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U povodu Svjetskog dana zdravlja, a u suradnji sa Zavodom
za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije, Dječjim vrtićem Bjelovar, osnovnim školama i Gradom Bjelovarom, studenti stručnog studija sestrinstva su, u šatoru na
bjelovarskom Korzu [Šator podignut ispred fontane na bjelovarskoj šetnici], organizirali su dana 9. travnja 2013. godine, interaktivne radionice “Želim znati kako zdravo rasti”
[1, 2] [slika 1]. Ovaj program ima za cilj razvijanje zdravih
navika, kao što je osobna higijena i tjelesna aktivnost, kod
djece predškolskog i školskog uzrasta, a provodio se kroz
četiri radionice [škola za liječenje malih medvjedića, priča o
djevojčici koja nije htjela oprati ruke, razvrstavanje sredstava za higijenu, kako se kiše i kašlje] [slika 2].
Dječji vrtić Bjelovar popularizira metode za povećanje kretanja i provođenja zdravog načina života, i to tijekom cijele godine. Stoga je u obilježavanju Svjetskog dana zdravlja,
dana 11. travnja 2012 godine organizirana šetnja do parka
Borik [slika 3].

SLIKA [2] Škola za liječenje malih medvjedića.

Slika [3] Šetnja do parka Borik.

SLIKA [1] Učesnici interaktivne radionice “Želim znati kako zdravo rasti”.
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U Boriku su se okupile 4 odgojne skupine. Djelatnici vrtića
osmislili su tjelesne aktivnosti [npr. igra padobranom, loptom i sl.], te su se djeca i roditelji podsjetili na važnost održavanja tjelesne aktivnosti.
Poruka: vježbajte zajedno sa djecom, krečite se, hranite se
uravnoteženo i budite primjer djeci.
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