Hasła prozdrowotne wymyślone przez
uczniów na lekcjach prowadzonych przez
Panią Iwonę Prończuk.
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Hasło
Pij z marchewki sok, będziesz miał dobry wzrok.
Jabłko rano i wieczorem, a nie spotkasz się z doktorem.
Mamy uśmiechnięte minki, bo zjadamy witaminki.
Dla dużego dla małego brokuł fajny na całego.
Każdy duży, każdy mały lubi ćwiczyć dla zabawy.
Kto pali i popija, ten zdrowie sobie zabija.
Kto nie pije i nie pali, zdrowym trybem niech się chwali.
Chcesz być zdrowy i młody, pij dużo mineralnej wody.
Kto odżywia się zdrowo, ten żyje kolorowo.
Żeby ciągle zdrowym być, muszę wciąż aktywnym być.
Zamiast siedzieć przed telewizorem, lepiej wyjść na rower.
Jedz soczyste pomidory, a nie będziesz nigdy chory.
Warzywa i owoce to każdy Ci powie, są zdrowe i kolorowe.
Jedz zdrowo, wygladaj bombowo.
W zdrowym ciele, mały brzuch.
Życie zdrowe, to życie odlotowe.
Sport to zdrowie i nauka, poczuj w sobie tego ducha.
Jedz owoce i warzywa, będziesz zdrowy tak jak ryba.
Chcesz być zdrowy i młody, pij dużo wody.
W zdrowym ciele, zdrowy duch.
Odstaw tłuszcze te zwierzęce, ulecz wreszcie swoje serce.
Zamiast grać na komputerze, lepiej jeździć na rowerze.
Kto o zdrowie dba, ten szczęśliwe życie ma.
Zdrowie to jest ważna sprawa, a nie jakaś tam zabawa.
Dbaj o zdrowie bracie, siostro, abyś z podniosłością patrzył w lustro.
Jedz warzywa i pij soki, będziesz zdrowy i wysoki.
Zamiast grać na komputerze, zdrowiej jeździć na rowerze.
Żeby ciągle zdrowym być, muszę wciąż aktywnie żyć.
Jedz zdowo i wyglądaj bombowo.
Kiedy dbasz o zdrowie, nie poddasz się żadnej chorobie.
Żeby zdrowo żyć, trzeba dużo wody pić.
W ciągu dnia dużo się ruszamy, owoce i warzywa chętnie zjadamy.
Chcesz mieć cerę opaloną, jedz marchewkę pomarańczową.
Jedz owoce i warzywa, a będziesz zdrów jak ryba.
Zdrowie i bieganie to nasze przykazanie.
Owoce i warzywa to nasze jest paliwo.
Zamiast frytek i coli zjedz trochę rukoli.
Waryw trzeba dużo znać, aby o zdrowie dobrze dbać.
Bądź fit, będziesz zdrowy.
Jedz warzywa i owoce, a będziesz miał wielkie moce.
Sport i woda to dla wszystkich uroda.
Na siłownię ruszać pora, bo dla wszystkich to podpora.
Owoce i warzywa to najlepsze witaminy dla życia.
Żeby pięknym, młodym być, trzeba zdrowo żyć.
Gdy się zdrowo odżywiamy, pełno energii mamy.
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Kiedy zdrowo wszystko jemy, wtedy dużo
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W zdrowym ciele zdrowy duch, jedz warzywa będziesz zdrów.
Żyj zdrowo na sportowo.
Żeby zdrowym być, trzeba mleko pić.
Zjedz marchewkę i sałatę, będziesz miał spoko klatę.
W smutku, szczęściu czy chorobie zdrowe odżywianie przyda się Tobie.
Żeby zdrowo żyć, trzeba wodę pić.
Ruch i sport to zdrowie, przyda się Tobie.
Jedz warzywa i owoce, a dostaniesz swoje super moce.
Trochę ruchu i sportu to zdrowie wyższego sortu.
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Gdy ci smutno, gdy ci źle, zjedz marchewkę, lepiej poczujesz się.
Zdrowie dla wszystkich to świetna rzecz, owoce i warzywa często je jedz.
Zdrowy chciałbyś być, wody dużo musisz pić.
Żeby wiecznie zdrowym być, trzeba zdrowo żyć.
Szczęśliwe życie ma ten, kto o zdrowie dba.
Jedz owoce i warzywa, będziesz skakał jak Piotr Żyła.
Mleko, jogurt i maślanka to jest zdrowa wyliczanka, kto tak liczy
i smakuje, temu zdrowie dopisuje.
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siły otrzymujemy.

Zdrowe jedzenie, zdrowe picie, aktywność fizyczna, to zdrowe życie.
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