
Здорові діти – це радість і щастя

батьків, щастя нашого народу і держави. 



Щороку в перший день літа відзначається Міжнародний день захисту дітей.

Бажаємо миру і злагоди кожній дитині, кожній родині, усій Україні! Наснаги і мудрості

батькам, педагогам, дорослим, серця яких сповнені любові до дітей.



Діти – цвіт Землі, найдорожчий скарб, безмежна радість і щастя. Приходять діти у світ 

зовсім маленькими і безпомічними, а ми, дорослі, повинні їх виростити, огорнути затишком, 

теплом, щирою ніжністю, батьківською турботою і великою та святою материнською любов’ю.

Діти – наше майбутнє,

продовження не тільки нас самих,

нашого роду, нашої Держави. І як би

там не було, що б ми не робили,

людство завжди прагне одного –

зробити світ кращим для своїх

нащадків.

Наші воїни захищають

сьогодні рідну Україну, свої сім’ї та

дітей, щоб вони виросли здоровими,

добрими і сердечними на вільній землі і

ніколи не знали жаху війни.



Сім'я і дитина – це споконвічні цінності, які сповідує український народ,

будуючи свою державність та розвиваючи власну культуру. Турбота про дітей,

усвідомлення пріоритетності їх інтересів над інтересами дорослих – філософія нашого

життя.

Здорові й освідчені цілеспрямовані діти сьогодні – міцна і стабільна держава в

майбутньому.



Дитинство – це широке, залите сонцем, відкрите вітрам мальовниче поле 

нескінченних можливостей, вражень, досвіду та відкриттів. 



Реалізація права дитини на оздоровлення та відпочинок є одним із вагомих напрямків

забезпечення гармонійного та всебічного розвитку дитини, її соціального захисту.



«Якщо хочете виростити дитину щасливою, то виростіть її здоровою» 

(Ж. Ж. Руссо)



Здорове харчування дітей закладає фундамент їх

повноцінного життя, забезпечує їх ріст, фізичний і

розумовий розвиток.



Особиста гігієна дітей – запорука їх здоров’я



Загартовування і фізичні вправи зміцнюють

здоров’я, сприяють розвитку м’язів і кісток,

покращують роботу серця, легень, органів.

травлення.



Дитинство – найщасливіший час для багатьох з нас. Ми завжди з теплими почуттями

згадуємо роки нашої молодості й дитинства. Тож давайте зробимо так, щоб наші діти могли з

посмішкою через кілька років згадувати ті роки, коли вони були маленькими, коли вони росли і

входили в доросле життя, адже вони надихають, спонукають нас до нових досягнень.

Саме від нас, дорослих, залежить яким буде становлення маленької людини та як

складеться її доля. Піклуватися про підростаюче покоління, його майбутнє – головний обов'язок і

батьків, і суспільства, і держави.

Всім батькам, педагогам, дорослим, серця яких сповнені любові до дітей, щастя, чистого і

мирного неба, сонячних ранків, світлих і неповторних вражень, здоров’я та удачі на життєвих

дорогах! Зігріваючи теплом і любов'ю кожне дитяче серце, об'єднуючи зусилля заради майбутнього

ви виховуєте дітей, які будуть гордістю нашої держави.


