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Chú Rái Cá Potter



Once upon a time
there was a little otter.

His name was Potter
and he loved to 

drink water.

Ngày xửa ngày xưa,
có một chú rái cá con.

Chú tên là Potter 
và chú rất thích uống nước.
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Mama and Papa Otter
would say,

“Potter, drink water 
every day!”

Drink water for thirst,
And you should know,

Water is  healthy,
I t  helps you grow!

Rái cá Cha và Mẹ
luôn nhắc nhở con rằng:

“Này Potter, 
con hãy nhớ uống nước mỗi 

ngày nhé!”

Nước ngon nước mát
Uống vào hết khát

Nước trong nước lành
Giúp mình lớn nhanh!
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Potter loves water,
this is true.

He wants his friends
to love water too!

“Let’s go on a picnic,”
he said one day.

“We can teach my friends 
about water along the way.”

Potter rất thích uống nước. 
Potter muốn các bạn

cũng thích nước như mình.
 

Một hôm Potter nói
“Mình đi dạo chơi đi.

Trên đường chúng mình đi
Sẽ nói cho bạn nghe về nước”
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SO
D
A

First they spotted Toada
who was drinking soda.

Potter said, 
“No soda, Toada!

It has sugar,
which your teeth don’t need.

Water is best for you indeed.”

Đầu tiên nhóm của Potter
gặp chú ếch Toada 

đang ngồi uống soda.
 

Thấy vậy Potter nói:
“Đừng có uống soda, chú ếch 

Toada ơi!
Vì Soda có đường,

mà răng của chúng mình
thì không cần có đường.

Nước là tốt nhất cho răng đấy!.”



SO
D
A
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SODA

Drink water for thirst,
And you should know,

Water is  healthy,
I t  helps you grow!

Nước ngon nước mát
Uống vào hết khát

Nước trong nước lành
Giúp mình lớn nhanh!



SODA
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Juice
Fruit
100%

Next they found Goose
drinking juice with Moose.

 
Potter said, “Silly Goose and 
Moose throw away that juice!

 
You must be thirsty after you 

play, but drinking water is the 
best way!”

Kế đến, Potter gặp chú ngỗng 
Goose đang ngồi uống nước trái 

cây với chú nai Moose.

Potter liền nhắc bạn:
“Các bạn Goose và Moose ngây 
ngô ơi, hãy bỏ ngay lon nước trái 

cây đó đi!

Sau khi chơi mình sẽ thấy 
khát, nhưng uống nước là đã 

khát nhất!”



Juice
Fruit
100%
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Juice
Fruit
100%

DSODA

Drink water for thirst,

And you should know,

Water is healthy,

It helps you grow!

Nước ngon nước mát

Uống vào hết khát

Nước trong nước lành

Giúp mình lớn nhanh!



Juice
Fruit
100%

DSODA
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Across the bridge
were three skunks in a bunch,

who were laughing 
and playing

while drinking their punch.

Potter said, 
“The sugar in punch 
might taste yummy, 

but you could end up 
with too big of a tummy!”

Bên kia cầu có 3 chú chồn họ 
nhà Skunk đang vừa vui đùa 

vừa thưởng thức nước punch.
   

Potter liền nói rằng:
“Đường trong ly nước punch

uống vào thật ngon ngọt,
nhưng cũng có thể làm
bụng phình to lên đấy!”
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Juice
Fruit
100%

DSODA

Drink water for thirst,
And you should know,

Water is  healthy,
I t  helps you grow!

Nước ngon nước mát
Uống vào hết khát

Nước trong nước lành
Giúp mình lớn nhanh!



Juice
Fruit
100%

DSODA
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Pou
ch

Pou
ch

Pou
ch

In their momma’s pouches
they found baby kangaroos,

who popped out their heads
while yelling “boo!”

 
Potter said, 

“Put down those juice pouches,
they are sugary sweet.
Your body needs water

from your head to your feet.”

Trong túi của chuột mẹ
có những chú chuột túi con
đang thò đầu ra, la to “bu!”

Potter liền nhắc bạn:
 “đừng uống những túi nước trái 

cây có pha đường, không tốt
Cơ thể của chúng ta
từ đầu cho đến chân
có nước mới là tốt.”

 



Pou
ch

Pou
ch

Pou
ch
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Pou
ch

D

Juice

SODA

Drink water for thirst,
And you should know,

Water is healthy,
It helps you grow!

Nước ngon nước mát
Uống vào hết khát

Nước trong nước lành
Giúp mình lớn nhanh!



Pou
ch

D

Juice
SODA
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After listening to Potter
teach them about water…

Toada stopped wanting soda.

Goose and Moose
gave up their juice.

Skunks in a bunch
don’t drink punch.

And no more juice pouches
for little kangaroos,

because instead they now
know what to do!

Sau khi nghe Potter nói về 
nước…

Ếch Toada ngừng đòi uống soda
Ngỗng Goose và nai Moose thôi 

không uống nước trái cây nữa
Ba chú chồn họ nhà Skunk cũng 

ngưng uống nước punch

Và các chú chuột túi con 
Thôi không còn ngặm những túi 

nước trái cây nữa
Vì tất cả giờ đây đã hiểu 

Nên uống gì là tốt nhất cho mình!
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Everyone felt happy as can be
as they cheered,

“Water is best for me!”

Drink water for thirst,
And you should know,

Water is  healthy,
I t  helps you grow!

Tất cả vui mừng reo 
“Nước tốt nhất cho mình!”

Nước ngon nước mát
Uống vào hết khát

Nước trong nước lành
Giúp mình lớn nhanh!
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Potter the Otter & Friends
Count the animals, trace the numbers and names of the animals



Potter the Otter & Friends
Count the animals, trace the numbers and names of the animals



Potter the Otter’s Tips for Healthy Kids
Drink water when you are thirsty – it is the best choice.
Fill a pitcher with water and add fresh fruit slices for more flavor.
Limit juice to 4 to 6 ounces per day (less than 1 juice box). Even 100% fruit juice contains sugar and  
should be limited.
Drink low-fat or non-fat milk with meals – it helps your bones and teeth grow strong.
Prevent tooth decay – do not put soda or juice in a baby bottle or sippy cup.
Make a milkshake using low-fat milk, ice and your favorite berries – Yum! 
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Check out  How Much Sugar  i s  In Some Popular Drinks

Did you know?

The average 4-5 year old child consumes 17 teaspoons of added sugar a day - which amounts to 65 pounds 
of added sugar a year. The majority of a child’s added sugar intake comes from fruit drinks, high-fat desserts, 
soft drinks and candy.

Check the label and remember the number 4!

Figuring out how much sugar is in a drink or food can be tricky.

Here’s a tip: Grams of Sugar ÷ 4 =  Teaspoons of Sugar 
For example: for a 20 ounce soda: 69g of sugar ÷ 4 = 17 teaspoons of sugar



Những lời khuyên của chú rái cá Potter để cho bé khoẻ mạnh
Uống nước mỗi khi bạn thấy khát - đó là cách tốt nhất
Đổ nước vào bình và bỏ vài lát trái cây tươi cho thơm
Hạn chế uống nước trái cây, chỉ nên uống từ 4 đến 6 oz một ngày (ít hơn 1 hộp nước trái cây).  
Ngay cả nước trái cây nguyên chất 100% cũng đều có chứa đường và bạn nên uống thật ít.
Uống sữa ít béo hoặc không có chất béo trong bữa ăn - nó giúp cho xương và răng của bé mọc khỏe
Phòng ngừa sâu răng- không bỏ soda hoặc nước trái cây vào bình hoặc ly của bé 
Trộn sữa ít béo với đá lạnh và quả berry mà bạn thích - uống vào sẽ thấy ngon tuyệt!

31

Quý vị có biết?
Một đứa trẻ 4-5 tuổi tiêu thụ trung bình 17 muỗng cà phê đường trong một ngày - tương đương với 65 pounds đường trong 

một năm. Phần lớn lượng đường ăn vào là qua nước trái cây, thức ăn tráng miệng với nhiều chất béo, soda và kẹo.

Hãy xem kỹ nhãn mác và nhớ con số 4!

Việc xác định lượng đường trong nước uống hoặc thức ăn có thể hơi khó.

Đây là cách tính:  Số gram đường / 4 = Số muỗng đường 

Ví dụ:  chai soda 20 oz có 69g đường /4 = 17 muỗng đường
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