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Nafn ___________________________

HOLLUSTA
Tengdu rétt:
Epli
Pera
Avokado
Vínber
Appelsína
Tómatur
Gúrka
Gulrót
Kíví
Blómkál
Paprika
Kál

Hvað borðar þú margar tegundir af þessum? Svar: ________

D vitamin er mjög mikilvægt
fyrir heilsuna, það t.d. styrkir
bein og tennur.

Hvernig getur þú fengið D-vítamín?
 Í sól?
 Úr lýsi?
 Fara í bíó?
 Taka D-vítamín töflur?

HREINLÆTI
Af hverju þurfum við að þvo hendurnar?
Hendurnar koma við ýmsa hluti sem eru óhreinir þótt við sjáum það ekki.
Þar geta verið sýklar t.d. á klósettum. Við verðum að passa að sýklar fari

ekki í munninn á okkur því þá getum við orðið veik.

Hvenær þurfum við að þvo hendurnar? (ein setning er röng)
 Eftir klósettferðir
 Áður en við förum að borða
 Þegar við komum heim
 Í sundi
 Þegar við höfum hnerrað og hóstað í hendurnar
 Alltaf þegar hendurnar eru skítugar
 Þegar við höfum klappað dýrum

TANNVERND
Hversu oft á dag þarf að bursta tennurnar? __________

Hvernig á að bursta:

❶ Burstinn í 45°

❹ Bursta á bakvið uppi

❷ Bursta í litla hringi

❸ Bursta innan á

❺ Bursta á bakvið niðri

❻ Bursta bitsvæðið

Sykur getur verið slæmur fyrir heilsuna og einn helsti óvinur tannanna
Fjöldi sykurmola:
Tengdu rétt í
myndirnar:

1/2 l kók

27
Bland í poka, 500 gr

50
0
125
Bland í poka, 200 gr
Upplagt að skoða myndir á www.sykurmagn.is

HVÍLD
Hversu margar klukkustundir þurfa 8–10 ára börn að sofa á
hverri nóttu?
Svar: ___________

Hvenær þarft þú þá að fara að sofa? Kl:_________
Hversu mikið þurfa dýrin að sofa á hverjum sólarhring?

Fíll þarf að sofa _________ klst.

Hestur þarf að sofa __________ klst.

Hundur þarf að sofa __________ klst.

Ljón þarf að sofa _________ klst.

HAMINGJA - TILFINNINGAR
Tilfinningar segja til um hvernig okkur líður

Hvernig líður þér?

Sorg

Gleði

Reiði

Óþolinmæði

Kvíði
Fýla
Blíða
Ánægja
Leiði

Stolt

Hatur

Öfund

Hamingja

Vellíðan

Hræðsla

Pirringur
Tilhlökkun

Samviskubit

Dragðu tilfinningar í tréð, tilfinningar sem þú finnur oft fyrir í stóru kúlurnar og tilfinningar sem
þú finnur sjaldnar fyrir í litlu kúlurnar, það þarf ekki að nota allar kúlurnar eða öll orðin.

Hvernig kemstu á milli kúlna í trénu?

HREYFING
Hreyfing er mikilvæg fyrir:






(eitt er rangt)

Hjartað
Beinin
Skapið
Sokkana
Hvað þurfa krakkar mikla hreyfingu á hverjum degi?
________ klst.

Öll hreyfing telur, til dæmis:
Ganga í skólann: __________ mín
Leikir í frímínútum: __________mín
Hvaða hreyfing finnst þér skemmtilegust með fjölskyldunni?

 Fjallganga
 Hjóla

 Sund
 Skautar
 Ganga

 Skíði

Annað: _____________________

SKJÁTÆKIN OG HEILSAN
Skjátækjanotkun getur verið skemmtileg, en í of miklu mæli getur hún haft
slæm áhrif á heilsuna.
Svaraðu spurningunum um skjánotkun þína hér að neðan:
JÁ

Stundum

NEI

1. Getur þú sjálf/sjálfur stýrt tímanum þínum við
skjátækin í hóf?
2. Getur þú passað að skjátækin taki ekki tíma frá öðru
eins og lærdómi, hreyfingu og tómstundum?
3. Hittir þú vini þína utan við skjátækin?

4. Reynir þú að velja lærdómsríkt skjáefni?
5. Virðir þú aldursmörk á leikjum ?
6. Bregstu vel við þegar þú átt að hætta í skjátækinu?

Samtals:

_____ ______ _____

Ef þú fékkst JÁ í öllu þá er það flott hjá þér.
Ef þú fékkst einhver NEI eða Stundum,
þá skaltu skoða hvort þú getir lagað það.

Gangi þér vel að hugsa um heilsuna þína

