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Κανόνας 1ος

Πλένουµε προσεκτικά τα χέρια µας, µε σαπούνι
και νερό, για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα
· πριν από κάθε γεύµα
· όταν επιστρέφουµε σπίτι από το σχολείο,
 το παιχνίδι, την άθληση
· µετά την τουαλέτα
· αφού χαϊδέψουµε κάποιο ζωάκι
· όταν δεν νιώθουµε τα χέρια µας καθαρά



Κανόνας 1ος

Πλένουµε προσεκτικά τα χέρια µας, µε σαπούνι
και νερό, για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα
· πριν από κάθε γεύµα
· όταν επιστρέφουµε σπίτι από το σχολείο,
 το παιχνίδι, την άθληση
· µετά την τουαλέτα
· αφού χαϊδέψουµε κάποιο ζωάκι
· όταν δεν νιώθουµε τα χέρια µας καθαρά



Κανόνας 2ος Κανόνας 3ος

Όταν βήχουµε ή φτερνιζόµαστε, καλύπτουµε το 
στόµα και τη µύτη µας µε το εσωτερικό του 
αγκώνα µας ή µε µαντηλάκι το οποίο πετάµε 
αµέσως σε κάδο σκουπιδιών, µετά πλένουµε

τα χέρια µας.

∆εν πιάνουµε το πρόσωπο
(µάτια, µύτη, στόµα) µε τα χέρια µας,

αν δεν είναι καθαρά.
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Κανόνας 4ος

Όταν δεν αισθανόµαστε καλά, δηλαδή όταν 
βήχουµε, έχουµε πυρετό, τρέχει η µύτη ή 
πονάει ο λαιµός µας, τότε µένουµε σπίτι και 
δεν κάνουµε παρέα µε τα άλλα παιδιά, την 
γιαγιά και τον παππού.
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Πλένουµε σωστά τα χέρια µας!
Βάλε στη σωστή σειρά τα βήµατα που πλένουµε τα χέρια µας.

Βρέχουµε τα χέρια µας µε νερό

Σκουπίζουµε τα χέρια µας

Τρίβουµε καλά τα χέρια µας

Βάζουµε στη χούφτα µας σαπούνι

 Ξεπλένουµε
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