כיצד יכולה הגננת
לתווך להורה ולילד את
חשיבות ארוחת הבוקר?
פרוייקטPBL

מגישות :מיכל גובנייה ,אורית בן סניור ,זאודיטווונדגמאי,
אולה סביקליס.
בהנחייתה של מיכל גטניו -קאלוש.

חשיבות ארוחת הבוקר בגיל
הרך
הבטן הקטנה של הילדים היא "הבטן הרכה" שלנו .נדמה כי התזונה ,האוכל וההאכלה של
ילדינו מעסיקים אותנו כהורים מרגע הלידה ואף קודם .רבים הספרים ,ההדרכות ,המחקרים,
המאמרים ,עצות מפי רופאי ילדים ,דיאטנים ,פסיכולוגים ,חברים.
והשאלה היא מה נכון?
אין ספק בכוחה של התזונה ובקשר הקיים בין אכילה מגוונת ונכונה לבין מיצוי קצב גדילה
והתפתחות תקינה .השפעתן של הארוחות המשפחתיות ויחסי האכלה חיוביים משפיעים על
אווירה טובה בבית .הרגלים אלו ונוספים הנרכשים בילדות ,ישרתו וילוו את עתידם וחייהם
הבוגרים של הילדים.
כמו כל תהליך חינוכי נרכש ,הדרך איטית ולא קלה ,ארוכה וללא אפשרות לקיצורים.
הפתרונות קיימים ,הכללים פשוטים ומוצגים כאן לפניכם .תאמצו אותם בהדרגה ובסבלנות.
תוכלו לתבל עםרגש וקצת הבנה ותגישו אותם ,מוכנים שלמים ומותאמים אישית לשולחן
ביתכם.

דגנים

חלבונים

פירות
ירקות

איזה כיף שהיה לי הבוקר

אח ,איזה בוקר בכיף

ארוחת בוקר








מדוע הגוף זקוק לאנרגיה?
מהי אנרגיה?
מה קורה לנו בלילה?
הקשר בין ארוחת הבוקר להתפתחות
וגדילה.
מה אוכלים בארוחת בוקר?
אבות המזון ובנוסף גם סיבים תזונתיים.
מה מכינים בארוחת בוקר לילדים?
הרגלי תזונה.

מדוע הגוף זקוק לאנרגיה ?
מה קורה למכונית כשנגמר הדלק ?
מה קורה לפנס כשנגמרת הסוללה ?
מה קורה לאייפון כשלא מטעיניםאותו?
מה קורה לגופנו כשלא מחדשים את
אספקת המזון הסדירה ?

הגוף זקוק לאנרגיה
מהי אנרגיה? –היכולת לבצע עבודה הניתנת למדידה כמותית.
עבודה נעשית כאשר כוח מניע גוף כל שהוא לאורך של דרך.
האוכל הוא חומר הדלק אשר מניע את גופנו ,בדומה לדלק שמיניע
מכונית נוסעת.
האנרגיה שמספק לנו המזון משמשת לכול פעולות החיים הרצוניות
(עבודה,ריצה,הליכה) והלא רצונות (כמו פעולות הלב והכליות).
ילדים (וגם בני נוער) צריכים לאכול בבוקר ארוחה שתיתן להם אנרגיה
להתחיל את היום.

מה קורה לנו בלילה ?
אנו הולכים לישון לאחר ארוחת הערב.
שנת הלילה נמשכת שמונה עד עשר שעות.
בשעות אלו גופנו נמצא בצום ,הנקרא "צום לילה".
במהלך הלילה חילוף החומרים בגוף איטי.
הגוף מנצל את מאגרי המזון ,הנוזלים והאנרגיה מהיום הקודם.
מאגרי הסוכר בגוף מתרוקנים.
הגוף נחלש וזקוק לחדש את מלאי האנרגיה.
בזמן שאני ישן הלב פועם ואנחנו נושמים.
כדי לפעול הגוף שלי מנצל את האנרגיה.
ארוחת בוקר מזינה ובריאה ושתייה לרוויה
יספקו לגוף את החומרים המזינים הדרושים לו.
ארוחת הבוקר מספקת לגוף את האנרגיה הדרושה
להתחלה טובה של היום.

הקשר בין ארוחת הבוקר להתפתחות
וגדילה
קיים קשר הדוק בין הרגלי התזונה של ארוחת הבוקר לבין
התפתחות וגדילה.
ילדים שאוכלים ארוחת בוקר לומדים ומצליחים טוב יותר
והשגיהם טובים יותר.
ארוחת הבוקר משפיעה על היכולת הרגשית ומצב הרוח.
 ארוחת הבוקר מספקת חלק מהצרכים התזונתיים היומיים.
מחקרים מוכיחים שיש קשר בין הישגים גבוהים בלימודים,
בריאות גופנית טובה,
התפתחות רגשית וקוגניטיבית טובות יותר.

אבות המזון
החשיבות של נוכחות חלבונים ,שומנים וסיבים תזונתיים בארוחת
הבוקר היא בין היתר לצורך האטה של המהירות שבה הסוכר
בדם עולה לאחר האוכל.
ככל שהארוחה תהיה יותר מורכבת ותכיל יותר רכיבים תזונתיים,
הפחמימות שבמזון יוכלו לתת לילדים שלנו אנרגיה שתישאר
לאורך זמן רב יותר.
מוכרים  6רכיבי תזונה אשר להם  3תפקידים עיקריים:
אספקת אנרגיה ,בניין של רקמות הגוף וקיום פעולות החיים
והסדרתם.
רכיבי התזונה הם :פחמימות ,חלבונים ,שומנים ,מינרלים ויטמינים
ומים.

מה מכינים בארוחת בוקר לילדים ?
דייסה ,כדוגמת דייסת קוואקר
 סלט עם טחינה ירוקה בריאה
 חביתה עם ירקות בצד
 שייק פירות עסיסי עם קצת יוגורט
חופן של אגוזים או שקדים
כריך מלחם מלא או לחם שיפון עם אבוקדו
וביצה קשה או עם סלט טונה.
יוגורט טבעי עם פרי חתוך ופצפוצי אורז או גרנולה.
דייסת שיבולת שועל עם פרי
שייק פירות המכיל גם יוגורט
או כפית של טחינה גולמית .

הרגלי תזונה

ארוחת הבוקר הינה הרגל ,וכמו כל הרגל ,צריך להתרגל אליה.
לכן ,ככל שנתחיל עם הרגל ארוחת בוקר מזינה ,כך נשפר את
יכולותיהם של ילדינו ברבדים רבים בחיים.
טיפ נוסף להרגל – עשו זאת ביחד! כאשר כל המשפחה יושבת לאכול
ארוחת בוקר ביחד ,הדבר הופך לאירוע משפחתי כיפי ומהנה,
ומבטיח את השתתפותם של כל בני המשפחה.

מערך שיעור בגן ילדים בנושא " :חשיבות הפירות
וירקות להתפתחות הגוף"

חשיבות של פירות וירקות בהתפתחות הגוף.

כדי להבין את משמעות צריכת הירקות והפירות בחמישה צבעים ,צריך להבין את משמעות
המונח פיטוכימיקלים .מדובר בשם כולל לתרכובות וחומרים פעילים הנמצאים בשפע באופן
טבעי במזונות מן הצומח .לחומרים אלו תפקידים בהגנה על הצמח מפני וירוסים ,חיידקים
ופטריות בטבע ,ובגוף האדם הם מתפקדים כנוגדי חמצון (אנטי-אוקסידנטים) ,נוגדי דלקות,
נוגדי וירוסים עם השפעות מיטיבות ,החל מהגנה מפני נזקי הסביבה , ,השפעה מיטיבה על
תהליך חילוף החומרים בגוף ,על תהליכים דלקתיים ועוד.
פיטוכימיקלים נמצאים בכל חלקי הצמח ,הם נחלקים לסוגים רבים והם תורמים לטעם,
לניחוח ואף לצבע הטבעי של המזון .פעילותם של הרכיבים הצמחיים תלויה בעוצמת הצבע
שלהם (ריכוז) .ככל שהצבע עז וחי יותר ,כך גדלה השפעתם המיטיבה של הרכיבים
הצבעוניים .באופן מעניין ,הבישול וההכנה מגבירים את פעילותם של חלק מהפיטוכימיקלים.
הפיטוכימיקלים אחראיים ,בין השאר ,לחריפות הפלפל החריף ,לחמיצות ולהבדלי הטעם של
פירות אדר ,לטעמו העז של השום ולצבעה העז של האוכמנייה.

הירקות על פי קבוצות צבע .מומלץ גם לגוון פריטים בכל קבוצה:

האדומים — עגבנייה ,פלפל אדום ,אשכולית אדומה ואבטיח עשירים בקרוטנואידים
המסייעים בהגנה בפני סרטן ומחלות לב וכן עשויים להאט תהליכי הזדקנות.
הכתומים — לשמירה על תפקוד תקין של מערכת החיסון ; הצבע הכתום נמצא בין השאר
בגזר ,במשמש ,בדלעת ובטטה והוא – נוגד חמצון חשוב המגן על התאים ,מאיץ את
התחדשותם ומאט את הזדקנותם.
הירוקים — ירקות ירוקים עליים (חסה ,כרוב ,תרד ,כוסברה ,פטרוזיליה ,פלפל ירוק ,קישוא)
לשמירה על ראייה תקינה ולהאטת הזדקנות העין וכן לחיזוק העצמות; לצבע הירוק תפקיד
חשוב בספיגת החומצה הפולית ,המסייעת לתקינות כלי הדם והלב ומכילה רכיבים מונעי
סרטן.
הלבנים — כרובית ,כרוב ,שומר ,קולרבי לשמירה על בריאות כלי הדם והלב ,וכן למלחמה
בחיידקים ובדלקות; הלבן ,שמרוכז בעיקר בשום ובבצל המוכרים כאנטיביוטיקה עוד מימי
קדם ,מגן על הלב ומשפר את קרישת הדם .הבצל הלבן עשיר בשני סוגים של חומרים
פעילים מגנים :תרכובות גופרית והקוורצטין ,הידועים בכוחם למנוע מחלות לב וכל דם.
הסגולים — מכילים אנטיאוקסידנטים (נוגדי חמצון) בריכוז גבוה מאוד התורמים להגנה מפני
התפתחות טרשת עורקים וסיבוכים של סוכרת; הצבע הסגול – נפוץ בפירות יער ,בחמוציות,
חציל ,בענבים וברימון .פירות סגולים-אדומים מכילים פוליפנולים – יש להם יכולת הגנה על
הלב החזקים ביותר .בקבוצת הסגול-כחול נכללים פטל שחור ,אוכמניות ,שזיפים שחורים,
דובדבנים שחורים ,ענבים שחורים ,שזיפים סגולים וכדומה.
למרות כל היתרונות הרבים שבצריכת הפירות והירקות ,צריכתם יורדת בשנים האחרונות
ואת מקומם תופש יותר מזון מהיר ומעובד .נסו ליישם חלק מההמלצות הנ"ל ותראו שזה לא
כ"כ קשה.

מערך שיעור בגן ילדים בנושא "קבוצת הפירות וירקות"







נושא" -קבוצת הפירות והירקות "
המושגים המרכזיים בנושא זה והסברם:
 ירקות - פירות -מהו הרכב הגן/הכתה :מליאה
תכנון משך הפעילות 02 :דק'

מטרת על:
-

הילדים ידעו להבדיל בין פירות וירקות .
הילדים יכירו בחשיבות הפירות וירקות לגוף
הילדים יפתחו מוטוריקה גסה .

תכנון השיעור

פעילות לפתיחת השיעור:
בתחילת השיעור הגננת תציג את נושא השיעור – על פירות וירקות ועל חשיבותם לגוף -
ותשאל את הילדים אילו פירות וירקות הינם מכירים  ,כיצד אוכלים אותם ?או להניח קערה
וסיר ולמיין לפי ירקות ופירות שאוכלים במרק מול ירקות שאוכלים בסלט ( ולהיפך) .
משך הפעילות 5 :דקות
גוף השיעור:
הגננת תפזר כרטיסיות של פירות וירקות .
דוגמאות להנחיות:
הגננת תציג בפני הילדים מגוון רחב של פירות וירקות .הגננת תבקש מהילדים למיין קבוצה
של מצרכים בהתאם להוראתה ,לדוגמא:

-

למיין את כל הירקות לקבוצה אחת.
למיין את כל הפירות לקבוצה אחת.
למיין את כל המצרכים שניתן להכין מהם מרק.
למיין את כל המצרכים שניתן להכין מהם להכין מהם סלט חי.

 אפשרות לפעילות המשך:
הילדים יתנסו בחיתוך עגבנייה או כל פרי אחר ויכירו את המרכיבים של אותו הפרי
או ירק המיץ ,הזרעים והקליפה ,הם ילמדו על דרכי אכילה של אותו פרי או ירק
פרוסות ,מבושלות ,חיה.
 ניתן להכין סלט פירות או ירקות .
משך הפעילות 02 :דקות.
פעילות סיכום:
הגננת תעביר חידון "מי אני?" בנושא פירות הירקות.
-

אני מתוק בצבע צהוב וארוך .מי אני?
יש לי משפחה של צבעים :ירוק ,צהוב ואדום וגם בני משפחה חריפים .מי אני?
אני גדול ,מבחוץ ירוק מבפנים אדום ומתוק .בתוכי יש גרעינים שחורים .מי אני?

משך הפעילות 5 :דקות.

דוגמה ליישום עקרונות התיווך:
 .1כוונה והדדיות -הגננת תציג בפני הילדים את נושא הפעילות והסבריו ,לאורך
הפעילות הגננת תקשיב בתשומת לב לתשובות הילדים ויוזמותיהם ,תזהה איתותים
שונים ותגיב בהתאם
 .2הרחבה -הגננת תשאל את הילדים ,איזה פירות וירקות הם מכירים עוד?.
 .3תיווך למשמעות -בתחילת הפעילות שהגננת נותנת הסבר על פירות וירקות היא
מבטא את הפירות והירקות בשמות שלהם.
 .4תיווך תחושת יכולת -כשהילדים ימיינו את הפירות והירקות הגננת תעודד את
ילדים כן לעשות  ,ותיתן תחושת יכולת (מילולית" -כן כך עושים זאת" ,איזה יופי
אתה עושה זאת").
 .5ויסות התנהגות -זה בעצם הכללים הנהוגים ביום יום  ,כללי ניקיון ,דיבור בתורות
וכו'
לדוגמא :כללי התנהגותבפעילות זו(פירות וירקות),הגננת תסביר לילדים על סדר
וניקיון ,קליפות של התירס שאינו נחוץ ניתן לזרוק .

מערך שיעור בגן ילדים בנושא " :קבוצת
הדגנים"






נושא השיעור" -קבוצת הדגנים"
המושגים המרכזים בנושא זה והסברם:
 .0הסבר המילה "דגן"-זהו שם כללי לתבואת השדה שגרעיניהם משמשים מזון
לאדם ,קבוצת הדגנים כוללת ,אורז ,חיטה ומוצריה (בורגול וסולת) ,תירס
,שעורה ,שיבולת שועל ,שיפון.
 .0הדגנים מכילים -חלבונים ,פחמימות ,ויטמינים ולכן הם עשרים בדברים
(בסיבים) תזונתיים ,מה שהופך אותם למומלצים מאוד לאכילה יומית.
מהו הרכב הגן/כיתה :מליאה
תכנון משך הפעילות  05 :דק'

מטרות על
-

הילדים ידעו מהו דגן
חשיבות הדגנים לארוחת בוקר
הקניית ידע על התירס
הילדים יפתחו מוטוריקה עדינה (פירוק התירס)
הילדים ילמדו באמצעות  5החושים על התירס (מישוש התירס ,ראייה ,טעם,
שמיעה פופקורן ,ריח )

מטרות אופרטיביות :
-

-

תחום לימודי -הגננת תסביר ותפרט לילדים על קבוצת הדגנים ,תיתן דוגמא על
התירס
תחום קוגניטיבי -כל ילדים יקבלו קלח תירס ,יבחינו בצבע ובסידור עליו של
התירס ,יבחינו גם בסידור הגרגירים בין השרות ,ינסו בערך לדעת כמה גרגירים
יש.
תחום מוטורי -אחרי שהילדים יסתכלו מקרוב על התירס ,הם יתחילו לפרקו.
הילדים ישתפו את הגננת על ניסיונותיהם הקודמים באכילת תירס (בבית  ,בחוץ,
באיזה מצב אכלו את התירס)

תכנון השיעור
פעילות לפתיחת השיעור:
בתחילת השיעור הגננת תציג את נושא השיעור -קבוצת הדגנים –הגננת תשאל את הילדים
האם המושג מוכר להם .הגננת תספר על הדגנים ,אילו סוגי דגנים יש ומה הופך אותם
למומלצים מאוד לשימוש.
משך הפעילות 5 :דקות
גוף השיעור :
הגננת תיתן לכל ילד קלח תירס ,הילדים יבחינו בצבעו ובסידור עליו ,הגננת תפנה גם את
הילדים להתייחס לסידור הגרגירים ולרווח בין הגרגירים .בהמשך הפעילות הגננת תשאל את
הילדים ,איזה התנסויות קודמות היו להם באכילת תירס? ,בחוץ או בבית? ,אם היה התנסות
קודמת ,מבאיזה צורה היה התירס (מרק תירס ,פופקורן ,תירס משומר בקופסה).

משך הפעילות  01:דק'
פעילות סיכום  :הגננת תסביר לילדים את חשיבות התירס לגוף האדם ,שבתירס יש המון
סיבים תזונתיים ,יש בתירס ויטמינים והתירס נותן כח ואנרגיה לגוף האדם כמו שאר הדגנים.
הגננת תשאל את הילדים איך הם מעדיפים לאכול את התירס :מבושל או כפופקורן? ,ולסיום
ניתן להקריא לילדים את הספר "תירס חם".
משך הפעילות  01:דק'

דוגמה ליישום עקרונות התיווך:
 .6כוונה והדדיות -הגננת תציג בפני הילדים את נושא הפעילות והסבריו ,לאורך
הפעילות הגננת תקשיב בתשומת לב לתשובות הילדים ויוזמותיהם ,תזהה איתותים
שונים ותגיב בהתאם
 .7הרחבה -הגננת תשאל את הילדים ,איזה דגנים הם מכירים עוד?.
 .8תיווך למשמעות -בתחילת הפעילות שהגננת נותנת הסבר על קבוצת הדגנים היא
מבטא את הדגנים בשמות שלהם.
 .9תיווך תחושת יכולת -כשהילדים יתנסו בפירוק התירס לגורמיו הגננת תעודד ילדים
כן לעשות  ,ותיתן תחושת יכולת (מילולית" -כן כך עושים זאת" ,איזה יופי אתה
עושה זאת").
 .11ויסות התנהגות -זה בעצם הכללים הנהוגים ביום יום  ,כללי ניקיון ,דיבור בתורות
וכו'
לדוגמא :כללי התנהגותבפעילות זו(תירס),הגננת תסביר לילדים על סדר וניקיון,
קליפות של התירס שאינו נחוץ ניתן לזרוק .

מערך שיעור בגן ילדים בנושא "קבוצת החלבונים"


נושא" -קבוצת החלבונים"

מה הם החלבונים?
 החלבונים מצויים בבשר ומוצריו ,בחלב ומוצריו ,בביצים ובדגים .כל אלה הם חלבונים
מן החי .אך החלבונים מצויים גם בצומח :בגרעינים ,בקטניות ,בזרעים ובאגוזים.
לחלבונים ישנם כמה תפקידים בגוף:
 בניית רקמות חדשות והחלפת רקמות ש"יצאו משימוש" או שניזוקו;
 בניית גופי-חיסון הלוחמים בזיהומים;
 הובלת המזון והחמצן בדם ,אל התאים ומהם;
 ויסות מאזן המים ,החומצות והבסיסים בגוף;
 ויסות התהליכים הכימיים והפיזיים הקרויים "חילוף החומרים" ,שהוא " -שריפת"
המזון והפיכתו לאנרגיה.





המושגים המרכזיים בנושא זה והסברם:
 מגוון של חלבונים -ההמלצה לכלול בארוחות כמה שיותר סוגי חלבונים – בשר,דגים ,ביצים ,חלב וכו'.
 חלבון בונה שריר -המטרה של החלבון לחזק את הגוף ולבנות שרירים.מהו הרכב הגן/הכתה :מליאה.
תכנון משך הפעילות 02:דק'

מטרת על:
-

הילדים ידעו אילו מוצרי מזון מכילים חלבונים .
הילדים יכירו בחשיבות החלבון.
הילדים יפתחו מוטוריקה גסה.

מטרות אופרטיביות:
תחום לימודי :הגננת תסביר ותפרט לילדים על קבוצת החלבונים.
תחום הקוגניטיבי :מבין שלל המזונות הילדים יזהו את המאכל המכיל חלבון.
תחום מוטורי  :הילדים יסתובבו ויעמדו ליד הכרטיסייה הנכונה.
תחום שפתי :הילדים ישיימו את המאכל לידו הם נעמדו.

תכנון השיעור
פעילות לפתיחת השיעור:
בתחילת השיעור הגננת תציג את נושא השיעור – קבוצת חלבונים -ותשאל את הילדים האם
המושג מוכר להם .הגננת תספר על החלבונים ,באילו מצרכים ניתן למצוא אותם ומה
מטרתם.
משך הפעילות 5 :דקות
גוף השיעור:
הגננת תפזר כרטיסיות של מוצרי מזון שונים .על הילדים יהיה לעמוד ליד הכרטיסיות
בהתאם להנחיותיה של הגננת.
דוגמאות להנחיות:
-

לעמוד ליד המוצרים המכילים חלבונים.
לעמוד ליד המוצרים המכילים חלבונים מן הצומח.
לעמוד ליד המוצרים המכילים חלבונים מן החי.
לעמוד ליד המוצרים המכילים חלב.

משך הפעילות 02 :דקות
פעילות סיכום:
הגננת תקרא לילדים בתור בכדי להגיש לה את הכרטיסיות בהתאם למאפיין שהיא מכריזה
עליו .לאחר שכל הכרטיסים נאספו לידה של הגננת ,היא תרים כל פעם כרטיסיה אחת ועל
הילדים להכריז בפה אחד אם יש במוצר זה חלבונים או לא.
משך הפעילות 5 :דקות.

דוגמה ליישום עקרונות התיווך:
 .11כוונה והדדיות -הגננת תציג בפני הילדים את נושא הפעילות והסבריו ,לאורך
הפעילות הגננת תקשיב בתשומת לב לתשובות הילדים ויוזמותיהם ,תזהה איתותים
שונים ותגיב בהתאם
 .12הרחבה -הגננת תשאל את הילדים היכן הם פגשו את המילה "חלבונים"?
 .13תיווך למשמעות -בתחילת הפעילות שהגננת נותנת הסבר על קבוצת החלבונים
היא מפרטת את כל סוגי המזונות בהם קיים החלבון.
 .14תיווך תחושת יכולת -הגננת תחזק את הבחירה הנכונה של הילד בעת פעילות
הכרטיסיות.
 .15ויסות התנהגות -זה בעצם הכללים הנהוגים ביום יום  ,כללי ניקיון ,דיבור בתורות
וכו'.
לדוגמא :הגננת תפרט עלכללי התנהגותבפעילות הכרטיסיות ,תדגיש את עקרון
העמידה בתור ,סבלנות ,התחשבות באחר.

