spăl pe corp.
Îmi place mirosul de

proaspăt spălat.

Eu așa mă asigur că sunt sănătos.

Dar tu?

Corpul meu este important. Dacă nu am 
grijă de el, îmi semnalează. Mă doare pe 
ici-colo. Atunci știu că ceva nu e bine.

Când sunt bolnav, nu pot face lucrurile pe 
care îmi place să le fac.

Ai fost vreodată bolnav? Îți amintești ce ai 
simțit?

Când nu mi-e bine, mă întreb:
• Oare e un virus? Sau bacterii?
• Poate am uitat să spăl fructele 
   pe care le-am mâncat? 
• Sau mâncarea era stricată? 
• Oare să merg la medic?
• Oare nu mi-a căzut bine mâncarea?
• Ce altceva poate să fie cauza?

În țara noastră, toți au dreptul la îngrijire 
medicală. Când nu te simți bine, când ob-
servi că ceva te doare, poate că ar fi bine să 
mergi la medicul de familie. 

Medicul de familie poate să decidă să te 
trimită la un medic specialist. Specialistul 
poate să te trimită la analize. Poate că îți va 
da tratament. Tratamentul te va ajuta să te 
faci bine. 
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LIT3 promovează literația pentru familie (LF) (lectură și sănătate) în 
comunitățile dezavantajate de romi ca modalitate de a crește șansele de succes 
școlar ale elevilor romi.
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