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6 . Gyakorlataidat lehetőleg a szabadban 

végezd. Szobában pedig nyitott ablaknál.
7. Testgyakorlás közben kerüld a port.
8. Gyakorlataid megválasztásában légy 

figyelemmel korodra. Minden gyakorlat 
csak a teljes erő éveinek megfelelő.

9. A gyakorlatot ne a kétes értékű rekord
ért űzd, hanem tested harmonikus képzé
sére gondolj, hogy azt erőssé és ellenállóvá 
tedd.

10. A sport csak addig szolgál az egész
ségnek, mig túlzásba nem viszed.

VII. K i r á n d u l á s o k
1. Ragadj meg minden alkalmat a gya

logos kirándulásra. A gondokat hadd otthon 
s korán reggel vágj neki az útnak.

2. Ne járj túl gyorsan. Úgy lépkedj, 
hogy elég levegő legyen a tüdődben a 
beszédhez, énekhez.

3. Bőségesen táplálkozz, de egyszerre 
ne sokat egyél.

4. Ismeretlen gombákhoz, bogyóhoz ne 
nyúlj.

5. Csak egy italod legyen : a víz 1 De ne 
igyál túl sokat. Csak tiszta vízhez nyúlj.

6 . A cigarettát, pipát hagyd otthon.
7. Semmi se gátolja a szabad légzést- 

Inged nyakát bontsd ki.
8. Gondolj alkalmas túra-ruházatra.
9. Járás közben a mozgás melegít fel, 

pihenő közben a ruha.
10. A pihenőt délre válaszd, de kerüld 

a szeles helyet. Akkor folytasd utadat, 
ha jól kipihented magad.

VIII. C s e c s e m ő g o n d o l á s
1 . Anyatejjel tápláld gyermekedet, külön

ben fontos tápanyagokat vonsz el tőle.
2. A gyermek nőjjön a levegőn és nap

fényen, ne legyen penészvlrágl Ne tartsd 
a fülledt levegőjű szobában.

3. A gyermek legyen mindig tiszta. 
Csak tiszta edényből, tiszta evőeszközzel 
etessük. Ruházata mindig kifogástalan 
tiszta és száraz legyen.

4. A gyermek alvását sohase zavarjuk, 
addig aludjon amíg csak tud, de altatására 
ne fordítsunk túl sok fáradságot. Magától 
kell elaludnia.

5. Ne akadályozzuk tagjainak szabad 
mozgatásában. Csúszkáljon ide-oda. A 
szoros pólya ártalmas.

6 . Ne ültesd s ne próbáld állásra bírni 
a kicsinyt. Várd meg, amíg magától teszi,

7. Korán kezdd vegyes étkezéshez szoktatni. 
Főzelék, tojás, gyümölcs I Húst ne egyék 
hároméves kora előtt. Az alkohol (még 
a must is) méreg a gyermeknek.

8. Sohase juthasson olyan tárgyakhoz, 
ami ártalmára lehet. A gyermek mindent 
a szájába vesz.

9. Ne legyen soha beteg közelében. 
Ne engedd, hogy csókolgassák.

10. Ha a gyerek beteg, pillanatig se 
habozz.. Jó tanács nem segít, csak árthat. 
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IX. B e t e g s z o b a
1 . Gondoskodj a friss levegőről, de 

óvd a beteget a léghuzattól.
2. Engedd be a napot, de a vakító 

fényt kerüld.
3. Gondoskodj a nyugalomról. Az alvás 

a legjobb orvosság.
4. Tartsd távol a látogatókat.
5. Naponként kétszer hozd rendbe a 

betegágyat.
6 . A padlót s a falakat nedves rongy- 

gyal tisztítsd. Kerüld, ami port ver fel.
7. A szobában legyen egyenletes meleg, 

de ne legyen túifűtve.
8. Szőnyeg, vastag függöny, fölösleges 

bútor eltavolítandó.
9. Ne kíméld a vizet. Nemcsak a beteget 

kell tisztán tartani, az ápolónak is kettő
zött figyelemmel kell lennie a tisztaságra.

10 . A beteg váladékát tartalmazó edény 
egy pillanatig se álljon a szobában. Tisz
títsd ki azonnal és fertőtlenítsd !

X. Ó v a k o d á s  a b e t e g s é g t ő l
1 . Ne tűrd, hogy arcodba köhögjenek, 

prüszköljenek s ilyen neveletlenséggel te 
se veszélyeztesd embertársad egészségét.

2. Köpködéssel ne adj rossz példát. 
Csészébe vagy zsebkendőbe köpj. Szoktasd 
erre környezetedet is.

3. Zárt helyiségbe ne vigy be szükség
telenül betegséggerjesztőket. Belépés előtt 
tisztítsd le cipődet.

4. Idegen edényből ne igyál.
5. Magad borotválkozzál.
6 . Kíméld szemedet. Ne olvass szürkü

letben s ne tartsd a könyvet túl közel. 
Vakító fényben hordj védőüveget.

7. Gondolj a szabályos bélműködésre.
8. Ha állattal foglalkoztál, nyomban 

mosd meg kezedet. Ne csókold meg az 
állatot. Ne tűrd, hogy kezedet nyalja.

9. Ne szégyeld, hogy szervezeted fogya
tékosságán segíteni kell. A műfogsort 
és a szemüveget, azért találták fel, hogy 
használjuk.

10. Ne hidd, hogy az akarat erejével 
mindig uralkodhatsz testeden. Figyelj telje
sítőképességedre. Ha ebben hiba mutat
kozik, beteg vagy és kérd az orvos segít
ségét.

Kor
(hónap)

Súlya
kg

Hossz
cm

Napi
súly-
gyara
podás

g

Fogzás Táplálék

Születés 3.2 50
Szoptatás hatszor napjá
ban három óránként 6 , 9, 
12, 15, 18, 21 órakor. 
14 napig 20—30— 40 g-ot 
szopik naponta. Azután 
testsúlyának '/« részét

1 . 4.0 53 25— 55

2 . 4.8 57 25— 32

3. 5.5 60 22— 28

4. 6.0 62 2 0 -2 4 Szopás ötször napjában 
négy óránként 6 , 10, 14, 
18, 22 órakor. Naponta 
testsúlyának •/, részét 

szopja5. 6.5 64 18— 21

6 . 7.5 66 16— 17 Alsó, belső tejmetszők 
előretörése Elválasztás kezdete. Nyá

ron és ősszel ez eltolódik. 
Kai. szükséglet az első év 
alatt általában 100 kg 
kalória /  testsúlykilogramm

7. 8.0 68 14— 15

8 . 8.5 70 12 Felső tejmetszők előre
törése

9. 8.9 71 11 Elválasztás befejezése

10 . 9.2 72 8—*10 Alsó oldalsó telmetsző 
előretörése

1 1 . 9.5 73 8—9 Pépes ételeket kap

1 2 . 9.8 74 6 - 7 Első tej őrlők előre
törése

Szilárdabb ételeket kap. 
Húst még nem. A tizen
kettedik hónaptól kezdve 

húst is.


