Airlah
kita yang

!

butuhkan
Kuis Resmi!

Apakah kamu melihat dan mendengar semuanya dengan baik? Mari kita lihat ... Bisakah kamu menjawab
tanpa ragu-ragu? Beberapa jawaban terkadang memungkinkan, jika tidak maka akan terlalu mudah!

Tubuh kamu terdiri
dari banyak:
Air sangat penting bagi kehidupan.
Kita mengatakan bahwa air adalah:
Goyah

Air
Permen

Vital

Plastik
Viral

Biasa

Bagaimana kamu bisa
mendapatkan kembali air
di tubuhmu?
Dengan minum
Dengan makan
Dengan mandi
Dengan melompat
ke dalam
genangan air

Sayuran

Tubuhmu kehilangan air dalam semua
situasi ini kecuali satu.
Yang mana?
Saat kamu
berkeringat

Saat kamu
membaca

Saat kamu
berkeringat

Saat kamu
buang air kecil

Bisakah kamu minum air laut?
Ya, itu penuh dengan
hal-hal baik

Tidak, tidak sedikit pun,
itu terlalu berbahaya!

Tidak masalah jika kamu
menelan sedikit sambil
meminum air di cangkir

Tidak, kamu
bukan ikan

Airlah
kita yang

!

butuhkan
Kuis Resmi!

Apakah kamu melihat dan mendengar semuanya dengan baik? Mari kita lihat ... Bisakah kamu menjawab
tanpa ragu-ragu? Beberapa jawaban terkadang memungkinkan, jika tidak maka akan terlalu mudah!

Apa akhir kalimat berikut?
Air adalah minuman ...
… yang paling manis

Air yang kamu minum:
Bisa membuat ikan
hidup di perutmu

… yang paling sehat
untuk menghidrasi

Memadamkan api
yang membakar
di dalam tubuhmu

… yang paling
berwarna

Menghapus sel dari
tubuhmu

… yang menyembuhkan
cacar air

Mengisi sel-sel
tubuhmu

Dan yang terakhir: Saat kamu minum air,
kamu akan bisa ...
… berlari

… berkonsentrasi

… tertidur

… menghafal

… bersin

… buang air besar

… merasa sehat

… makan
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Air sangat penting bagi kehidupan.
Kita mengatakan bahwa air adalah:

Bagaimana kamu bisa mendapatkan
kembali air di tubuhmu?

Goyah

Dengan minum

Vital

Dengan makan

Biasa

Dengan mandi

Viral

Dengan melompat ke dalam genangan air

Tubuhmu kehilangan air dalam semua
situasi ini kecuali satu. Yang mana?

Bisakah kamu minum air laut?

Saat kamu berkeringat

Tidak, tidak sedikit pun, itu terlalu berbahaya!

Saat kamu membaca
Saat kamu berkeringat

Tidak masalah jika kamu menelan
sedikit sambil meminum air di cangkir

Saat kamu buang air kecil

Tidak, kamu bukan ikan

Tubuh kamu terdiri dari
banyak:

Apa akhir kalimat berikut?
Air adalah minuman ...

Air

… yang paling manis

Permen

… yang paling sehat untuk menghidrasi

Plastik

… yang paling berwarna

Sayuran

… yang menyembuhkan cacar air

Air yang kamu minum:
Bisa membuat ikan hidup di perutmu

Dan yang terakhir: Saat kamu minum
air, kamu akan bisa ...

Memadamkan api yang membakar di dalam tubuhmu

… berlari

Menghapus sel dari tubuhmu

… tertidur

Mengisi sel-sel tubuhmu

… berkonsentrasi

Ya, itu penuh dengan hal-hal baik

… menghafal
… bersin

… buang air besar
… merasa sehat
… makan

