




إيه هي األنيميا ؟

إيه هي أعراض األنيميا ؟















إيه هي أضرار األنيميا على صحة أوالدنا ؟

























الزم ننوع أكلنا وأكل والدنا




األلبان 
الفواكهالحبوب

الخضرواتالبروتين



أمثلة لوجبات مغذية ومتكاملة ألوالدنا وأسرتنا بتكلفة بسيطة
لون طبقك علشان تاخد كفايتك من الغذاء



دي مكونات طبق صحي ومفيد وبتكلفة بسيطة 















يعني إيه زيادة الوزن والسمنة ؟

            




      











إيه أسباب زيادة الوزن والسمنة ؟

إيه هي أضرار زيادة الوزن؟

                







                 





         












إزاي نحمي أوالدنا من زيادة الوزن والسمنة ؟















  








   










إيه هي النظافة الشخصية ؟

إيه أهمية النظافة الشخصية ؟

          


        
         





إزاي نهتم بنظافة أوالدنا ونعلمهم يهتموا بأنفسهم ؟
                









                


    
٤٣












نصائح للحفاظ على حياة صحية

إيه هى أهمية ممارسة الرياضة ؟

ومننساش!

























نصائح لحياة صحية





      



     
              




 



               







نصائح للرضاعة الطبيعية من الوالدة حتى عمر السنتني

 نصائح للتغذية التكميلية لألطفال بعد عمر الستة أشهر مع اإل ستمرار
َّـ الرضاعة الطبيعية

             


           





              











      







حافظ على نظافتك 

 افصل بني الطعام النيىء 
والطعام اِّـطبوخ

















اطبخ الطعام طبخا جيدًا 

 حافظ على ابقاء الطعام َّـ
درجة حرارة آمنة






















استخدم اِّـياه واألطعمة مضمونة اِّـصدر















غذائك
حياتك 


