
 

 

 

 מה אוכלים היום בארוחת הבוקר?ת: משפחתיפעילות 

 

 בהנחיית נאמנה )בהתאמה ספציפית לגיל( ילדי התכניתהורי ו :היעד קהל

  דק' 45 משך הפעילות:

 מטרות:

 

 עידוד השיח בתחום התזונה ואורח חיים בריא .1

 העדפותיו של  הילד בתחום ארוחת הבוקרהכרת . 2

 ת של טבלת ארוחת בוקר שבועית קבועה. הצעה לבנייה משותפ3

 של תמונה, כריכים כרטיסי, ואחיו הילד שם עם השבוע ימי לוח :נדרש ציוד
 המזון פירמידת

 

  נפנה במס' שאלות לילד: פתיחה:

 מה אתה אוכל בארוחת בוקר בבית הספר מידי יום? .1

 האם אתה אוהב את ארוחת הבוקר שאתה מביא מידי יום לביה"ס? .2

 ך את ארוחת הבוקר?מי מכין ל .3

 האם היית רוצה לשנות משהו בתפריט הכריכים? .4

 האם היית מוכן לסייע בהכנת ארוחת הבוקר? .5

בהתאם לתשובותיו של הילד נברר יחד: האם התפריט מגוון? האם קיימים בו כל אבות המזון 

 הדרושים לארוחת בוקר בריאה? האם יסכים לבצע שינויים בתפריט לשם בריאות תקינה. 

נציג את תמונת פירמידת המזון )מצורפת בהמשך( ונכיר יחד את אבות המזון, משמעותם, * 

מראש חשיבותם, סוגי המזון העדיפים ותרומתם לבריאותו וגדילתו התקינה של הילד )מומלץ לעיין 

 במידע ברשת אודות הנושא(.

ה? ו/ה עבור: האם המשימה הזו קלהו/ה את הכריכים עבורו, נברר עימבמידה וההורה מכין/

נת להרכיב יחד ן/תה מעונייה/תה רוצה לשנות משהו בעניין? האם היה/יבת? בעייתית? האם המורכ

 תרצה עזרה בעניין ממישהו בבית?י/טבלה שבועית קבועה של ארוחות הבוקר? האם 

)מצ"ב( ונבקש מכל אחד מהם בנפרד  שאותם נמלא יחדוהילד כרטיסי כריכים  ההורהנציג בפני  :גוף

 רוחות המועדפות על הילד.הא 3לדרג את 



 

 

נבדוק אם הייתה התאמה  –הארוחות העדיפות על ידו לדעתם  3לאחר שיבחרו את 

 האם זה קבוע? משתנה?  –? נבקש מהם להתייחס לבחירה הורהלבחירת הבין בחירת הילד 

 : נניח במרכז השולחן טבלה שבועית ונבקש לבחור יחד את הארוחה המועדפת מידי יום. הבא בשלב

בעזרת כרטיסיות הארוחות המוכנות מראש נעדכן את הטבלה וכמובן נאפשר בחירה נוספת של הילד 

 .)באמצעות הכרטיסים הריקים המופיעים בהמשך(

 רכיב טבלה משפחתית. לבצע את התרגיל הנ"ל עם כל אחד מהילדים ולה נציע להורה

רות, ילהכין ערב קודם את הפ –נאפשר לילד לסייע במשימת הכנת ארוחות הבוקר  –בהזדמנות זו 

 ירקות, בקבוק מים, וכל דבר שניתן להכין מראש. 

יש להדגיש את התהליך שעברנו במפגש זה וכמובן לשים לב לכך שמשמעותה של הפעלה  סיכום:

 יש לשים לב למידת המעורבות של ההורה –קר מועדפת זו הינה מעבר לבחירת ארוחת בו

הילד לסייע  בהעדפותיו של הילד. לבחון את הגיוון שבסוגי המזון אליו הוא נחשף, מידת רצונו של

לקבלת סיוע בעניין ויצירת שינוי. מודעות לתחום הבריאות בכל  הורהשל ה בתהליך ומידת פתיחותו

 הקשור לתזונה נכונה. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

שם הילד/ה 

 ואחיו

 

 ראשון

 

 שני

 

 שלישי

 

 רביעי

 

 חמישי

 

 שישי
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 בתאבון



 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

     

 

 

 

       

 

 

 

 

 



 

 



  

 

 

 אבות המזון: 

, ואלה הם: גוף האדםהנחוצים לתפקודו התקין של  תזונההם חמש קבוצות של רכיבי  אבות המזון

. תזונה בריאה כוללת צריכה מאוזנת של כל אחד מינרליםו ויטמינים, חלבונים, שומנים, פחמימות

 מאבות המזון.

לאבות המזון תפקידים מגוונים בשמירה על התפקוד התקין של הגוף. תפקיד מרכזי הוא בהיותם 

 .קלוריות, אשר נמדדת באנרגיהמקור 

. מולקולות של שונים לסוגים הבניין ואבן הגוף של הראשוני האנרגיה מקור הן הפחמימות פחמימות:

 פשוטות למולקולות הגליקוליזה בתהליך מפורק, סוכר-חד שהוא, גלוקוז, האנרגיה הפקת בתהליך

 פרוקטוז סוכרים-החד גם. הגוף תאי של האנרגיה אספקת מולקולות, ATP יצירת כדי תוך יותר

 לבניית משמשים הסוכרים, אנרגיה הפקת מלבד. אנרגיה להפקת הגוף את לשמש יכולים וגלקטוז

 לבוא יכולים הסוכרים במזון .ופפטידוגליקנים גליקופרוטאינים כגון, שונים מורכבות מולקולות סוגי

. סוכרים-לחד העיכול במערכת מפורקים אשר, סוכרים-רב או סוכרים-דו בצורת וכן, סוכרים-חד בצורת

 .הדם אל ומועברים הדק במעי נספגים אלה

. שונות כימיות וקבוצות לגליצרול המחוברות שומן מחומצות מורכבים, ליפידים או, שומנים שומנים:

. התאים בקרומי למשל, הגוף לבניית משמשים וכן, תשמורת וחומרי אנרגיה מקור משמשים השומנים

 להפיק מנת על שומן חומצות הליפוליזה בתהליך לפרק הגוף יכול, מידלדל בגוף הסוכרים מלאי כאשר

, בלבלב המופרשים אנזימים באמצעות העיכול במערכת שומן לחומצות מפורקים השומנים .אנרגיה

 .מרה מלחי בסיוע ונספגים, ליפאז כגון

 לבניית גלם חומר משמשים, האמינו חומצות, אותם שמרכיבות הבניין אבני על, החלבונים חלבונים:

 האמינו תחומצו, בנוסף. ושומנים פחמימות בהיעדר אנרגיה מקור להוות אף ויכולים, הגוף תאי

 אנזימים למשל, הגוף במערכות שונים תפקידים שלהם לחלבונים הבניין אבני הן בתזונה הנצרכות

 לפפטידים מפורקים החלבונים .שרירים תנועת המאפשר ומיוזין ביולוגיים תהליכים המאיצים

 אלה אנזימים. וטריפסין פפסין כגון, פרוטאוליטיים אנזימים באמצעות היתר בין, אמינו ולחומצות

 .הקיבה של החומצית בסביבה היטב פועלים

. התקין תפקודו לצורך להן זקוק והוא, בעצמו לייצר יכול אינו שהגוף מולקולות הם ויטמינים ויטמנים:

 לחלק נהוג. חומרים חילוף של תגובות בזירוז קואנזימים לשמש הוא הוויטמינים של העיקרי תפקידם

 מסיסים ולוויטמינים – C וויטמין B מקבוצת הוויטמינים – במים המסיסים לכאלה הוויטמינים את

 .K וויטמין E ויטמין, D ויטמין, A ויטמין – בשומן

 משמשות וחלקן ההומאוסטאזיס לשמירת הנחוצות אורגניות-אי תרכובות הם המינרלים מינרלים:

 בכמויות הנמצאים, למאקרומינרלים המינרלים את לחלק נהוג. שונות ביוכימיות בתגובות קופקטורים

  .מכך קטנות בכמויות הנמצאים, קורט וליסודות, גוף ג"ק לכל ג"מ 50-מ גבוהות

 יקיפדיהוומתוך: 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%96%D7%95%D7%A0%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%95%D7%A3_%D7%94%D7%90%D7%93%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%97%D7%9E%D7%99%D7%9E%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%97%D7%9E%D7%99%D7%9E%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%9C%D7%91%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%99%D7%98%D7%9E%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%A8%D7%9C_(%D7%AA%D7%96%D7%95%D7%A0%D7%94)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%9C%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94

