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מבט פתיחה
ברוכים הבאים לגיליון הראשון והחגיגי של "מבט בריא" ברוח חג החנוכה .גיליון זה מאיר את עינינו ושופך אור
על מגוון נושאים מעניינים בכתבות מרתקות ,בהצעות להפעלות עם הילדים בגיל הגן ובגיל בית הספר ועוד.
מבט בריא מהווה נדבך נוסף המאפשר לכם ,המורים ,הגננות וההורים ,להפיק את המרב מאתר "תפור עלי".

הנכם מוזמנים להצטרף לאתר תפור עלי  -לגדול בריא  www.tafuralay.co.ilולהיות
חלק מעולם עשיר וחוויתי המציע לכם שפע של מידע בנושא חינוך לבריאות ותזונה
נבונה .אתר תפור עלי מעניק מגוון עצום של כלי עבודה מעשיים לילדים ,למורים
ולהורים :תיבת אוצרות מדהימה הכוללת ערכות עבודה אינטרנטיות ייחודיות לגילאי הגן
ובית הספר ,משימות מתוקשבות ,אפשרות להקמת אתר אינטרנט אישי (מיניסייט) ,מאגר
של הרצאות ,מאמרים מקצועיים ,סרטים מקצועיים ,משחקים ,תחרות כוכב החודש,
תוכנית אימון אישית ,ראשונה מסוגה ,המורכבת מ 8-שיעורים אינטרנטיים ועוד .אתר
תפור עלי הנו עולם ומלואו בתחום התזונה הנבונה ,מהווה כלי מעשי להתמודדות עם
האתגרים העומדים בפניכם ומאפשר הזדמנות גדולה לשינוי בחשיבה ובאורחות החיים.
צוות האתר מאחל לכולכם חג אורים שמח ובריא.
המצטרפים לאתר ייהנו ממגוון הטבות.
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ארוחת הבוקר  -הארוחה החשובה ביום .מיתוס או מציאות
ד"ר סיגל אילת-אדר
“דניל’ה ,תאכל את הבננה’לה”“ ,לא יוצאים בלי ארוחת בוקר”“ ,ארוחת הבוקר היא הארוחה החשובה ביותר של היום”!
למה הורים תמיד אומרים את זה? האם זה נכון?
דמיינו לעצמכם שאתם מכונית ,אחרי לילה ארוך של שינה ,כשטנק הדלק ריק .ארוחת הבוקר היא הדלק שמניע את
המכונית למשך היום .לא במקרה פירוש המילה “ארוחת בוקר” מאנגלית ( (breakfastהוא:
“לשבור את הצום”  -ארוחת הבוקר שוברת את צום הלילה.
יש ילדים (וגם הורים) ,שחושבים שאם ידלגו על ארוחת הבוקר “יחסכו” קלוריות של ארוחה וכך ישמרו על משקלם.
זה לא נכון .יש מחקרים שמראים ,שילדים שמדלגים על ארוחת הבוקר ,אוכלים יותר במשך שאר היום.
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ומה אפשר לאכול בבוקר?

אז מה לאכול?
כל אוכל עדיף על פני אי אכילה כלל בבוקר.
בכל זאת ,אם אנחנו דואגים לבריאות שלנו ושל ילדינו,
כדאי להיות מודעים ולהעדיף ארוחות בוקר מאוזנות
יותר מבחינת ההרכב שלהן .למשל :בורקס ,ג’חנון,
מלאווח ,סופגניות ,הם מזונות עשירים בשומן וסוג
השומן שבתוכם אינו בריא לגוף.
שומנים במזונות אלה יכולים להיות ממקור “רווי” או
ממקור “טרנס” השומן הרווי מקורו בשומן בעלי חיים
והוא זה שהוכיחו שמזיק לבריאות הלב .לדוגמא:
חמאה ,גבינות שמנות ,שמנת ,ובשר שמן.
שומן טרנס הינו שומן שעבר תהליך תעשייתי לקבלת
מבנה מוצק בטמפרטורת החדר .שומן במצב זה
מאבד את תכונותיו המועילות ומזיק ללב .זהו “שומן
מוקשה חלקית” וכך הוא אף מופיע על תווית המזון.
כיום נוכל למצוא חומצות שומן מסוג טרנס במזונות
רבים  -מזון מטוגן ,עוגות ,עוגיות ,לחמים ועוד .בשנים
האחרונות יש ניסיון לצמצם ואף להוריד לחלוטין את
כמות חומצות שומן הטרנס במזונות .בניו יורק נחקק
חוק האוסר על מסעדות להשתמש בחומרי גלם
המכילים חומצות שומן טרנס .התעשייה הצליחה לייצר
מרגרינות ללא חומצות שומן טרנס ופועלת
להכנסתן לשוק.
עמדת איגוד הלב האמריקאי היא שיש להגביל צריכת
מזונות המכילים כמות גדולה של שומן רווי ,ובמקומם
להגביר צריכת מזונות המכילים שמנים צמחיים בלתי
רוויים .בנוסף מומלץ להפחית למינימום צריכת שומן
מסוג טרנס.

האפשרות הכי זמינה היא כריך עם ממרח .מאחר
והלחם כבר מספק את הסוכר (פחמימה) ,רצוי
שהממרח יספק חלבון .לכן כדאי להעדיף ממרחים
כמו גבינה רזה עד  5%מכל סוג ,גבינה צהובה ,אבוקדו,
חומוס ,פסטרמה (אפשר דלת שומן) ,ביצה ,טונה,
על פני ממרחים מתוקים .אם "חייבים" ממרח מתוק
 כדאי למרוח מריחה דקה ולהעדיף ממרח תמרים,ממרח חרובים ,חלבה ,על פני ממרחים מתוקים
אחרים .המלצה דומה אפשר לאמץ לארוחת העשר
בגן ובבית הספר.
לא לשכוח שכדאי לאכול לחם דגנים  -זהו לחם שעשוי
עם גרגרי החיטה ,שמכילים גם את הכיסוי שלהם,
המכונה סיבים תזונתיים .לסיבים תזונתיים תכונות
בריאותיות רבות .הם מקלים על היציאות ,מונעים
סרטן ומחלת לב וגורמים לתחושת שובע לזמן ארוך
יותר מאשר לחם ללא סיבים.
גם חלק מדגני הבוקר מועשרים בסיבים אך אם
בוחרים לאכול דגני בוקר יש להעדיף את אלה שאכן
כתוב עליהם שהם מועשרים בסיבים ולהקפיד להימנע
מהדגנים המתוקים  -עם תוספות של סוכר ו/או צבעי
מאכל .זכרו :הילד אוכל את מה שיש בבית ואנחנו
אחראים לתת לו את האוכל הבריא הנחוץ לו.
"לא הספקתי לאכול ארוחת בוקר" הוא משפט שכיח,
שתה כוס חלב או כוס שוקו לפני היציאה ,קח איתך
אקטימל או משקה יוגורט אחר לשתיה ,גם פרי ישיג
את אותה מטרה ולא לשכוח להשלים את החסר
בארוחת העשר.
לא הצלחתי לשכנע? אז הנה עוד כמה עובדות:
מחקרים מראים שילדים שאינם אוכלים ארוחת
בוקר פחות מרוכזים ,פחות מגיעים להישגים בבית
הספר ומקבלים פחות ברזל באוכל .מצד שני ,ילדים
שאוכלים ארוחת בוקר ממלאים את מאגרי האנרגיה,
פעילים יותר פיזית ובריאותם הכללית טובה יותר.
לא כדאי לרוץ בבוקר לבית הספר או לגן על בטן
ריקה ,מעכשיו מתדלקים לפני שיוצאים!
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שומן טוב? שומן רע?
ואם בעניין אוכל עשיר בשומן אנחנו עוסקים ,הרי שחג החנוכה ומנהגיו הם הזדמנות לקשר בין תזונה בריאה ,מנהגי
החגים והפעלת הגוף.
המוטיב החוזר בחג החנוכה הוא מוטיב השמן .אוכלים סופגניות ולביבות מטוגנות בשמן כזכר לנס חנוכה שנעשה
בשמן .האותיות "שמן" חוזרות בסיפור :החשמונאים ,נס פח השמן ,שמונה ימי החג.
כמה מילים על השמן :ראשית ,כשמו כן הוא ,משמין = עשיר בקלוריות .אבל אין זה אומר שכל השומנים אינם
בריאים .השומנים דרושים לגופינו בכמויות קטנות ,הם משמשים כחומרי תשמורת ,ממיסים ויטמינים ,משמשים
כבידוד נגד איבוד חום הגוף וכהגנה על איברים פנימיים.
קיימים מספר סוגים של שומנים:
שומן מהחי הוא בדרך כלל שומן קשה ,מוצק ,בטמפרטורת החדר .זהו שומן רווי ונמצא שהוא קשור לתחלואה
גבוהה יותר .לכן מומלץ לעודד צריכה של מוצרים מהחי ,שיהיו דלים בשומן כדוגמת :הודו ,עוף ללא עור ,החלקים
בבשר הבוקר שמכילים פחות שומן (אנטריקוט ,סינטה ,חזה ,כתף).
מזונות עשירים בשומן מהצומח ,אינם מכילים כולסטרול ,הם עשירים בשומן לא רווי ,שהוא עדיף על פני השומן
הרווי מן החי .מזונות כמו שומשום ,זיתים ,אבוקדו ,טחינה,מיונז ,מרגרינה רכה ופיצוחים מכילים ויטמינים מסיסי
שומן  Aו D -ולכן חשוב לעודד את הילדים להכירם .עם זאת לא צריך כמות כל כך גדולה מהם ואפשר להסתפק
בכפית או בחופן אחד ליום כדי לספק את כל הצרכים ולכן אין צורך לאכול הרבה פיצוחים כמו גרעינים,
בוטנים או פיסטוקים.
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הידעתם?

סביבון -
כלי משחק לחנוכה.
מ
קו
רו:
כ
שא
סר
הש
אנ
תמשו בסביבונים כ
מ
טיוכוס ללמוד תורה,
סוו
ה:
היו
מ
ת
כנ
סי
ם ללימוד
באים ,נהגו לה
תורה וכשהיוונים היו
וציא את הסביבונים
ול
שח
ק
בה
ם.
על
"נס גדול
הסבי
היה פה" בגולה נהוג
בון כתובות המילים
לכ
ת
וב
"נ
ס
גד
ול
ביל
היה
דותו איתמר בן אב"י
שם" .את השם הציע
בנו
של
אל
יע
זר
בן
ב
יהודה מחייה
יאליק הציע לקרוא
הלשון העברית .ח.נ.
למשחק זה  -כרכר.
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פעילות ברוח החג בגן הילדים
להלן מספר אפשרויות למשחקים לחג החנוכה ,המאפשרים הפעלת הגוף בשילוב עם
סמלי חג החנוכה .ציוד לפעילות :סביבון אחד ,דיסק שירי חנוכה.

מ

שחק  :1גן הפסלים

הילדים
נעים באופן חופשי ב
מר
חב
לצ
לי
לי
ה
מ
יוצרים
וסיקה ,כאשר
פסל של סביבון ,פ
עם
ה
וא
המוסיקה מפסיקה
ר
חב
עם
לתת לילדים
בסיס תמיכה גד
בכל פעם ליצור פ
ול ופעם צר .אפשר
סל
של
ס
מ
לי
חג
א
חר
סופגנייה ,נ
ים כדוגמת :כד שמן,
ר ,חנוכייה .הגננת תו
כל
ל
שו
חח
עם
הי
לדים על אחד
מהנושאים הבאים:
 .1על כמה אב
רי גוף נשענתם בעת
ש
עצ
רת
ם?
ה
אי
בר
ים
מכונים בסי
שעליהם נתמכתם
סי תמיכה .הם מאזנ
ים
את
מ
ש
קל
הגו
ף.
 .2מנהגי ה
שמן של חג החנוכה.

משחק  :2מכינים סופגניות

הרצפה ותזמין את הילדים להיות

צור מחבל או מבד ,עיגול גדול על
הגננת תי
מח ,הסוכר ,הביצים ,השמרים והמים.
הק
דים רצים וכל אחד מהם יוצר מגופו
ים" מתערבבים יחדיו ,כלומר :היל
ה"חומר
יגול בצק .לאט לאט הבצק "תופח".
ע
ות" יתחילו לקפוץ בתוך סיר השמן.
ננת תוריד את עיגול הבד וה"סופגני
הג
פזרו מעליהן נצנצים כאבקת סוכר.
כשה"סופגניות" מוכנות
דים הוא עיגול הבצק .תנו לילד השני
תח את המשחק בזוגות :אחד היל
ניתן לפ
עותו הוא "ילוש" ו"ירדד" את חברו.
מערוך דמיוני ,שבאמצ

משחק :3

סלט פירות לחנוכה

הגננת תחלק את
הילדים לארבע קבו
צו
ת:
נ
ס,
ג
דו
ל,
סופגנייה,
הי
ה ,פה ,או :כד שמן,
לביבה ,נר .הילדים עו
מד
ים
ב
מ
עג
ל.
ב
כל
קבוצות
פעם מכ
(למשל "נס" ו"גדול").
ריזים בשם של שתי
על ה
קבוצות להחליף מק
ום
ב
זר
יזו
ת.
כא
שר
הגננת מכרי
מחליפים מקום
זה "חג חנוכה" כולם
בו זמנית .בהמשך ני
תן
ל
ש
חק
כא
שר
הילדים
במבנה של מעגל.
מפוזרים בשטח ולא
שיפורי
ם :הילדים יכינו מד
בק
ות
עם
הס
מל
ים
כדי שיזכ
רו איזה סמל קיבלו.

משחק  :4משחק הסביבון

סביבון .ה"סביבון" מתחיל להסתובב
תבקש מהילדים ליצור בעזרת הגוף
הגננת
למהירות מרבית הוא מתחיל להאט,
ומגביר את הקצב בהדרגה .כשהגיע
לאט
מתנדנד ונעצר.
צרו בגוף סביבונים שונים ויסתובבו כש:
הילדים יי
שבן הוא הציר  -יושבים ומסתובבים.
הי
ציר  -הילדים ישכבו על הבטן ויסתובבו
כ
שת
שמ
מ
הבטן
שברך אחת על הרצפה ומסתובבים.
הברך היא הציר  -מתאזנים כך
הרצפה והיא משמשת כציר לסביבון.
יד אחת על
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פעילות ברוח החג בבית הספר
להלן מספר אפשרויות למשחקים לחג החנוכה ,המאפשרים הפעלת הגוף בשילוב נושא
ה"שמן" .ניתן לדבר על חשיבות ביצוע פעילות גופנית המאזנת את האוכל שאנו אוכלים.

משחק :1

מדוע אוכלי
ם
סו
פג
ני
ה
ב
ח
נו
כ
ה
?

ציוד לפ
עילות :תחפושת ,צ
לח
ת,
ס
כין
ו
מז
לג,
קובי
הילדים יושבים ב
ית משחק ,סופגניות
מעגל ובמרכז המעגל
מנ
יח
ים
מס
פר
החשמונאי
תחפושות ברוח
ם :טוגה ,גלאביה ,כ
אפ
יה
ו
כן
ס
ופ
גנ
יה
התלמיד
מונחת
ים מעבירים קובייה
ב
בצלחת ,סכין ומזלג.
יני
הם
ו
כל
א
חד
בתורו זו
את הספרה 6
רק אותה .מי שמגריל
צריך לקום ,ללבוש כ
מה
שיו
תר
מ
הס
הר
את
ה
ופגניה בסכין ומזלג.
תחפושת ולאכול את
בו
ז
מנ
ית
ממשיכה הקובייה ,ל
עב
ור
בין
ה
תל
מי
די
ם ,תלמ
להחליף את התלמ
יד שיוצא לו  6צריך
יד שבמרכז המעגל,
בז
ריז
ות
ה
מ
רב
ית
כ
כמה שיותר מה
די להספיק ולאכול
סופגנייה .משחק זה
יכ
ול
ל
הי
ות
מב
סופגני
וא
לשי
ות ולביבות בחנוכה.
חה על מנהג אכילת

משחק  :2קליעה

למטרת סופגנייה עשויה מעיתון

פגנייה ,עוטפים בניר כתום  -אדום

דפי עיתון לצורה עגולה כשל סו

כנת ה"סופגניות" :מקמטים כמה
ה
דביקים מדבקה אדומה (ריבה)...
מעבירים את ה"סופגנייה" מילד
ולמעלה מ
כל קבוצה מניחים סיר .הילדים
את הילדים לשתי קבוצות ,מול
מספר פעמים רב יותר  -ניצחה.
מחלקים
תורו קולע לסיר .קבוצה שקלעה
לילד בכל קבוצה .כל ילד ב
מבוא לשיחה על סוגי השמנים.
משחק זה יכול להיות
חה:
השי
לת
תחי
דוגמאות לשאלות ל
קנולה ,סויה -מקורם בצמחים.
שמנים אתם מכירים? זית ,תירס,
קנולה ,מזולה) ,אבל היא עוברת
אלו מקורות ל
המרגרינה מקורה בצמחים (סויה,
מורכבת המרגרינה הקשה? גם
ממה
צק ,ובעקבות זאת לפחות בריאה.
תהליך שהופך אותה מנוזל למו
של חמאה? שומן מבעלי חיים.
מה המקור
שמן במקום בחמאה ובמרגרינה
יותר בריא לטגן את הביצה? ב
במה

משחק :3

משחק מכבים ויוונים

הילדים הם "היווני
ם" העומדים בצד א
חד
של
ה
חד
ר.
ה
מו
"העומד ממו
רה הוא ה"מכבי
ל .ה"יוונים" צריכים ל
עב
ור
ל
צד
של
ה"
מכ
לצד ה"יו
ונים" ומנסה לתפוס
בי" וה"מכבי" מתקדם
א
ות
ם.
כל
"
יוו
ני"
ש
שתופ
נתפס מ
ס .עמדת המוצא וצו
רת
צטרף להיות "מכבי"
ה
הת
קד
מ
ות
הנחי
שלכולם מ
ות המורה  -הליכת 4
שתנה בכל פעם לפי
ריצה דילוג וכד’
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פעילות גופנית כל השנה ,לבריאות הגוף והנפש...
ד”ר דני נמט ,מרכז ספורט ובריאות לילדים ונוער ,מרכז רפואי מאיר ,כפר סבא
אפשר אמנם להמתין לימי החנוכה שימלאו את ליבנו בגיל ובשמחה (ובסופגניות ,)...אבל מסתבר כי נוכל לדאוג לעצמנו לאורך
כל השנה על אם נקפיד לעסוק בפעילות גופנית.
מחלות רבות של הגיל המבוגר מקורן דווקא באורח חיינו בגיל הצעיר .מכאן ,שלפעילות גופנית בגיל הצעיר חשיבות רבה
בטיפול במחלות אלה ובמניעתן .לפעילות גופנית חשיבות רבה במניעת השמנה וטיפול בסיבוכיה .פרט להשפעה הברורה
על ירידה במשקל או האטת קצב העלייה במשקל ,ילדים בעודף משקל העוסקים בפעילות גופנית ישנו את הרכב הגוף,
יפחיתואחוזי השומן ויעלו מסת שריר .גם אם הפעילות לא מלווה בירידה משמעותית במשקל ,העיסוק בפעילות גופנית יכול
למנוע את סיבוכי ההשמנה בינהם עליה ברמת שומני הדם ,וסוכרת .פעילות גופנית אף מסייעת לירידה בלחץ הדם בבני נוער
הסובלים מיתר לחץ דם .חשוב לציין כי כדי להשיג את מרב התועלת בטיפול בגורמי סיכון למחלות כרוניות ,מומלץ לבצע
פעילות גופנית על בסיס קבוע ,לפחות שלוש פעמים
בשבוע למשך למעלה מ 30 -דקות ובעצימות בינונית-גבוהה
(כ 80% -מהדופק המרבי).
אסתמה היא מחלת הילדים הכרונית השנייה בשכיחותה.
עד לפני כמה שנים נהגו למנוע מילדים הסובלים מאסתמה
לבצע פעילות גופנית בשל העובדה שפעילות גופנית
עלולה לגרום להתקף אסתמה .כיום אנו יודעים כי לילדים
הסובלים מאסתמה ומטופלים כיאות ,אין מניעה ואף
מומלץ שיבצעו פעילות גופנית סדירה .פעילות גופנית
עשויה להביא לירידה במספר התקפי האסתמה ,לירידה
בחומרתם ובמקביל ,ירידה בצורך בשימוש בתרופות.
כתוצאה ניכר שיפור ניכר בדימוי העצמי ובדימוי הגוף של
ילדים אלה .חשוב לציין כי ספורטאים מהשורה הראשונה
בעולם בתחומי ספורט רבים סובלים מאסתמה.
חשיבות הפעילות הגופנית בבניית מסת עצם בילדים
ומתבגרים למניעת דלדול עצמות (אוסטאופורוזיס) בגיל
מבוגר הופכת בשנים האחרונות ברורה מאליה .אמנם
אוסטאופורוזיס זו מחלה של הגיל המבוגר ,אך עם הבנת
מנגנוני בניית חוזק העצם מסתבר כי דווקא בגיל צעיר ניתן
לפעול כדי למנוע את המחלה וסיבוכיה .צפיפות העצם
הולכת ועולה בשנות החיים הראשונות ומגיעה לשיא בעשור
השני והשלישי לחיינו .לאחר מכן ,עם חלוף השנים ,צפיפות
העצם הולכת ופוחתת והדבר בולט בעיקר בנשים עם
הפסקת המחזור החודשי .כדי למנוע שברים בגיל המבוגר
רצוי להשיג מסת עצם חזקה בגיל צעיר (הדבר משול
לתכנית חיסכון ,במקרה הזה של מסת עצם ,שתשמש
לימים קשים שבהם בעקבות ירידת הפרשת הורמוני המין
בגיל המעבר יש ירידה חדה בצפיפות העצם).
אמנם למרכיב הגנטי חשיבות ראשונה במעלה בסיכון

להתפתחות אוסטאופורוזיס ,אך תזונה נכונה ,צריכה
מספקת של סידן וויטמין די ופעילות גופנית בגיל
הצעיר יכולות למנוע תחלואה משמעותית הקשורה
לאוסטאופורוזיס בגיל המבוגר.
אבל ,מעבר לטיפול ומניעת מחלות יש סיבות רבות
נוספות לקדם פעילות גופנית בילדים .בראש ובראשונה
ההשתתפות בפעילות גופנית וספורט גורמת הנאה,
מחקרים רבים מצאו שפעילות גופנית גורמת להפרשת
חומרים מתווכים המשפיעים על המוח ומסייעים למצב רוח
חיובי ,לערנות ,לתחושת סיפוק ולהפחתת
דיכאון וכעס.פעילות גופנית סדירה תורמת לשיפור הדימוי
העצמי והביטחון העצמי .פעילות גופנית בקבוצות עשויה
ליצור חברויות ,לקדם מעורבות חברתית ,לשפר את
היכולת לעבוד בשיתוף פעולה ,ולסייע בהקניית
ערכי משמעת ומחויבות.
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ומה בנוגע ללימודים?
תוספת של שיעורי חינוך גופני למערכת השיעורים הקבועה תורמת לשיפור היכולת האקדמית .יכולת זו נמדדת ישירות על
ידי ציונים במבחנים ובעקיפין על ידי מדדים של ריכוז ,זיכרון ומדדי התנהגות .מספר מחקרים בילדי בית הספר הדגימו כי גם
במקרים שבהם הוסיפו שיעורי חינוך גופני על חשבון שיעורים אחרים ,לא הייתה ירידה בציונים באותם מקצועות אשר שעות
הלימוד בהם קוצצו .מחקרי חתך אף מראים ,שרמת פעילות גבוהה יותר מלווה בהישגים אקדמיים טובים יותר.
לסיכום ,בידינו מרשם לתרופה בעלת תפקיד מרכזי במניעה ו/או בטיפול בבעיות רפואיות שכיחות ,לתרופה זו כמעט ואין
תופעות לוואי ,עלותה נמוכה והיא מסבה הנאה למשתמשים בה .למרבה הצער ,אנו נוטים להקדיש זמן רב ומשאבים לתרופות
אחרות ,יעילות פחות ,יקרות יותר ובעלות תופעות לוואי .ללא ספק הנחלת ידע בנושא חשיבות הפעילות הגופנית מילדות
ועיסוק מהנה בפעילות גופנית יובילו את ילדינו לחיים בריאים ומאושרים יותר.

להלן מספר אפשרויות למשחקים לחג החנוכה
המאפשרים הפעלת הגוף בשילוב עם סמלי חג החנוכה .ציוד לפעילות :סביבון אחד,
דיסק שירי חנוכה

ניתור
הכנ
ה :יש להכין שלוש ת

גב אל
גב הקפה פיסוק

חנות ומסלול היקפי.

מהלך הפעילות:
הילד יסובב את הסבי
בון
ול
פי
ה
או
ת
ה
מ
ת
ניתור
אימה יבצע א
 כל תלמיד ינתר 10ת המשימות הבאות:
פע
מי
ם
על
ש
תי
רג
ליים
אחת....או
(ולמעוניינים על רגל
מעל קו/ספסל/משוכ
ה)
גב
אל
גב
ה
תל
יעמ
מיד יבחר בן/בת זוג,
דו גב אל וינסו לדחוף
זה
א
ת
ז
ה,
ל
פו
צץ
בלון ,ל
ולקום.
קפוץ יחדיו או לשבת
הקפה  -המסלול ה
היקפי שסומן מראש.
פיסוק
 עמידה בפיסוק וכיניתן כמובן להוסיף תחנות נוספות או פוף קדימה ולצדדים.

לפי אותיות הסביבון.

לבקש מהיל

דים לחשוב
על תחנות מתאימות

יוזם המשחק :טל נ

מט ,כיתה ד  , 1בית ס

פר רמז ,כפר סבא.
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מבט עם חיוך :

חידות ,בדיחות ,פתגמים ועוד

חידון לחנוכה מתוך :חידות בחרוזים
http://kaye7.school.org.il/chanuka_activities.htm" http://kaye7.school.org.il/chanuka_activities.htm

מופיעה בחנוכה
טעימה ומתוקה
בריבה אותי מילאו
בואו ילדים וראו
נאכלת בשנייה
(סופגנייה)

לי שמונה כנים ממש
התשיעי הוא השמש
בכל יום נוסף עוד נר
ואורו מאיר זוהר
התשובה היא די צפויה
מי אני?

מטוגנת וטעימה
מתפוח אדמה
קצת קמח וביצה
לא אינני הקציצה
אני שטוחה וחביבה
מי אני?
(הלביבה)

אני קטן וגם נסתר
מכיל אני נוזל יקר
שמונה ימים האש דלקה
והם ימות החנוכה
בזכותי הנס קרה
נחשו שמי במהרה
(פח השמן)

(חנוכייה)

www.t

afurala

y.co.il

www.tafuralay.co.il

www.studio3.co.il

שותפים בתכנית:
משפחה בישראל ,
ה
אי
בריאות ,איגוד רופ
,האיגוד הישראלי
ד החינוך,משרד ה
אל
משר
בישראל ,האיגוד הקרדיולוגי בישר ת הציבור בישראל
ם
ם הסיעוד בבריאו
איגוד רופאי הילדי ם ,האגודה לקידו
די
די הורים רשותיים,
לרפואת שיניים ליל תזונה ודיאטה ,וע
ד -עמותה לקידום
עתי
תלמה
ידידות התכנית :יוניליוור ישראל  -יזמות ושיווק בע”מ
תכנית :פרולוג CSM
יוזמה וניהול ה
www.studio3.co.
עיצוב גרפי il :
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