STRINJANJE S TRDITVAMI
Udeleženci vstanejo in se postavijo v ravno vrsto, pred njimi je dovolj praznega prostora.
Če se s trditvijo strinjajo, stopijo korak naprej, drugače ostanejo na svojem mestu.
(ali: rdeči in zeleni listki, če se strinjajo pokažejo zelen list, če ne, rdečega).
Trditve:
TRDITEV
1. Zdravje se definira le kot stanje brez invalidnosti ali bolezni.
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2. Revščina je stanje, ki ogroža našo telesno, duševno in družbeno X
blaginjo.
3. V Evropi obstajajo pomembne razlike v uporabi zdravstvenih X
storitev glede na socialno-ekonomski položaj posameznika.
4. Zaradi bolezni, ki jih lahko preprečimo, vsak dan še vedno umre x
približno 19.000 otrok.
5. Če je v bližini en okužen otrok, so v nevarnosti vsi otroci, ki niso x
prejeli cepiva.
6. Leta 2008 je bilo cepljenih 75% otrok (82%) cilj 2010 je bil 90%
7. Umivanje rok je (enostaven) zahteven in težak, kljub temu pa eden
najučinkovitejših načinov za preprečevanje prenosa različnih
črevesnih obolenj, kapljičnih infekcij in obolenj, povezanih s hrano.
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8. Roke si umivamo minimalno 5 sekund (15).
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9. Za temeljito umivanje rok moramo uporabiti milo in čisto, pitno x
tekočo vodo.
10. Pomembno je, da si roke po umivanju dobro osušimo.
11. Preventivno jemanje tablet in dodatkov k prehrani (zdrav način
življenja) je najboljša preventiva.
12. Če hočemo biti zdravi, moramo zaužiti tudi nekaj sladkorja na dan.
13. Za zdrav način življenja so potrebne vsaj 3 sestavine: zdrava
prehrana, gibanje in počitek.
14. Otroci od 6 do 17 let naj bi bili športno aktivni vsaj eno uro na teden
(dan).
15. UNICEF je največji svetovni dobavitelj cepiv za države v razvoju.
16. Skupaj s podporniki in prostovoljci je UNICEF Slovenija v zadnjih 9
letih, odkar projekt Punčka iz cunj v Sloveniji poteka, že zgotovil
cepljenje 1.500 otrokom (16.500).
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