
ΣΥΜΒΟΥΛΗ!
Μπορείτε να καταλάβετε αν το σώμα 
του παιδιού σας έχει αρκετό νε-
ρό από το χρώμα των ούρων 
του. Όσο λιγότερο κίτρινα εί-
ναι τα ούρα, τόσο πιο ενυδα-
τωμένο είναι το παιδί σας!

Γι΄ αυτό λοιπόν θυμηθείτε: Όσο 
υψηλότερη είναι η πρόσληψη 
νερού του παιδιού σας τόσο 
πιο ενυδατωμένο είναι το σώ-
μα του και τόσο πιο διάφανα 
θα είναι τα ούρα του.

Νερό

Ενημερωτικό φυλλάδιο 1

Ξέρατε ότι...;

Το νερό είναι ζωτικής σημασίας! Ένας από τους λόγους που το νερό είναι τόσο πολύτιμο για τη ζωή είναι ότι 
περισσότερο από το 65% του σώματός μας αποτελείται από νερό! Καθημερινά χάνουμε νερό μέσω των ού-
ρων, του ιδρώτα και της αναπνοής. Το νερό είναι ένα πολύ σημαντικό δομικό συστατικό του σώματός μας, 
το οποίο πρέπει να αναπληρώνουμε καθημερινά, ώστε να διατηρείται η καλή λειτουργία και η απόδοση του 
σώματός μας. 

Όταν νιώθουμε διψασμένοι έχουμε χάσει ήδη τουλάχιστον 2% του βάρους μας σε νερό. Ωστόσο, ακό-
μα και απώλεια ίση με 1% μπορεί να οδηγήσει σε αδυναμία συγκέντρωσης και απόδοσης. Απώλεια 
ίση με 4% ή περισσότερο μπορεί να προκαλέσει ζαλάδες, κόπωση και πονοκεφάλους.

Τα παιδιά είναι ακόμα πιο ευαίσθητα σε σχέση με τους ενήλικες όσον αφορά στην απώλεια νερού. Εάν 
ένα παιδί δεν πίνει συστηματικά αρκετό νερό, μπορεί να έχει μεγαλύτερο κίνδυνο για μολύνσεις.

Νερό – η καλύτερη επιλογή κατά της δίψας
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ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΠΕΙΡΑΜΑ!

∆είξτε στο παιδί σας πόσο νερό πρέπει να πίνει κάθε 

μέρα.

Μοιράστε το ένα λίτρο νερό στα ποτήρια από τα οποία 

το παιδί σας πίνει συνήθως νερό. Το παιδί σας πιθανότα-

τα θα εκπλαγεί όταν δει ότι το νερό που πρέπει να πίνει 

καθημερινά αντιστοιχεί σε 5 ή 6 ποτήρια νερό.

Πόσο νερό πρέπει να πίνει το παιδί μου;

Τα παιδιά ηλικίας 3 έως 6 ετών πρέπει να πίνουν περίπου 
0,8 έως 1 λίτρο νερό την ημέρα.

Και εγώ πόσο νερό πρέπει να πίνω;

Οι ενήλικες πρέπει να πίνουν περίπου 2 λίτρα την ημέρα

Τις ζεστές μέρες και τις μέρες με υψηλή 
δραστηριότητα...

...ή τις ημέρες που έχει πυρετό ή διάρροια, το παιδί σας χάνει 
πολύ περισσότερο νερό και άρα πρέπει να πίνει περισσότερο.

ΓΙΝΕΤΕ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ 
ΤΟ ΠΑΙ∆Ι ΣΑΣ!

Τα παιδιά κάνουν ό,τι βλέπουν. Οι δυνατότη-
τες που προσφέρετε στο παιδί σας και η δική σας συμπερι-
φορά όσον αφορά στα ροφήματα/ ποτά που πίνετε επηρεά-
ζουν ισχυρά το παιδί σας!

ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ:
Πίνετε και εσείς επαρκείς ποσότητες νερού καθημερινά! Εκ-
φράστε πόσο ευχάριστο σας είναι και δείξτε στο παιδί σας 
ότι σας κάνει άμεσα να νιώθετε γεμάτοι ενέργεια!

ΑΛΛΑΞΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΣΑΣ
 Πίνετε νερό με κάθε γεύμα!
 Γεμίστε ένα μπουκαλάκι νερό κάθε πρωί, και πάρτε το μα-

ζί σας όπου κι αν πάτε. Θα έχετε νερό διαθέσιμο για εσάς 
και το παιδί σας συνεχώς, όσο απασχολημένοι ή βιαστικοί 
κι αν είστε.

 Φροντίστε ώστε να έχετε πάντα νερό διαθέσιμο στο τρα-
πέζι κατά τη διάρκεια των γευμάτων και μεταξύ αυτών.

Κρύο ή ζεστό νερό – τι προτιμά το παιδί σας; 

ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΠΕΙΡΑΜΑ!
∆ώστε στο παιδί σας ένα ποτήρι νερό σε θερμοκρασία 
δωματίου και ένα ποτήρι κρύο νερό με ένα παγάκι. 
Αφήστε το παιδί σας να σας πει ποιο προτιμάει.

Παρατηρήστε τη συμπεριφορά του παιδιού σας ως προς την 
κατανάλωση ροφημάτων/ ποτών και αν αυτή αλλάζει καθώς 
προχωρά η σχολική χρονιά και εξελίσσεται το πρόγραμμα 
Toy Box.

Πιθανώς θα μπορούσατε να καταγράψετε τις αλλαγές στην κα-
τανάλωση νερού του παιδιού σας χρησιμοποιώντας μία εικόνα 
ή ζωγραφιά που μπορείτε να κρεμάσετε στον τοίχο. Μπορείτε 
να σημειώνετε εκεί τα ποτήρια νερού που καταναλώνει το παι-
δί σας κάθε μέρα! Χρησιμοποιήστε χρωματιστά μολύβια! 

ΘΑ ΚΑΝΕΙ 
ΤΟ 

ΤΗ ∆ΙΑΦΟΡΑ;

Άρα λοιπόν μάθατε πόσο ζωτικής σημασίας είναι το νερό. Ίσως 
όμως ξεχνάμε περιστασιακά ότι το νερό δεν έχει θερμίδες, ενώ είναι 
ευχάριστο, θρεπτικό, πάντα διαθέσιμο και φυσικά... φθηνό! Η κατα-
νάλωση επαρκούς ποσότητας νερού βοηθά επίσης στη διατήρηση 
των επιπέδων ενυδάτωσης του δέρματος, με αποτέλεσμα να φαίνε-
ται πιο υγιές και πιο λαμπερό.

ΈΝΑ ΜΙΚΡΟ ΠΈΙΡΑΜΑ!

Δείξτε στο παιδί σας πόσο νερό πρέπει να πίνει κάθε  

μέρα.

Μοιράστε το ένα λίτρο νερό στα ποτήρια από τα οποία 

το παιδί σας πίνει συνήθως νερό. Το παιδί σας πιθανότα-

τα θα εκπλαγεί όταν δει ότι το νερό που πρέπει να πίνει 

καθημερινά αντιστοιχεί σε 5 ή 6 ποτήρια νερό.

Πόσο νερό πρέπει να πίνει το παιδί μου;

Τα παιδιά ηλικίας 3 έως 6 ετών πρέπει να πίνουν περίπου  
0,8 έως 1 λίτρο νερό την ημέρα.

Και εγώ πόσο νερό πρέπει να πίνω;

Οι ενήλικες πρέπει να πίνουν περίπου 2 λίτρα την ημέρα

Τις ζεστές μέρες και τις μέρες με υψηλή  
δραστηριότητα...

...ή τις ημέρες που έχει πυρετό ή διάρροια, το παιδί σας χάνει 
πολύ περισσότερο νερό και άρα πρέπει να πίνει περισσότερο.

ΓΙΝΈΤΈ ΠΡΟΤυΠΟ ΓΙΑ  
ΤΟ ΠΑΙΔΙ σΑσ!

Τα παιδιά κάνουν ό,τι βλέπουν. Οι δυνατότη-
τες που προσφέρετε στο παιδί σας και η δική σας συμπερι-
φορά όσον αφορά στα ροφήματα/ ποτά που πίνετε επηρεά-
ζουν ισχυρά το παιδί σας!

ΓΙ’ ΑυΤΟ ΘυΜΗΘΈΙΤΈ:
Πίνετε και εσείς επαρκείς ποσότητες νερού καθημερινά! Έκ-
φράστε πόσο ευχάριστο σας είναι και δείξτε στο παιδί σας 
ότι σας κάνει άμεσα να νιώθετε γεμάτοι ενέργεια!

ΑΛΛΑΞΤΈ ΤΟ ΠΈΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟυ σΠΙΤΙΟυ σΑσ
	Πίνετε νερό με κάθε γεύμα!
	Γεμίστε ένα μπουκαλάκι νερό κάθε πρωί, και πάρτε το μα-

ζί σας όπου κι αν πάτε. Θα έχετε νερό διαθέσιμο για εσάς 
και το παιδί σας συνεχώς, όσο απασχολημένοι ή βιαστικοί 
κι αν είστε.

	Φροντίστε ώστε να έχετε πάντα νερό διαθέσιμο στο τρα-
πέζι κατά τη διάρκεια των γευμάτων και μεταξύ αυτών.

Κρύο ή ζεστό νερό – τι προτιμά το παιδί σας; 

ΈΝΑ ΜΙΚΡΟ ΠΈΙΡΑΜΑ!
Δώστε στο παιδί σας ένα ποτήρι νερό σε θερμοκρασία 
δωματίου και ένα ποτήρι κρύο νερό με ένα παγάκι. 
Αφήστε το παιδί σας να σας πει ποιο προτιμάει.

Παρατηρήστε τη συμπεριφορά του παιδιού σας ως προς την 
κατανάλωση ροφημάτων/ ποτών και αν αυτή αλλάζει καθώς 
προχωρά η σχολική χρονιά και εξελίσσεται το πρόγραμμα 
Toy Box.

Πιθανώς θα μπορούσατε να καταγράψετε τις αλλαγές στην κα-
τανάλωση νερού του παιδιού σας χρησιμοποιώντας μία εικόνα 
ή ζωγραφιά που μπορείτε να κρεμάσετε στον τοίχο. Μπορείτε 
να σημειώνετε εκεί τα ποτήρια νερού που καταναλώνει το παι-
δί σας κάθε μέρα! Χρησιμοποιήστε χρωματιστά μολύβια! 

ΘΑ ΚΑΝΈΙ  
ΤΟ 

ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ;

Άρα λοιπόν μάθατε πόσο ζωτικής σημασίας είναι το νερό. Ίσως 
όμως ξεχνάμε περιστασιακά ότι το νερό δεν έχει θερμίδες, ενώ είναι 
ευχάριστο, θρεπτικό, πάντα διαθέσιμο και φυσικά... φθηνό! Η κατα-
νάλωση επαρκούς ποσότητας νερού βοηθά επίσης στη διατήρηση 
των επιπέδων ενυδάτωσης του δέρματος, με αποτέλεσμα να φαίνε-
ται πιο υγιές και πιο λαμπερό.
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(ΠΠ7/2007-2013) βάσει της συµφωνίας επιχορήγησης αριθ. 245200.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το υλικό και με την αναδημοσίευση 
ή αναπαραγωγή του παρόντος υλικού, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του  
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