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הרגלי צריכה ותזונה נבונים
להרגלי	התזונה	השפעה	רבה	על	הבריאות,	ההרגשה,	היכולת	וההישגים	של	כל	אחד	מאתנו,	לכן	חשוב	
לאמץ	הרגלי	תזונה	בריאים	ונבונים.	תפריט	ואופן	הארוחות	אותם	אנו	סועדים	מושפעים	מגורמים	שונים	

כמו	מוצא	ועדות,	נורמות	משפחתיות,	הרגלים	וחינוך,	עונות	ומזג	האוויר,	טעם	אישי	ועוד.	

ארוחות	 הרי	שאת	 בבית	הספר	 או	 תורה	 בגן,	בתלמוד	 רובנו	לאכול	 נוהגים	 בעוד	שאת	ארוחת	הבוקר	
הצהרים,	ארוחות	הערב,	סעודות	השבת	והחג	אנו	אוכלים	בחיק	המשפחה,	סביב	השולחן	המשפחתי,	

באווירה	חמימה	ומאחדת.
זמן	זה	של	ארוחות	בצוותא	עם	הורינו	ועם	שאר	בני	המשפחה	הוא	זמן	איכותי	עד	למאד,	וטוב	יהיה	שנפיק	

ממנו	את	המירב.		

מטרות הפרק
פיתוח	מודעות	לחשיבות	הרגלי	תזונה	נבונים. 	•

הרגלי	ארוחת	הבוקר	שלי. 	•
סעודות	השבת	והחג	-	זמן	איכות	בחיק	המשפחה. 	•

השאלות שבהן נדון
מהם	הרגלי	תזונה? 	•

•	אילו	גורמים	משפיעים	על	הרגלי	הארוחות	שלנו	וארוחת	הבוקר	בפרט?
•	מהם	הרגלי	ארוחת	הבוקר	בארצנו	ובארצות	שונות	בעולם?

•	מהם	הרגלי	ארוחת	הבוקר	שלי?

אמצעי הוראה ולמידה
מערך	שיעור	ד' 	

שקפים 	
טעימות 	

דפי	הפעלה	לתלמיד 	
לקחת	הביתה 	
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הקניה:
לקראת	הדיון	בשאלה	מהם	הרגלי	תזונה	נערוך	חידון	טריוויה	קצר	בנושא	הרגלי	ארוחה.

פרק	4	<<	דפי	הפעלה	לתלמיד	<< חידון טריוויה 
מסקנה:	במקומות	שונים	תרבויות	אכילה	שונות	ומגוונות	בהתאם	למנהג	המקום.

תשובות:	א.1,	ב.2,	ג.1,	ד.1,	ה.2,	ו.2,	ז.2,	ח.3

שאלה: מהו הרגל?
לפי	ההגדרה	במילון:	הרגל	הוא	התנהגות	נלמדת	שנעשית	מובנת	מאליה	כיוון	שחזרו	עליה	פעמים	

רבות;	משהו	שנעשה	לרוב	באופן	אוטומטי;	דבר	שרגילים	לעשות.
כדי	להעמיק	את	ההבנה	ביחס	לכוחם	של	הרגלים	בקשו	מהילדים	למפות	ולצייר	חמישה	הרגלים	מחיי	

היומיום.

דיון: מהם הרגלי תזונה?
הרגל	הוא	התנהגות	שאנו	חוזרים	עליה	שוב	ושוב	באופן	אוטומטי. 	•

הרגלי	תזונה	של	כל	אדם	נרכשים	בדרך	כלל	בילדות. 	•
ארוחת	בוקר	חשובה	מאוד	לגדילה,	להתפתחות	ולבריאות.	חשוב	לאמץ	הרגלי	תזונה	נבונים, 	•

ובפרט	בארוחת	הבוקר. 	
כדי	להקנות	הרגלי	ארוחת	בוקר	נכונים	יש	לדון	בשאלות:	מה	אוכלים,	מתי	אוכלים,	איך	אוכלים, 	•

			היכן	אוכלים	וכמה	אוכלים.	
הרגלי	תזונה	מגוונים	קיימים	במשפחות,	בעדות	ובעמים	שונים.	הרגלי	תזונה	מושפעים	ממוצא,	 	•

			מיקום	גיאוגרפי,	נורמות,	חינוך	והרגל	משפחתי,	טעם	אישי	ועוד.
ארוחת	הבוקר	המקובלת	בארצנו	נחשבת	לעשירה,	בריאה	ומגוונת,	והיא	כוללת:	סלט	ירקות,	 	•

			מוצרי	חלב,	סוגי	לחם,	ביצה,	דגני	בוקר,	פירות.

פעילות יצירה: הרגלי ארוחת הבוקר במשפחתי / בכיתתי
לסיכום	הדיון	ניתן	להטיל	על	הילדים	משימה	לצייר	ולכתוב	על	אחד	מן	הנושאים	הבאים:

ארוחת	הבוקר	המקובלת	במשפחתי 	•
משאלתי	להרגלי	ארוחת	בוקר	נאותים 	•

הפסקת	האוכל	בכיתה	שלנו 	•

את	יצירות	הילדים	ניתן	להציג	בתערוכה	תחת	הכותרת:	"ארוחות הבוקר המשפחתיות שלנו".
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בנוסף	ניתן	לחלק	לילדים	דף	צביעה:	"הפסקת	האוכל	שלנו".

פרק	4	<<	דפי	הפעלה	לתלמיד	<< הפסקת האוכל שלנו

דיון:	אילו הרגלי ארוחת בוקר אנו מכירים?
ישנן	משפחות	בהם	בני	המשפחה	נוטלים	ידיהם	על	הפת	וסועדים	אותה	בבוקר	יחדיו	עוד	לפני 	•

				צאתם	ללימודים	או	לעבודה.
בחלק	מן	המשפחות	מקובל	"לטעום"	בבוקר	משהו	קל	לפני	היציאה	מן	הבית,	כמו:	דגנים	עם	חלב, 	•

				מיני	מאפה	או	פרי.	את	הכריך	נוטל	כל	אחד	עימו	למקום	בו	ישהה	במהלך	הבוקר.
ארוחת	בוקר	משפחתית	בחגים	כוללת	מאכלים	מיוחדים:	גבינות	בשבועות,	אוזני	המן	בפורים, 	•

סופגניות	בחנוכה. 	
במדינות	מסוימות	הילדים	נוהגים	לאכול	את	ארוחת	הבוקר	בביה"ס. 	•

ישנם	המסתפקים	בפת	שחרית	בכריך	ובממרח,	וישנם	המרכיבים	ארוחת	בריאות	ע"פ	 	•
				פירמידת	המזון.

המסר:	לכל	אחד	ארוחת	בוקר	משלו.	אפשר	לאוכלה	בבית,	ניתן	לקחתה	למקום	הלימודים/עבודה,	ניתן	
לאכול	סוגים	שונים	של	ארוחת	בוקר,	אבל	העיקר:	לא	לוותר	על	ארוחת	הבוקר.	

ארוחת	בוקר	היא	התחלה	טובה	של	היום!

פעילות: שאלון
בקשו	מהילדים	למלא	את	השאלון	הבא	או	ערכו	הצבעה	בכיתה:

מה	אתה	אוכל	בבוקר	לפני	צאתך	מן	הבית?
1.	לחם	וממרח.

2.	דבר	מאפה	או	דגני	בוקר.
3.	אינני	טועם	מאומה.

4.	בדרך	כלל	ממתקים.
5.	אני	שותה	שתייה	חמה.

דיון בכיתה:
סכמו	כמה	ילדים	נוהגים	לאכול	או	לטעום	דבר	מה	לפני	צאתם	מן	הבית	ללימודים.

מה	אתה	אוכל	בבית	הספר	בהפסקת	האוכל?
1.	פת	המוציא	בממרח	כלשהוא.

כריך	עשיר	בממרח	וירקות. 	.2
אינני	נוטל	ידי	כלל	לארוחת	"המוציא". 	.3

חטיף	או	עוגה. 	.4
מתי	הזדמן	לך	לאחרונה	לאכול	ארוחת	בוקר	עם	אחד	מבני	משפחתך?	

אנו	אוכלים	יחד	מדי	יום. 	.1
בשבתות. 	.2

בחופשה	הגדולה. 	.3
4.	לא	זוכר	הזדמנות	שכזו.
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פרק	4	<<	דפי	הפעלה	לתלמיד	<< הפסקת האוכל שלנו

דיון:	אילו הרגלי ארוחת בוקר אנו מכירים?
ישנן	משפחות	בהם	בני	המשפחה	נוטלים	ידיהם	על	הפת	וסועדים	אותה	בבוקר	יחדיו	עוד	לפני 	•

				צאתם	ללימודים	או	לעבודה.
בחלק	מן	המשפחות	מקובל	"לטעום"	בבוקר	משהו	קל	לפני	היציאה	מן	הבית,	כמו:	דגנים	עם	חלב, 	•

				מיני	מאפה	או	פרי.	את	הכריך	נוטל	כל	אחד	עימו	למקום	בו	ישהה	במהלך	הבוקר.
ארוחת	בוקר	משפחתית	בחגים	כוללת	מאכלים	מיוחדים:	גבינות	בשבועות,	אוזני	המן	בפורים, 	•

סופגניות	בחנוכה. 	
במדינות	מסוימות	הילדים	נוהגים	לאכול	את	ארוחת	הבוקר	בביה"ס. 	•

ישנם	המסתפקים	בפת	שחרית	בכריך	ובממרח	וישנם	המרכיבים	ארוחת	בריאות	ע"פ	 	•
				פירמידת	המזון.

המסר:	לכל	אחד	ארוחת	בוקר	משלו.	אפשר	לאוכלה	בבית,	ניתן	לקחתה	למקום	הלימודים/עבודה,	ניתן	
לאכול	סוגים	שונים	של	ארוחת	בוקר,	אבל	העיקר:	לא	לוותר	על	ארוחת	הבוקר.	

ארוחת	בוקר	היא	התחלה	טובה	של	היום!

פעילות: שאלון
בקשו	מהילדות	למלא	את	השאלון	הבא	או	ערכו	הצבעה	בכיתה:

מה	את	אוכלת	בבוקר	לפני	צאתך	מן	הבית?
1.	לחם	וממרח.

2.	דבר	מאפה	או	דגני	בוקר.
3.	אינני	טועמת	מאומה.
4.	בדרך	כלל	ממתקים.

5.	אני	שותה	שתייה	חמה.

דיון בכיתה:
סכמו	כמה	ילדות	נוהגות	לאכול	או	לטעום	דבר	מה	לפני	צאתן	מן	הבית	ללימודים.

מה	את	אוכלת	בבית	הספר	בהפסקת	האוכל?
1.	פת	המוציא	בממרח	כלשהוא.

כריך	עשיר	בממרח	וירקות. 	.2
אינני	נוטלת	ידי	כלל	לארוחת	"המוציא". 	.3

חטיף	או	עוגה. 	.4
מתי	הזדמן	לך	לאחרונה	לאכול	ארוחת	בוקר	עם	אחד	מבני	משפחתך?	

אנו	אוכלים	יחד	מדי	יום. 	.1
בשבתות. 	.2

בחופשה	הגדולה. 	.3
4.	לא	זוכרת	הזדמנות	שכזו.

5.	כשלא	חשתי	בטוב	ונשארתי	בבית.
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5.	כשלא	חשתי	בטוב	ונשארתי	בבית.

דיון בכיתה:
מהם	הרגלי	ארוחת	הבוקר	במשפחתי?	האם	כדאי	לשנות	את	הרגלי	ארוחת	הבוקר?	מהם	הרגלי	תזונה	

מקדמי	בריאות?
בקשו	מן	הילדים	לשתף	אתכם	בתובנות	לגבי	חשיבות	טעימת	דבר	מה	לפני	היציאה	מן	הבית,	חשיבות	

ארוחת	בוקר	עשירה	ובריאה	בבית	הספר,	וחביבות	האכילה	המשפחתית	בצוותא.	

פעילות כיתתית בעזרת ההורים ובית הספר - "ספר המתכונים לארוחת בוקר"
מי	משתתף?

כל	ילדי	הכיתה	הנעזרים	לצורך	כך	בהוריהם.
איך	מכינים?

מחלקים	לכל	ילד	את	הדף	"המתכון	של...	לארוחת	בוקר".
מבקשים	מכל	משפחה	לרשום	מתכון	מפורט	של	מאכל	אהוב	עליה	במיוחד	לארוחת	בוקר.

רצוי	להוסיף	ציור	של	המתכון	וכמובן	להציע	אפשרויות	הגשה.
אוספים	את	כל	המתכונים	ויוצרים	את	ספר	המתכונים	הכיתתי.

פרק	4	<<	דפי	הפעלה	לתלמיד	<< "המתכון שלי לארוחת בוקר"
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ֶקר" ִחידֹון ְטִריְוָיה - "ַעל ַהֹבּ
רֹאׁש	חֶֹדׁש	ְסעּוַדת	ִמְצָוה? ם	בְּ ם	גַּ קּוָפה	ַנֲהגּו	ְלָקיֵּ ֵאיזֹו	תְּ א.	בְּ

ְקָרא ְתקּוַפת	ַהמִּ 1.	בִּ
ם	טֹוב ַעל	ֵשׁ ְתקּוַפת	ַהבַּ 2.	בִּ

ִית	ִראׁשֹון יֵמי	בַּ 3.	בִּ
ִמְצַרִים ָרֵאל	בְּ ֵני	ִיְשׂ עּבּוד	בְּ ְזַמן	ִשׁ 4.	בִּ

ֲעָמד	ִקּדּׁוש	ַהחֶֹדׁש? תֹור	ֵחֶלק	ִממַּ דֹוָלה	בְּ ם	ְסעּוָדה	גְּ קּוָפה	ַנֲהגּו	ְלַקיֵּ ֵאיזֹו	תְּ ב.	בְּ
דֹוָלה ֶנֶסת	ַהגְּ י	כְּ ְתקּוַפת	אְנֵשׁ 1.בִּ
ַלִים ירּוָשׁ ִני	בִּ ִית	ֵשׁ ְתקּוַפת	בַּ 2.בִּ

ַרק	 ֵני	בְּ הּוְקָמה	ָהִעיר	בְּ ֶשׁ 3.כְּ
4.ַאַחר	ַמֲעָמד	ַהר	ִסיַני

ת? בָּ ַשׁ ַנֲהגּו	ֶלֱאכֹל	בְּ ין"	ֶשׁ יל	ֶה"ַחמִּ ְבִשׁ ִדינֹות	ַהׁשֹונֹות	ֶאת	תַּ הּוִדים	ַּבמְּ ּנּו	ַהיְּ יַצד	כִּ ג.	כֵּ
ִבית	 ִביָנה	ּוְבִעיַראק:	תְּ ִפיָנה	אֹו	תְּ ַמרֹוקֹו:	ְסִח'יָנה,	ּבטּוִניס	ְואְלִג'יר:	דְּ ַנז:	צ'ֹוֵלְנט,	בְּ כְּ אְשׁ 1.	בְּ

ִפיָנה ַמרֹוקֹו:	צ'ֹוֵלְנט,	ּבטּוִניס	ְוַאְלִג'יר:	ְסִח'יָנה	ּוְבִעיַראק:	דְּ ִבית,		בְּ ַנז:	תְּ כְּ אְשׁ 2.	בְּ
ין:	צ'ֹוֵלְנט ה	ֶהַחמִּ נָּ לּו	ֻכּ קֹומֹות	ַהלָּ ָכל	ַהמְּ 3.	בְּ

ֵהם? לָּ ֶקר	ֶשׁ יב	ֶאת	ֲארוַּחת	ַהבֹּ ַאְרֵצנּו	ְלַהְרכִּ ים	בְּ ה	נֹוֲהִגים	ַהֲאָנִשׁ ד.	ִממָּ
ֶקר	ִעם	ָחָלב ִביָנה	ּוִדְגֵני	בֹּ יָצה,	ֶלֶחם,	מּוְצֵרי	גְּ ָלט	ְיָרקֹות,	בֵּ 1.	ִמסָּ

ּיֹות	אֹו	ֵמעּוִגּיֹות	 2.	ֵמעּוגֹות	ִאיִשׁ
ֶמן	ָעמֹק ֶשׁ ן	בְּ יל	ַחם	אֹו	ַמֲאָכל	ְמֻטגָּ ְבִשׁ 3.	ִמתַּ

ֶקר? ְגֵני	בֹּ ֶקר	דִּ ִבים	ֶלֱאכֹל	ַלֲארּוַחת	בֹּ ה.	ֵהיָכן	ַמֲעִדיִפים	ַהּתֹוָשׁ
ִאיַטְלָיה 1.	בְּ

אֶמִריָקה 2.	בְּ
ַתאְיַלְנד 3.	בְּ

ֶנת	ְוַנְקִניִקּיֹות? ה	ְמֻטגֶּ ֶקר	ַעְגָבִניָּ ו.	ֵהיָכן	נֹוֲהִגים	ֶלֱאכֹל	ַלֲארּוַחת	בֹּ
ן ַיפָּ 1.	בְּ

אְנְגִליָּה 2.	בְּ
קֶֹטב	ַהְצפֹוִני	)ֶאְסִקימֹוִאים( 3.	בַּ

ֶקר? ז.	ֵהיָכן	אֹוְכִלים	ַדְיַסת	סֶֹלת	ַלֲארוַּחת	בֹּ
ִסין 1.	בְּ

ִרית ְדרֹום	אְרצֹות	ַהבְּ 2.	בִּ
ַמרֹוקֹו 3.	בְּ
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ְזָרח	ָהָרחֹוק? מִּ ֶלת	בַּ ֻקבֶּ ְרּבּות	ַהֲאִכיָלה	ַהמְּ ח.	ַמִהי	תַּ
ֵתף גַֹבּה	כָּ ְלַחן	בְּ ָהאֶֹכל	ַעל	ֻשׁ ֶשׁ ֲעִמיָדה	כְּ 1.	ֲאִכיָלה	בַּ

ָיד	 ַחת	בַּ לַּ דֹול	ְוַהְחָזַקת	ַהצַּ ר	גָּ ה	ַעל	כַּ ה	ּתֹוְך	ַהַסבָּ יָבה	ַעל	ָהִרְצפָּ 2.	ְיִשׁ
ֶעְזַרת	ַמְקלֹות ְלָחנֹות	ְנמּוִכים	ַוֲאִכיָלה	בְּ יָבה	ְסִביב	ֻשׁ 3.	ְיִשׁ

ַמְסָקָנה:
קֹום. ֶהְתֵאם	ְלִמְנַהג	ַהמָּ ְרּבּויֹות	ֲאִכיָלה	ׁשֹונֹות	ּוְמֻגָונֹות	בְּ ְמקֹומֹות	ׁשֹוִנים	תַּ בִּ
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ית? ֵראִשׁ חּוָמׁש ְבּ ֶרת ְבּ ֵאיזֹו ְסעּוָדה מּוְזֶכּ
ֶלְך ֹלמֹה	ַהמֶּ א.	ְסעּוַדת	ְשׁ

נֹו ֵמל	ִיְצַחק	בְּ יֹום	ִהגָּ ָעָשׂה	אְבָרַהם	אִבינּו	בְּ ה	ֶשׁ תֶּ ְשׁ ב.	ַהמִּ
ְוָיָתן ל	ַהלִּ רֹו	ֶשׁ ָשׂ ִדיִקים	ְלָעִתיד	ָלבֹוא	ִמבְּ ַיֲערֹוְך	ה'	ַלצָּ עּוָדה	ֶשׁ ג.	ַהסְּ

ית	ֲאבָֹתיו.		 חָֹתיו	ַעל-בֵּ פְּ ַסח	-	ְלִמְשׁ ן	ַהפֶּ ד.	ֲאִכיַלת	ָקְרבָּ

ת? בָּ ַשׁ לֹוש ְסעּודֹות ְבּ ֵהיָכן ַלְמדּו ָחַז"ל ַעל ִמְצַות ָשׁ
מֹות	ט"ז,	כ"ה( ֶדה	"	)ְשׁ ׂ שָּ ת	ַהּיֹום ...  ַהּיֹום	ֹלא	ִתְמָצֻאהּו	בַּ בָּ י-ַשׁ ה	ִאְכֻלהּו	ַהּיֹום,	כִּ סּוק:"	ַוֹיּאֶמר	מֶֹשׁ 1.	ֵמַהפָּ

ָעִמים" לֹוׁש	פְּ ה,	סֹוֲעִדים	ּבֹו	ְלָבֵרְך	ָשׁ ִסיָעה	ְקַטנָּ ת:	"ּפֹוְסִעים	ּבֹו	פְּ בַּ ִמירֹות	ַהשָּׁ 2.	ִמזְּ
ָריו	ַוֲעָבָדיו	" ה	ְלָכל-ָשׂ תֶּ לֹוׁש	ְלָמְלכֹו	ָעָשׂה	ִמְשׁ ַנת	ָשׁ ְשׁ ר:	"בִּ ִגיַלת	ֶאְסתֵּ 3.	ִממְּ

ׁשּובֹות	ְנכֹונֹות ל	ַהתְּ 4.	כֹּ

ת? בָּ ַשׁ לֹושׁ ְסעּודֹות ְבּ ָשׁ ִמי ָחַיב ְבּ
ָבִרים 1.	ַרק	ַהגְּ
ים ִשׁ 2.	ַרק	ַהנָּ

ים ָבִרים	ְוַגם	ָנִשׁ ם	גְּ 3.	גַּ
ִנים	 ַמְלאּו	לֹו	כ'	ָשׁ 4.	ַרק	ִמי	ֶשׁ

עּוֹדות ֵהן ְסעּודֹות ִמְצָוה? ֵאּלּו ֵמַהְסּ
ת ֶדת	בַּ ֻהלֶּ 1.	ְסעּוָדה	בְּ

ר	ִמְצָוה	ּוְסעּוָדה	ַמְפֶסֶקת ה,	ְסעּוַדת	בַּ 2.	ְסעּוַדת	ֲחֻתנָּ
חּו"ל עֹוֵבר	ָלגּור	בְּ ֶשׁ 3.	ְסעּוָדה	כְּ

ׁשּוָבה	ֵאיֶנָנה	ְנכֹוָנה 4.	אף	תְּ

ם ֵמִהְלכֹות ְסעּוָדה? ָבִרים ִהנָּ ֵאּלּו ִמן ַהְדּ
עּוָדה סְּ ִנְתַעֵטׁש	בַּ ט,	ַוֲאִפיּלּו	ִמי	ֶשׁ ֶשׁ ים	ָקֶנה	ַלוֶּ א	ַיְקדִּ מָּ עּוָדה	ֶשׁ ַעת	ַהסְּ ְשׁ יִחין	בִּ 1.	ֵאין	ְמִשׂ

				אסּור	לֹוַמר	לֹו	"אסּוָתא"
ד	 ה	ְמֻעמָּ תֶּ נּות,	ֹלא	ֹיאַכל	ְוֹלא	ִיְשׁ ֶרְך	ַרַעְבתָּ ה	דֶּ תֶּ 2.	ֹלא	ֹיאַכל	ְוֹלא	ִיְשׁ

ֶזל ֶזה	ֲאַבק	גֶּ ֶקת	ִלְבַעֶליַה	ֶשׁ ֵאיָנה	ַמְספֶּ עּוָדה	ֶשׁ 3.	אסּור	ֶלֱאכֹל	ִמסְּ
ׁשּובֹות	ְנכֹונֹות ל	ַהתְּ 4.	כֹּ
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ַהְפָסַקת  ֶפר ַבּ ֵבית ַהֵסּ ַבּּבּועֹות ָכּתּוב ָמה ִהנְָּך נֹוֵהג לֱֶאכֹל ְבּ
ְפָסל נֹוֵהג לֱֶאכֹל. ַהאֹכֶל ּוָמה ֲחֵברְָך לַַסּ

ַהְפָסַקת ַהאֹכֶל ֶשָלנּו

הרגלי הארוחות שלנו

דף	הפעלה	-	גירסה	לבנים 	
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ַהְפָסַקת  ֶפר ַבּ ֵבית ַהֵסּ ַבּּבּועֹות ָכּתּוב ָמה ִהנְָּך נֹוֶהגֶת לֱֶאכֹל ְבּ
ְפָסל נֹוֶהגֶת לֱֶאכֹול. ְך לַַסּ ַהאֹכֶל ּוָמה ֲחֶברְֵתּ

ַהְפָסַקת ַהאֹכֶל ֶשָלנּו
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ֶקר ַחת ________ ַלֲארּוַחת ֹבּ ַפּ ל ִמְשׁ ְתּכֹון ֶשׁ ַהַמּ
ֶקר? ֲארּוַחת	בֹּ ְתִאים	ְלָשֵלב	בַּ יִרים	ַמְתּכֹון	ְלַמֲאָכל	ַהמַּ ַמכִּ

ָהַפְך	ְלֶחֶלק	ֵמַהֲארּוָחה? ְחְתֶכם	ֶשׁ פַּ ֵני	ִמְשׁ ֶקֶרב	בְּ ֵיׁש	ַמֲאָכל	ָאהּוב	ְוָחִביב	בְּ
ֶקר. ִתית	ַלֲארּוַחת	בֹּ תַּ ְתּכֹונִים	ַהכִּ ְתפּו	אֹוָתנּו	ְוַיַחד	ִנּצֹור	ֶאת	חֹוֶבֶרת	ַהמַּ ַשׁ

ִמְצַרִכים:

ּׁשּול: ה אֹו ַהִבּ ְזַמן ַהֲאִפיָּ

ים: הֹוָראֹות נֹוָספֹות/ִטִפּ

ֹאֶפן ַהֲהָכָנה:

ים: יִשׁ ַמִגּ
ְתּכֹון: ם ַהַמּ ֵשׁ
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משחק: דגלים להרגלים

מי משחק?
כל	הכיתה

מהי המשימה?
להשיג	את	חמשת	דגלי	ההרגלים

יש	להכין	מראש	את	חמשת	דגלי	ההרגלים	השונים	לכל	תלמיד.	

איך משחקים?
•	הכיתה	מתחלקת	לשתי	קבוצות.

•	ישנם	חמישה	דגלים	שבכל	אחד	מהם	מופיע	הרגל	חיובי	הקשור	לארוחת	בוקר.	המורה	יחלק	לכל
			ילד	באקראיות	חמישה	דגלים.	)יתכנו	שניים	או	שלושה	דגלים	עם	אותו	ההרגל!(	

•	בהינתן	האות	על	כל	ילד	להשיג	את	כל	חמשת	דגלי	ההרגלים,	כאשר	לצורך	כך	הוא	מחליף	דגלים
			עם	חבריו	לכיתה,	דגל	שאין	לו	בעד	דגל	מיותר	שברשותו.

•	הקבוצה	שכל	תלמידיה	השיגו	את	כל	חמשת	ההרגלים	הינה	הקבוצה	המנצחת.
•	לסיום	וסיכום:	כל	תלמיד	מקבל	שכפול	שכותרתו:	"דגלים	להרגלים"	עליו	יצמיד	את	הדגלים.

ארגיל	עצמי	לאכול	ארוחת	בוקר	
מזינה	בזמנה,	גם	ביום	שאינני	

בבית	הספר.

אתרגל	לאכול	ארוחת	בוקר
	מידי	יום	מבלי	לדלג!

אסגל	לי	הרגל	חשוב	-		לאכול	ארוחת	
בוקר	כשאני	על	יד	שולחן	ישוב.

לא	אשכח	להרבות	בשתיית	מים	
בבוקר	כחלק	מארוחת	הבוקר.

אתרגל	להרכיב	את	ארוחת	הבוקר	
שלי	על	פי	פירמידת	המזון.
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אסגל	לי	הרגל	חשוב	-	לאכול	ארוחת	
בוקר	כשאני	על	יד	שולחן	ישוב.

אסגל	לי	הרגל	חשוב	-	לאכול	ארוחת	
בוקר	כשאני	על	יד	שולחן	ישוב.

אסגל	לי	הרגל	חשוב	-	לאכול	ארוחת	
בוקר	כשאני	על	יד	שולחן	ישוב.

אסגל	לי	הרגל	חשוב	-	לאכול	ארוחת	
בוקר	כשאני	על	יד	שולחן	ישוב.

אסגל	לי	הרגל	חשוב	-	לאכול	ארוחת	
בוקר	כשאני	על	יד	שולחן	ישוב.

אסגל	לי	הרגל	חשוב	-	לאכול	ארוחת	
בוקר	כשאני	על	יד	שולחן	ישוב.

       הדגלים:

ארגיל	עצמי	לאכול	ארוחת	בוקר	
מזינה	בזמנה,	גם	ביום	שאינני	

בבית	הספר.

ארגיל	עצמי	לאכול	ארוחת	בוקר	
מזינה	בזמנה,	גם	ביום	שאינני	

בבית	הספר.

ארגיל	עצמי	לאכול	ארוחת	בוקר	
מזינה	בזמנה,	גם	ביום	שאינני	

בבית	הספר.

ארגיל	עצמי	לאכול	ארוחת	בוקר	
מזינה	בזמנה,	גם	ביום	שאינני	

בבית	הספר.

ארגיל	עצמי	לאכול	ארוחת	בוקר	
מזינה	בזמנה,	גם	ביום	שאינני	

בבית	הספר.

ארגיל	עצמי	לאכול	ארוחת	בוקר	
מזינה	בזמנה,	גם	ביום	שאינני	

בבית	הספר.

אתרגל	להרכיב	את	ארוחת	הבוקר	
שלי	על	פי	פירמידת	המזון.

אתרגל	להרכיב	את	ארוחת	הבוקר	
שלי	על	פי	פירמידת	המזון.

אתרגל	להרכיב	את	ארוחת	הבוקר	
שלי	על	פי	פירמידת	המזון.

אתרגל	להרכיב	את	ארוחת	הבוקר	
שלי	על	פי	פירמידת	המזון.

אתרגל	להרכיב	את	ארוחת	הבוקר	
שלי	על	פי	פירמידת	המזון.

אתרגל	להרכיב	את	ארוחת	הבוקר	
שלי	על	פי	פירמידת	המזון.

אתרגל	לאכול	ארוחת	בוקר
	מידי	יום	מבלי	לדלג!

אתרגל	לאכול	ארוחת	בוקר
	מידי	יום	מבלי	לדלג!

אתרגל	לאכול	ארוחת	בוקר
	מידי	יום	מבלי	לדלג!

אתרגל	לאכול	ארוחת	בוקר
	מידי	יום	מבלי	לדלג!

אתרגל	לאכול	ארוחת	בוקר
	מידי	יום	מבלי	לדלג!

אתרגל	לאכול	ארוחת	בוקר
	מידי	יום	מבלי	לדלג!

לא	אשכח	להרבות	בשתיית	מים	
בבוקר	כחלק	מארוחת	הבוקר.

לא	אשכח	להרבות	בשתיית	מים	
בבוקר	כחלק	מארוחת	הבוקר.

לא	אשכח	להרבות	בשתיית	מים	
בבוקר	כחלק	מארוחת	הבוקר.

לא	אשכח	להרבות	בשתיית	מים	
בבוקר	כחלק	מארוחת	הבוקר.

לא	אשכח	להרבות	בשתיית	מים	
בבוקר	כחלק	מארוחת	הבוקר.

לא	אשכח	להרבות	בשתיית	מים	
בבוקר	כחלק	מארוחת	הבוקר.
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לֹו ׁ ֶקר ִמֶשּ ְלָכל ֶאָחד ֲארּוַחת ֹבּ
נּו.	ָלֵכן	ָחׁשּוב	 ל	ָכל	ֶאָחד	ֵמִאתָּ ִגים	ֶשׁ ׂ כֶֹלת	ְוַהֶהשֵּ ה,	ַהיְּ ָשׁ ִריאּות,	ַהַהְרגָּ ה	ַעל	ַהבְּ ָעה	ַרבָּ פָּ זּוָנה	ַהְשׁ ֵלי	ַהתְּ ְלֶהְרגֵּ

ִעים	ִמּגֹוְרִמים	 פָּ סעּודֹות	ֻמְשׁ ַשארַ	הְּ ֶקר	וְּׁ ְפִריט,	ִמְנֲהֵגי	ֲארוַּחת	בֹּ נבֹונִים.	ַהתַּ ִריִאים	וְּ זּוָנה	בְּ ֵלי	תְּ ְלאֵמץ	ֶהְרגֵּ
ָחה	ְוִחיּנּוְך,	ֵעדֹות,	נֹוְרמֹות,	ָועֹוד. פָּ ֵלי	ִמְשׁ ים,	ֶהְרגֵּ ים:	ִסְגנֹון	ַחיִּ ַרבִּ

ָחה	אֹו	ְלָבד.	 פָּ ְשׁ ּמּוִדים/ַהֲעבֹוָדה,	ִעם	ַהמִּ ְמקֹום	ַהלִּ ִית	אֹו	בִּ בַּ ְלָחן	בַּ ֶקר	יֹום	יֹוִמית	אֹוְכִלים	ְלַיד	ַהֻשּׁ ֲארּוַחת	בֹּ
יָּכּות.	 ר	ְוַשׁ ת	ֶקֶשׁ חּוַשׁ ָחה.	ְסעּודֹות	ֵאּלּו	נֹוְתנֹות	תְּ פָּ ְשׁ ֵחיק	ַהמִּ ִית,	בְּ בַּ ת	ָוַחג	אֹוְכִלים	בַּ בָּ ְסעּודֹות	ַשׁ

ל	ַהּיֹום. ֶקר	ְלַהְתָחָלה	טֹוָבה	ֶשׁ ִמיד	ֲארּוַחת	בֹּ ר:	ֶלֱאכֹל	תָּ ָהִעקָּ
זּוָנה? ֵלי ַהְתּ ָמֶהם ֶהְרֵגּ

ִריאּות. ְתחּות	ְוַלבְּ ֶקר	ָחׁשּוָבה	ְמאֹוד	ִלְגִדיָלה,	ְלִהְתפַּ ֲארּוַחת	ַהבֹּ
ְלדּות. יַּ ים	בַּ ִשׁ ל	אָדם	ִנְרכָּ ל	כָּ זּוָנה	ֶשׁ ֵלי	ַהתְּ ֶהְרגֵּ

זּוָנה	ְנכֹוִנים. ֵלי	תְּ ץ	ֶהְרגֵּ ָחׁשּוב	ְלַאמֵּ
ים	ֵלב: ָלִשׂ

ָמה	אֹוְכִלים? 	•
ָמַתי	אֹוְכִלים? 	•
ֵאיְך	אֹוְכִלים? 	•

ִעם	ִמי	אֹוְכִלים? 	•
ה	אֹוְכִלים? מָּ כַּ 	•

נּו? לָּ ֶקר ֶשׁ ֵלי ֲארּוַחת ַהֹבּ יַע ַעל ֶהְרֵגּ ִפּ ָמה ַמְשׁ
ים •	ִחּנּוְך	ְוִסְגנֹון	ַחיִּ

•	נֹוְרמֹות
י •	ַטַעם	ִאיִשׁ
ב	רּוַח •	ַמצַּ

אֹוְגַרִפי •	ִמּקּום	גֵּ
ֶקר? ֵאיּך אֹוְכִלים ֲארּוַחת ֹבּ
ֶפר ֵבית	ַהסֵּ ִית	אֹו	בְּ בַּ •	אֹוְכִלים	בַּ

ֶקר	ְוָחָלב ְגֵני	בֹּ ִרי	ְויֹוּגְורט	אֹו	דִּ ה,	פְּ ִביָנה	ְוַעְגָבִניָּ רוָּסה	ִעם	גְּ ִמזיָנה:	פְּ ִריאה	וְּ •	אֹוְכִלים	ֲארּוָחה	בְּ

ַאְרֵצנּו? ֶלת ְבּ ֻקֶבּ ֶקר ַהְמּ ַמִהי ֲארּוַחת ַהֹבּ

ֶקרָסָלט	ְיָרקֹות ְגֵני	בֹּ דִּ יָצה בֵּ ִביָנהֶלֶחם גַמֲאְכֵלי	גְּ דָּ
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הרגלי תזונה
מהם הרגלים? אילו גורמים משפיעים על הרגלי ארוחת הבוקר? מהם הרגלי אכילת ארוחת 

בוקר בעמים שונים ומהי ארוחת בוקר ישראלית?

מהו הרגל?
הרגל	הוא	התנהגות	נרכשת	החוזרת	ונשמרת	באופן	אוטומטי.	גורמים	שונים	משפיעים	על	ההרגלים	

שאנו	רוכשים.	להרגלי	התזונה	והשתייה	השפעה	מרחיקת	לכת	על	הבריאות,	ההרגשה	הכללית,	
היכולות	וההישגים	בהווה	ובעתיד.

אילו גורמים משפיעים על הרגלי התזונה שלנו?
גורמים	רבים	משפיעים	על	הרגלי	התזונה	שלנו:	משפחה,	טעם	אישי,	פעילות	גופנית,	מצב	גופני,	

מזג	אוויר,	מצב	רוח,	דימוי	עצמי	ועוד.

כיצד נרכשים הרגלי תזונה?
אדם	אינו	נולד	מצויד	בידע	על	מזון,	הוא	רוכש	את	הידע	הזה	בשלבים.	הוא	לומד	על	המאכלים	

המוגשים	לו,	מתרגל	לטעמים	השונים	ולומד	את	הרגלי	האכילה	המקובלים	בסביבתו.
הרגלי	תזונה	נרכשים	מילדות	ומושפעים	מן	החינוך	וההרגל	המשפחתי.	כל	ילד	עשוי	לפתח	העדפות	

וטעמים	אחרים	מסביבתו.
במקרים	רבים	אדם	רגיל	למאכלים	שהכיר	בילדותו	ומעדיף	אותם	על	פני	מאכלים	אחרים.	את	דפוס	

ההרגל	והאכילה	מבית	הוריו	יעביר	ויחקה,	קרוב	לוודאי,	בביתו.	

מה חשיבות הסעודות בחיק המשפחה?
ישיבה	משותפת	לסעודה	לא	נועדה	אך	ורק	להשביע	את	הרעב.	אמנם	בימות	החול	לא	מזדמנות	לנו	
סעודות	משפחתיות	משותפות	רבות,	אך	בשבתות	וחגים	אנו	חלק	מן	התחושה	החמימה	והמאחדת	

כשאנו	ישובים	סביב	השולחן	בחיק	המשפחה.	
	במקומות	שונים	בעולם	ישנן	תרבויות	שונות	המתבטאות	באופן	האכילה,	בצורת	הסעודה	וההגשה	
ובמאכלים	המקובלים.	גם	אצלנו	ניתן	להבחין	במאכלים	המקובלים	על	בני	עדה	מסוימת,	בהרגלים	

שונים	בין	בעלי	מוצא	שונה	או	בדפוסי	אכילה	שאינם	זהים	זה	לזה	בקרב	משפחות.
עובדה	זו	מחדדת	את	הצורך	בהרחבת	הידע	על	המזונות	השונים,	ואת	הצורך	בבחירה	מושכלת	בהם	

על	פי	עקרונות	פירמידת	המזון.

מהי ארוחת בוקר המקובלת בארצנו?
דוגמאות	לארוחת	בוקר	יומיומית:	ביצה	וירק,	לחם	וגבינה,	דגני	בוקר	וחלב.

הארוחה	מייצגת	את	הטעם	וההרגלים	של	האוכלוסיה	בארצנו.						
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מהם הרגלי ארוחת הבוקר בארצות השונות?
בצרפת	אוהבים	להתחיל	את	היום	עם	קפה	ומאכל	מתוק,	כגון	קרואסון	עם	ריבה	וחמאה.	ארוחת	בוקר	
אנגלית	טיפוסית	כוללת	נקניקיות,	ביצים	ועגבנייה	מטוגנת.	בארצות	הברית	ארוחת	דגני	בוקר	פופולרית	
מאוד,	רבים	נוהגים	לאכול	פנקייק	עם	סירופ	מייפל,	לחם	מטוגן	ומאפינס.	בדרום	ארצות	הברית	נוהגים	

לאכול	דייסת	סולת	ששמה	גריטס.

מה הקשר בין סוג המזון לבין מיקום גאוגרפי?
במקומות	רבים	בעולם	נוהגים	התושבים	לאכול	את	המזון	הזמין	באותו	אזור,	למשל:	מזון	מן	הים	אצל	

שוכני	חופים,	אורז	במזרח	אסיה,	תירס	במרכז	אמריקה.	מזון	זמין	הוא	לרוב	זול	יותר	ופופולרי	יותר.
	

מהן התנהגויות אכילה?
במקומות	שונים	בעולם	רווחו	נורמות	שיצרו	תרבויות	אכילה	שונות.	לדוגמא:	בתרבות	המערבית	מקובל	

לאכול	בישיבה	על	יד	השולחן	בעזרת	סכין	ומזלג,	במזרח	הרחוק	ישובים	האנשים	בסעודתם	סביב	
שולחן	נמוך	ואוכלים	בעזרת	מקלות,	ואצל	הבדואים	הארוחה	נאכלת	בישיבה	מזרחית	על	כריות	כאשר	

המזון	מלופף	בפיתה.

כיצד תרמה ההתפתחות הטכנולוגית לתפריט המזון?    
בדורות	האחרונים	הפך	העולם	לכפר	גלובלי	אחד	גדול.	הקידמה	הטכנולוגית,	התפתחות	התחבורה,	

קשרי	המסחר,	התעשייה	והתרבות	בין	המדינות,	הביאו	לגלובליזציה	גם	בעולם	המזון.
המאה	ה-20	מאופיינת	בהגירה	בקנה	מידה	גדול	מאוד.	הגירת	עמים	גרמה	לנדידה	של	מאכלים	ומנהגי	

אכילה	בין	ארצות	ויבשות.	מאכלים	שבעבר	זוהו	עם	עמים	ומקומות	מסוימים	הפכו	לזמינים,	נגישים	
ואהובים	במקומות	שונים	בעולם,	למשל:	אוכל	סיני,	פיצה,	פסטה,	קרואסון,	באגט,	המבורגר.

תהליך	זה	התרחש	גם	בארצנו,	אליה	נקבצו	עולים	מארצות	שונות	שנודעות	בתפריטים	ובהרגלי	אכילה	
שונים.	


