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   // ד”ר דני נמט
איזה ציוד נדרש?  -  

- באיזה קצב ללכת?   

- כיצד להתחיל?  

- כמה פעמים בשבוע?  

- איכן ללכת?  

מבט אביבי
קוראים יקרים, האביב בפתח ואנו שמחים להביא בפניכם גיליון אביבי ורענן של “מבט בריא”, 

בסימן חג הפסח. חג  החירות הוא זמן התחדשות ושינוי והזדמנות סמלית להשתחרר 
מעבדותינו, להשיל מעצמנו את הדפוסים הישנים וליצור הרגלים חדשים לחיים בריאים 
ומיטיבים יותר. גיליון זה ברוח המדבר, מרווה את צימאוננו בידע חדש וחשוב לשמירה 

על הבריאות ומציע מגוון פעילויות ומשחקים יצירתיים לילדי הגן ובית הספר. 
אנו מזמינים גם אתכם להצטרף כמנויים לאתר “תפור עלי - לגדול בריא” - עולם 

ומלואו של פעילויות, משחקים, כלי עבודה מעשיים למורים, גננות והורים, ערכות 
עבודה ייחודיות לגילאי הגן ובית הספר, מאגר של הרצאות, מאמרים, הרצאות 
ומשימות מתוקשבות ותוכנית אימון ייחודית מסוגה שפותחה במיוחד עבור “תפור 

עלי” ע”י אנאבלה שקד, תרפיסטית ומאמנת  אישית. אנו מאחלים לכולכם 
קריאה מהנה, חג אביב שמח, התחדשות וחירות פנימית.
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חג הפסח, חג האביב

ד"ר סיגל אילת-אדר וד"ר דני נמט

חג הפסח נחגג כזכר ליציאתנו ממצרים. ארבעים שנה הלכו בני ישראל במדבר. זהו 
אחד משלשת החגים המקראיים בהם נהג עם ישראל לעלות לרגל לבית המקדש 

בירושלים ולהביא תרומה. 
לקראת חג זה בחרנו לגעת בשני נושאים הקשורים בהליכה במדבר ובעליה לירושלים:

הליכה ושתיה מספקת. הפעילויות המוצעות נוגעות גם הן במנהגי חג הפסח. אנו 
מאחלים לכולם חג שמח, חופש מהנה ובריא.



3

www.tafuralay.co.il

מים מים בששון

ד"ר סיגל אילת-אדר, דיאטנית קלינית ואפידמיולוגית, המכללה לחינוך גופני 

ולספורט על שם זינמן, מכון וינגייט.

בימים אלה, כשאנחנו מוטרדים ממצב המים במדינה - מפלס הכנרת, מצב מי התהום ואקוויפר החוף, אנחנו 

צריכים לזכור גם את הצד השני של המטבע: האביב מגיע ואיתו ימים חמים והצורך בשתייה מספקת.

אחת הסיבות השכיחות לעצירות אצל ילדים היא שתייה לא מספקת ולכן, כשילד או הורה מתלוננים על עצירות, 

העצה הטובה והזמינה ביותר היא לנסות להגביר את השתייה. למרפאתי הגיעו ילדים שסבלו מעצירויות, שהגיעו עד 

לניתוחים. באופן שהפתיע אפילו אותי, הבעיה נפתרה, כשהגננת התגייסה והקפידה על השתייה של הילד.

ללא מים אין חיים! המים מהווים 70% מגוף האדם, בכל חלקי הגוף יש מים. 97% מהדם הם מים. כל תהליכי החיים 

מתרחשים בסביבה מימית.

לדוגמא:

• המים ממיסים את המזון ומובילים אותו בזרם הדם לכל חלקי הגוף ולתאים. 
• הם מגנים על התאים והחלקים הפנימיים בגוף ובעיקר על המוח מזעזועים.

• הם משמשים לויסות טמפרטורת הגוף באמצעות ההזעה.
• הם מאפשרים כניסה ויציאה של חומרים מהתאים לזרם הדם. 

• מאפשרים הפרשת חומרי פסולת מהגוף - שתן וצואה.  בכל יום אנחנו מאבדים נוזלים דרך זיעה, שתן ונשימה 
   ואם לא נחזיר אותם לגופינו, התפקוד שלנו ירד.

כמה צריך לשתות?  

ההמלצות החדשות לשתיית נוזלים מסובכות לפענוח: 

הן מתייחסות לסך הנוזלים שאנחנו מכניסים לגופנו כולל 

נוזלי המרק, היוגורט וכדומה. 

ההמלצות לסך הנוזלים לילדים בגיל 4-8: סך נוזלים

1.7 ליטרים ליום )קצת יותר מבקבוק שתייה גדול של 

ליטר וחצי( או כ- 9 כוסות ליום )כולל כל הנוזלים 

הנכנסים לגוף(.

בכל מקרה, הסימן הטוב ביותר לכך ששתינו מספיק 

הוא השתן הבהיר. 
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כיצד נגרום לכך שנשתה מספיק?  

• צריך לזכור לא לחכות לצמא, אנחנו מאבדים נוזלים גם כשאיננו מרגישים. 
• האמונות הקשורות לעיתוי השתייה הן אמונות בלבד: אין מניעה לשתות לפני, בזמן או אחרי האוכל.

• אם לא שתיתם מספיק במשך היום, אפשר להשלים את השתייה החסרה - הכמות הכללית ששתינו היא הקובעת.
• אפשר לקבוע כללים לזמני שתייה: בארוחת העשר כל ילד צריך לשתות כוס משקה, בזמן השהות בחצר וכדומה.

להלן רשימת משקאות ושאלות שניתן לשאול את הילדים כדי לפתח שיחה על היתרונות    
ובעיקר החסרונות של משקאות שונים שאינם מים:  

1. מים בטעמים - למרות צבעם השקוף הם מכילים הרבה סוכר. באכילת כמות גדולה של סוכר יכולות להיגרם 

מחלות כמו עששת. עששת היא מחלה בה השיניים נרקבות ונהרסות. כשאנחנו אוכלים יותר מדי סוכר, הסוכר נשאר 

על השיניים. חיידקים שאוהבים לאכול סוכר מתיישבים על השיניים ואוכלים את הסוכר שנמצא שם. החיידקים הללו 

גורמים לחורים בשיניים. כך נוצרת עששת. חורים בשיניים מכאיבים לנו ולכן עדיף למנוע את התפתחות החיידקים. 

אפשר למנוע זאת ע”י שתיית שתייה שהיא לא מתוקה )כמו מים( וע”י צחצוח שיניים פעמיים ביום.

2. מיצים מוגזים )קולה, ספרייט( - מכילים גם סוכר וגם גזים. למרות הצבע השקוף  של הספרייט - הגזים אינם 

בריאים לגוף, ראשית הם מרווים ומונעים מאיתנו לשתות מספיק ושנית הם מפריעים לחיזוק העצם.

3. מיץ תפוזים תוסס - זהו מיץ תפוזים “לכאורה”, הוא לא עשוי באמת מתפוזים ולכן איננו מכיל את החומרים 

הבריאים שבתפוזים, אלא בעיקר סוכר. בנוסף קיימת בעיית ההגזה )גזים(, שמוזכרת קודם.

4. שתייה דיאט - אנחנו ממליצים לילדים להמעיט ככל הניתן בשתייה מתוקה, אבל גם בשתיית משקאות דיאט 

מומלץ להמעיט מאחר והמתקה מלאכותית בכמות גדולה עלולה להיות לא בריאה לילדים.

5. חלב - אינו משקה. למרות שהוא בריא לגוף הוא נחשב למאכל ותורם חלבון וקלוריות לגוף. מחקרים מראים 

ששתיית מרק או חלב בארוחה תורמים לשובע יותר משתיית מים לבד, אך צריך לזכור שהם מכילים קלוריות 

ונחשבים אוכל.

6. מיץ סחוט טבעי - מספק לנו ויטמינים ומינרלים כמו בפרי רגיל. ובכל זאת עדיף לאכול תפוז שלם מאשר לשתות 

את המיץ, מכיוון שבפרי המלא יש גם סיבים תזונתיים.

ובמקום הראשון: המים! הם: זולים, מרווים,   
      זמינים אינם משמינים והכי בריאים!
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    ציוד לפעילות: אריזות של משקאות: מיץ פטל, מיץ דיאט, קולה, ספרייט, חלב, אבקת שוקו, סוכר, מיץ  
תפוזים טבעי, מיץ תפוזים תוסס 

הגננת/המורה, בעזרת הילדים, תחלק את אריזות המשקאות לקבוצות לפי משקאות שהוסיפו להם  סוכר ומשקאות ללא מהלך הפעילות:  
מיץ פטל - משקה מתרכיז המכיל סוכר צבעי מאכל, ריח וטעם מלאכותי / ויטמינצ’יק - רכז  משקה עם סוכר צבע מאכל קולה / ספרייט / קינלי - משקאות המכילים סוכר וצבעי מאכל, ריח וטעם מלאכותי, חומצת מאכל.תוספת סוכר.

בירה מאלט / סיידר תפוחים )בקופסא( - נחשבים בריאים יותר. )להקפיד שהילדים לא יתבלבלו בין בירה מאלט לבין מיץ תפוזים / מיץ אשכוליות - משקה המכיל סוכר, ולעיתים גם צבעי מאכל וחומצות מאכלטבעי, ריח וטעם מלאכותי
משקאות אינם בריאים לגוף  )קולה, ספרייט, מיצי תרכיז - הם מכילים סוכרים בכמות גדולה וצבעי מאכל המזיקים לגוף(.הגננת תפתח דיון לגבי אילו משקאות בריאים יותר לגוף ולמה )מים, סודה, מיצים טבעיים סחוטים, בירה מאלט(   ואלו מים / סודה - משקה ללא תוספת סוכר, צבעים, ריח וטעם מלאכותי - המשקאות המומלצים ביותר.מומלץ להעדיף לאכול את הפרי השלם, בגלל הסיבים שבו ובגלל שהויטמינים נשמרים יותר בפרי עם קליפתו.מיץ מפרי סחוט - מיץ תפוזים / מיץ לימון אם שותים אותם קרוב לזמן הסחיטה, מספקים לגוף ויטמינים. יחד עם זאת, בירה רגילה - שאינה מומלצת לשתייה(.

משחק 1: מיון אריזות של משקאות שונים

ציוד לפעילות: אריזות של משקאות: מיץ פטל, מיץ דיאט, קולה, ספרייט, חלב, 

ציוד לפעילות: שקית פלסטיק לכל ילד, גומיה לכל ילד. אבקת שוקו, סוכר, מיץ  

מהלך הפעילות:

חלק 1: נשיפה

הגננת/המורה תחלק שקית פלסטיק קטנה לכל ילד ותבקש מהילדים לנשוף לתוכה.   

המנחה תשאל את הילדים מה רואים בשקית?   

בשקית יצטברו אדי מים - אדים אלו נפלטים בתהליך הנשימה - ההוכחה שבגוף יש מים ושאנחנו 

מאבדים מים בתהליך הנשימה.

חלק 2: הזעה

הגננת/המורה תבקש מהילדים להכניס את כף ידם לשקית אחרת ולקשור את השקית לשורש כף היד 

ע”י גומייה. לאחר של מספר דקות, היד תזיע. זיעה היא מים המומסים בהם חומרים. ותפקידה לקרר 

את הגוף.

מתי אתם מרגישים שאתם מזיעים? )רק כשיש לחות באוויר(. האם כשאין לחות אנחנו לא מזיעים? אנחנו 

מזיעים אך לא מרגישים וכך מסתכנים יותר בהתייבשות.

משחק 2: המחשת תהליכי נשיפה והזעה ואיבוד 

מים והצורך להחזיר אותם לגוף בשתייה.

משחקים משותפים לגילאי הגן ובית הספר 
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מהלך הפעילות: הילדים חוצים את “ים סוף” מבלי להיתפס על ידי המצרים. 

אפשר לשחק בכל מגרש פתוח, קובעים גבולות גזרה לשטח המשחק.

אחד הילדים )הקדר( נמצא בצד אחד של המגרש וכל האחרים בצד האחר. 

הקדר קורא “קדרים באים” או “המצרים באים”, מתקדם אל המשתתפים ומנסה 

לתפוס אותם. הם מנסים להתחמק ממנו ולהגיע בריצה לצד האחר. אם הקדר 

תופס מישהו - הוא מצטרף לקדרים. המשחק מסתיים כשהקדרים תפסו את 

כולם חוץ מאחד והוא המנצח.

משחק 5: קדרים באים - “המצרים באים” 

על הילד התופס את הכדור לנקוב בשם שמתקשר לאחת המכות. הילד לאחד הילדים. תוך הזריקה הוא אומר: “ערוב” או “דם” או “ברד” או “חושך”. הילדים מסתדרים במעגל, הילד במרכז המעגל הוא משה. משה זורק כדור 
השוגה הופך להיות המנהיג.

“ערוב” - חיות טרף
“דם” - נילוס

אופי הפעילות למהירות הנשימה והדופק.  “חושך” - על הילד להתכופף כשהכדור בידיו, בלי לומר דבר.“ברד” - שמים

משחק 4 : ארבע מכות

משחק 3: איך נזכור לשתות מספיק?

ציוד לפעילות: מגנט לכל ילד, בריסטול קטן להדבקה על 

המגנט, טושים, צבעים, עיתונים צבעוניים, דבק.

מהלך הפעילות: הכנת מגנטים המזכירים לשתות מים.

הנחיות: יש לשים דגש על השלבים הבאים: עמידה על כל כף הרגל ,כפיפת 

הברכיים,קירוב המשא אל מרכז הגוף הזדקפות גו ישר והתרוממות תוך יישור 
מהלך הפעילות: הרגליים. יש להימנע מהרמה ברגלים ישרות וכפיפת הגב.

הגננת/ המורה תשאל: העבדים בנו פירמידות לפרעה במצריים  כיצד העבדים 
נשאו את הלבנים ?  כיצד יש להרים משאות?

 איך תפעלו עם חבר כדי להרים משאות?

חברים כדי להרים יחד משאות.הילדים יבנו בקבוצות קטנות “פירמידות” עם קוביות או כיסאות ויפעלו עם 

של הרמה ונשיאה וכיצד יבצעו זאת נכון.בהמשך הגננת/ המורה מבקשת מהילדים דוגמאות של פעולות יום יומיות 

משחק 6: “עבדים היינו”

משחקים משותפים לגילאי הגן ובית הספר 
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ציוד: תוף מרים
בזמן זה וצאו שוב לדרך. הילדים יבחינו בקשר שבין אופי הפעילות למהירות ומאביקים אותו. המורה תנחה את הילדים: חושו את הנשימה ודפיקות הלב ועפים )רצים עם תנועות ידיים( בחדר. לאחר כ 10 שניות עוצרים ליד פרח הגננת תקיש בתוף. בתום 10 נקישות בתוף הילדים הופכים מגולם לפרפר מהלך הפעילות: 

הנשימה והדופק.      

משחק 2: חג האביב - מגולם לפרפר

משחק 1:  איך נגדיל את כמות שתיית המים?

בכל יום בגן, ילד ששותה כוס שלמה של מים, מקבל 

נקודה. בסוף היום, מי ששתה הכי הרבה, יקבל חייכן.

על הלוח שמים את שמות הילדים מוקפים בעיגול. מי 

שהשם שלו מוקף חייכנים יקבל תעודת מצטיין.

הילדים יבנו בקבוצות קטנות “פירמידות” עם קוביות או 

כיסאות ויפעלו עם חברים כדי להרים יחד משאות.

בהמשך המורה מבקש מהילדים דוגמאות של פעולות 

יום יומיות של הרמה ונשיאה וכיצד יבצעו זאת נכון.

הצעות לפעילויות לילדי הגן
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הצעות לפעילויות לילדי בית הספר

משחק 1: נעלה נא לירושלים
המורה תסביר לילדים על פסח כאחד משלוש הרגלים. הפעילות תהיה קשורה 

תתחלק לקבוצות של 4 תלמידים. לפי סימן עוברים תחנה לפי כיוון השעון.האחת מהשנייה במרחק שידרוש מהילדים לנוע במרחב בית הספר. הכיתה המורה תבנה מסלול מכשולים ובו משימות. המשימות צריכות להיות מרוחקות ל”עלייה לרגל” - מירוץ מכשולים.
דוגמאות למשימות: 

• לזרוק כדור לדלי מים
• לשתות כוס מים  
• לקפוץ 5 פעמים בחבל  

• לקפוץ על רגל אחת 10 פעמים 
• לקלוע כדור לחישוק     

הפסח? )חג המצות, חג החירות, חג האביב(.פיסת נייר ובה שאלה הקשורה לחג למשל: מהם השמות הנוספים של חג 

• לשיר בית אחד משיר לפסח
• לתאר אחד ממנהגי הפסח
• להסביר מדוע שואלים את

   הקושיות )כדי לשתף את הילד
   הצעיר במשפחה בסיפור הפסח(

משחק 2: חידון “ההגדה”

)ניתן להשתמש בו גם בשולחן ליל הסדר(

המורה תכין כרטיסיות ועליהן שמות מאכלים שנהוג לאכול בפסח )למשל: יין, ביצה, 

מצה, חרוסת, מרור, חזרת, זרוע, קניידלעך, כבד קצוץ, גפילטע פיש וכדומה(.

המורה תבחר מתנדב ותקשור מטפחת מסביב לעיניו. שמים על המטפחת את אחד 

הכרטיסים, כך שכולם יוכלו לראות מה כתוב בו, חוץ מהמתנדב. עכשיו הוא צריך 

לשאול שאלות, שהתשובות עליהן הן כן/לא, עד שהוא מצליח לגלות מהו המאכל. 

המורה תסביר לילדים על מקור מנהגי האוכל השונים. ניתן להציע לילדים לשחק את 

המשחק בליל הסדר עם דמויות מההגדה למשל.
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באיזה קצב ללכת? 

כל אחד יבחר בקצב המתאים לו. מי שמתקשה, יתחיל 

בהליכה בקצב רגיל ויתמיד בה בהדרגה בפרקי זמן 

מתארכים. מי שחש כי הליכה במהירות רגילה קלה לו 

ילך בקצב של “הליכת כושר”, כלומר קצב הליכה שבו 

אנו מתקשים מעט בדיבור, קצב כזה יוביל לעליית הדופק 

וקצב הנשימה ונחשב קצב הליכה מיטבי לשיפור הכושר 

הגופני ולשריפת שומן בגוף. כמובן שניתן לשלב בין הליכה 

איטית להליכה מהירה על פי ההרגשה והיכולת. ואם אתם 

מרגישים מצויין....אפשר כמובן לשלב ריצה.

הפעילת  הידיים  קדימה ואחורה בקצב ההליכה, עוזרת 

לשריפת קלוריות ולשיפור היכולת האירובית.

ד”ר דני נמט, מנהל מרכז ספורט ובריאות לילדים ונוער, המרכז רפואי מאיר, כפר סבא

הליכה היא אחת הדרכים הבריאות, הבטוחות והקלות לעסוק בפעילות גופנית. הליכה יכולה להיות הצעד הראשון בתוכנית 

לשיפור הבריאות והיא יכולה גם לסייע בשימורה. 

בהליכה אנחנו משתמשים במרב קבוצות השרירים הגדולות, בעיקר בשרירי הרגליים, אך גם בשרירי הידיים. הליכה מהירה 

מובילה לעליה בקצב הלב ובקצב הנשימה ולעליה בזרימת הדם לאיברים השונים ובכך מסייעת לשיפור הכושר הגופני. 

מחקרים רבים מצביעים כי הליכה משפרת את בריאות הלב, מונעת יתר לחץ דם, מפחיתה סיבוכי סוכרת, מורידה רמות 

כולסטרול מסייעת בשמירה על משקל גוף תקין ועל חוזק העצם ואף מובילה לשיפור מצב הרוח.

ההליכה מתאימה לכולם, היא אינה דורשת מכשור או ביגוד מיוחד, מכוני כושר, או תשלום דמי חבר, פשוט לנעול נעליים 

מתאימות ולצאת לדרך. רוצים להאזין למוזיקה? בכיף, מוזיקה תמריץ את הצועדים.

הדבר היחיד שהליכה דורשת היא שכל אחד מאיתנו, יציב לעצמו מטרות וינסה להגיע אליהן, ינסה לשפר את השגיו שלו, 

ול”התחרות” אך ורק בעצמו.

אפשר ללכת לבד, עם חברים או עם בני משפחה, זהו זמן מצויין להורים לשוחח עם ילדיכם, הליכה היא זמן איכות אמיתי! 

נצלו את ההליכה למפגש חברתי - ארגנו הליכה משותפת של מספר חברים או אפילו כיתה שלמה. אפשר לשלב את 

ההליכה במשחקים שונים )חפש את המטמון, מחבואים ועוד(. 

אבל חשוב מכל, לשלב הליכה בחיי היום-יום. הליכה לגן, הליכה לחברים, גם הן מסייעות  לשיפור הכושר הגופני 

ולבריאותינו. נסו לשלב את ההליכה בחיי היום יום, צעדו לבית הספר, לחברים או לקניות. נוסעים באוטובוס? רדו תחנה 

אחת לפני היעד וצעדו, עלו במדרגות במקום במעלית או במדרגות נעות גם הליכה בת מספר דקות חשובה ומקדמת 

בריאות. ואפשר לחלק את זמני ההליכות במשך היום. 

הליכה )לא דווקא 40 שנה ולא דווקא במדבר...( 
דרך יעילה, קלה ונעימה לשמירה על בריאותינו

איזה ציוד נדרש?

חשוב, לפני ההליכה להצטייד בנעליים נוחות, ישנן נעליים 

המותאמות במיוחד להליכה. יש לבחור ביגוד המתאים 

לטמפרטורת הסביבה ולהקפיד על הגנה מפני השמש: 

משקפי שמש, קרם הגנה, כובע ובמקרים מסויימים - 

שרוול ארוך. אסור כמובן לשכוח להצטייד בבקבוק שתייה 

הולכים בשעות החשכה? ביגוד בהיר ומחזירי אור, חובה!
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כמה פעמים בשבוע? 

ההמלצות לילדים הן לבצע פעילות גופנית בינונית 

עד מאומצת כשעה ביום כל השבוע. במידה והילד 

משתתף בחוגי ספורט נוספים, תשמש ההליכה 

להשלמת הפעילות הגופנית המומלצת. כדאי לנהל 

יומן פעילות גופנית ולרשום את השגינו, כך נוכל 

לעקוב אחר ההתקדמות שלנו. ניתן לחזק את 

הילדים באמצעות חייכנים, פרסים קטנים כמו חבל 

קפיצה וכדומה.

היכן ללכת?

 ניתן כמובן לצאת להליכה בכל מקום בטוח. רצוי 

להתחיל במסלול מישורי ועם השיפור בכושר לבחור 

מסלול הכולל עליות וירידות. ניתן להציב משימות 

לאורך המסלול כדי לבדוק שיפור )אתמול הגעתי 

לנקודה מסויימת והיום אגיע רחוק יותר או מהר יותר(. 

רצוי לגוון ולשנות מסלול מדי פעם. בערים רבות 

קיימים פארקים נעימים להליכה, או אפילו מסלולי 

הליכה מסומנים.

ועכשיו נותר לנו לנעול את הנעליים ולצאת להליכה......

קדימה לדרך!

כיצד להתחיל?  

לצעידה שלושה שלבים:

• שלב חימום וגמישות - זהו שלב הכרחי ולא כדאי לדלג עליו. יש להתחיל בהליכה אטית במשך מספר דקות. ניתן     
  לשלב בהליכה תרגילי גמישות ומתיחה כמו סיבובי ידיים, מתיחת שריר הירך והשוק ושרירי הגב.

• שלב הפעילות - כמו בכל פעילות, חשוב להתחיל בהדרגה.  מתחילים בהליכה לאחר תקופה ארוכה שלא ביצענו   
   פעילות גופנית, יש להתחיל בהליכה קצרה בת מספר דקות )כ-10-15 דקות( ולנסות להעלות במספר דקות מדי  

   יום, כך מומלץ להתקדם בהדרגה עד ל 45 דקות ביממה, ניתן כמובן לשלב בהליכה תרגילים שונים ולחלק את   

   זמני ההליכה במשך היום

• שלב השחרור - עם סיום הצעידה, נחזור לקצב אטי למשך 5-2 דקות, ולאחריהן תרגילי גמישות והרפיה.
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הורים יקרים,
בחג הפסח, חג האביב צאו לטבע ולטיולים ודאגו לכך שילדיכם ואתם תשתו מספיק.

להלן כמה עובדות שלמדנו על המים:
1. המקור הטוב ביותר לנוזלים הוא מים.

2. מיצים מתוקים מכילים הרבה סוכר, שעלול לפגוע בשיניים ולגרום מצד אחד להשמנה, ומצד שני 
   לעיכוב בגדילה עקב תחושת שובע שנגרמת מהסוכרים, שמביאה להימנעות ממזונות מזינים החיוניים לגדילה. 

3. שתייה לא מספקת עלולה לגרום לעצירות, לבעיות במערכת העיכול ולהתייבשות.

טיפים לשתיה מספקת של ילדכם:
יש להקפיד שבכל ארוחה תינתן גם שתייה - כמובן יש עדיפות לשתיית מים.

ניתן למלא בקבוק גדול במים ולשתות ממנו במהלך היום, כך נוודא ששתינו מספיק. כמות השתייה 
המומלצת לילדים בגיל 4-8 שנים היא 5 כוסות ליום. בגיל 9-12 היא 6 כוסות ליום.

הרגילו את ילדיכם מגיל צעיר לשתות מים: לא לתת להם בקבוקים עם שתייה מתוקה בלילה, ילדים 
ששותים עם תרכיז - להפחית בהדרגה את כמות התרכיז ששמים.

החלב והשוקו אינם נחשבים למשקאות מבחינה תזונתית. אלא הם מאכלים עתירי קלוריות שמכילים 
חלבונים, שומנים, וסוכרים. ולכן אין להחשיבם בסה”כ כמות הנוזלים היומית.

זכרו, הרגלים שילדכם ירכשו היום, ישרתו אותם במשך חייהם.

הצעה לדיוור איגרת להורים לקראת חג הפסח

משרד החינוך,משרד הבריאות ,איגוד רופאי המשפחה בישראל ,שותפים בתכנית:
איגוד רופאי הילדים בישראל ,האיגוד הקרדיולוגי בישראל ,האיגוד הישראלי 
עיצוב גרפי : www.studio3.co.il   יוזמה וניהול התכנית: פרולוג CSM יזמות ושיווק בע”מידידות התכנית: יוניליוור ישראל - תלמה עתיד- עמותה לקידום תזונה ודיאטה ,ועדי הורים רשותיים,לרפואת שיניים לילדים ,האגודה לקידום הסיעוד בבריאות הציבור בישראל   
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