
ישראלמדינת

החינוךמשרד

לכיתה השיעור עברית

ו-תזונה נכונה ד: נושא השיעור

כתיבה ומחברתבכלי נא הצטיידו 

לימור עסיס טל: עם המורה



?מה נלמד היום

.תזונה נכונה: נלמד על הנושא•

.וחידוןנתחיל  בסרטון •

תבֹות • ְדׁשֹוִתיות נקרא שתי כַּ את ונכיר ְנכֹוָנה ְתזּוָנה קצרות בנושא חַּ

.החדשותיתמאפייני הכתבה 

"לילדיםהחדשון"מכתבה נוספת קריאת : תרגול•



?מה להביא לשיעור



מתחילים בכיף

? לכלול גם ממתקיםיכולה ְתזּוָנה ְנכֹוָנה האם 



נצפה בסרטון בנושא תזונה נכונה: שמתחיליםלפני 



?  מהי התזונה הנכונה

.המומלץמכל קבוצות המזון ביחס אוכלים מאכלים יום כל . א

.מזוןאחרת של אוכלים קבוצה יום כל . ב

.ממנהתזונה שאנו מרגישים שבעים . ג

.הגבלהקבוצות המזון ללא אוכלים מאכלים מכל . ד



איזה מוצר מהמוצרים הבאים מומלץ לצרוך יותר  
?מהאחרים

.קוקוסשמן . א

.זיתשמן . ב

.חמאה. ג

.מרגרינה. ד



?מה עלול לקרות אם לא תצרכו מספיק חלבונים

.הזמןתרגישו צמאים כל . א

.אנרגיהלא תהיה לכם בכלל . ב

.שריריםהגוף שלכם לא יהיה מסוגל לבנות מסת . ג

.במשקלתעלו . ד



?במכוניתהבאים דומה לדלק ִקיום מבין הְצָרִכים איזה צוֶרְך 

.מים. א

.חלבונים. ב

ויטמינים. ג

פחמימות. ד



ת המזון השתנה בשנים האחרונותמבנה  מה אפשר  . ִפיָרִמידַּ
?להסיק מכך 

.תזונהממשיכים ללמוד דברים חדשים על שהחוקרים . א

.שניםהתזונה לא נחקר כהלכה עד לפני כמה שנושא . ב

.בריאחשבו החוקרים שמזון מהיר הוא שפעם . ג

.לבריאותלאחרונה הבינו החוקרים שפעילות גופנית מועילה שרק . ד



מה  . קטן מאודהצהוב בפירמידת המזון הוא החלק 
?המשמעות שיש לכך 

.בשפעשיש לאכול ירקות . א

.והשומניםשיש להגביל את הצריכה של השמן . ב

.רחוקותשיש לאכול דגנים רק לעיתים . ג

.צמחונייםשכולם צריכים להיות . ד



?ממתקיםמבוקרת של מה יכולה להיות צריכה 

.יוםאכילת ממתק בכל . א

.ממתקיםלהימנע בכלל מאכילת . ב

.בשבועאכילת ממתק פעם . ג

.אפשראכילת ממתקים מתי שרק . ד



עכשיו לומדים

שתי כתבות  נקרא , אחרי שצפינו בסרטון והבנו עוד קצת על תזונה נכונה

:חדשותיות קצרות

"הסימנים האדומים מגיעים למדפים: "האחת

,  משקאות קלים וממתקים לא ִייָמְכרּו בבתי הספר: "השנייה

"ומיונזוגם לא קטשופ 



עכשיו לומדים

...רגע לפני

?ְתזּוָנהלמילהָמזֹוןהאם יש קשר בין המילה 



עכשיו לומדים

(תזונה)ְתזּוָנה

;זוןשורש

אכילת מזונות, קבלת מזון לגוף

תפריט של פרטי מזון  : תפריט תזונה

.  וכמותם שמותאמת לצרכים של אדם

.בלועזית דיאטה

(מזון)ָמזֹון 

שורש

;זון

אוֶכל

מן המילון



?  הידעתם:  מתאווררים

,  כלומר בסיפור הבריאה, לפי הסיפור המקראי הצטווה המין האנושי מלכתחילה

ֹּאֶמר ": להיזון רק מן הצומח ַע ֱאֹלִהיםַוי רֵּ ֶשב זֹּ ֲאֶשר ֶזַרעִהנֵּה ָנַתִתי ָלֶכם ֶאת ָכל עֵּ

ַע  רֵּ ץ זֹּ ץ ֲאֶשר ּבֹו ְפִרי עֵּ י ָכל ָהָאֶרץ ְוֶאת ָכל ָהעֵּ " ָלֶכם ִיְהֶיה ְלָאְכָלהָזַרעַעל ְפנֵּ

(.  כט, בראשית א)

ֶשב  ": אחרי המבול אנו מוצאים ָכל ֶרֶמש ֲאֶשר הּוא ַחי ָלֶכם ִיְהֶיה ְלָאְכָלה ְכֶיֶרק עֵּ

ל .כאן מתווסף הבשר אל התפריט האנושי–( ג, בראשית ט)" ָנַתִתי ָלֶכם ֶאת כֹּ



למדפיםהאדומים מגיעים הסימּונים : כותרת הכתבה

?מידע ניתן לגלות מהכותרתאיזה . 1

?אתם כבר יודעים על הנושאמה . 2

כתבו כמה שאלות? איזה מידע הייתם רוצים לדעת עוד.3



למדפיםהאדומים מגיעים הסימּונים : כותרת הכתבה

?מדובר בכתבהמהעל 

?מדובר בכתבהמיעל 

?"האירוע"מתרחש מתי

?הסימונים מגיעים למדפיםמדוע

?זה יתרחשמקוםבאיזה 

?מה יעזרו לנו הצרכנים הסימונים האדומים



:לילדיםהחדשוןמתוך 
הסימּונים האדומים מגיעים למדפים

מעכשיו נדע בקלות ובמהירות אם במוצרי המזון שאנחנו אוכלים יש כמויות  •
ף שקבע משרד הבריאות, סוכר .שומן ומלח שחורגות מהסַּ

קנֹות סימון המזון המזיק שנכנסו לתֹוקף• מחויבים יְַּצָרֵני המזון לסמן  , לפי תַּ
ְדֵבָקה אדומה בחזית האריזה מּוָצִרים המכילים כמות גבוהה של שומן סוכר  , במַּ

ָשִאים לסמן את המוצר  . שהם רכיבים מזיקים לבריאות–ומלח  היצרנים רַּ
. אם המוצר נחשב בריא ומומלץ לצריכה, במדבקה ירוקה

נֹוחּות  , מחיר, לרוב אנו בוחרים מּוצר מזון מסוים על פי שיקולים של טעם•
עם העלייה במּוָדעּות הצרכנים , בשנים האחרונות. השימוש בו או ֲהָכָנתֹו

.משמש הסימון התזונתי כלי נוסף וחשוב בבחירת המזונות, לתזונה בריאה



:לילדיםהחדשוןמתוך 

הסימּונים האדומים מגיעים למדפים

מעכשיו נדע בקלות ובמהירות אם במוצרי המזון שאנחנו אוכלים יש כמויות  •
ף שקבע משרד הבריאות, סוכר .שומן ומלח שחורגות מהסַּ

?מדובר בכתבהמהעל 

?מה יעזרו לנו הצרכנים הסימונים האדומים



:לילדיםהחדשוןמתוך 

קנֹות סימון המזון המזיק שנכנסו לתֹוקףלפי • מחויבים יְַּצָרֵני המזון לסמן  , תַּ
ְדֵבָקה אדומה בחזית האריזה מּוָצִרים המכילים כמות גבוהה של שומן סוכר  , במַּ

ָשִאים לסמן את המוצר  . שהם רכיבים מזיקים לבריאות–ומלח  היצרנים רַּ
. אם המוצר נחשב בריא ומומלץ לצריכה, במדבקה ירוקה

?מדובר בכתבהמיעל 



:לילדיםהחדשוןמתוך 
הסימּונים האדומים מגיעים למדפים•

מעכשיו נדע בקלות ובמהירות אם במוצרי המזון  •
שומן ומלח שחורגות , שאנחנו אוכלים יש כמויות סוכר

ף שקבע משרד הבריאות .מהסַּ

קנֹות סימון המזון המזיק שנכנסו לתֹוקף• מחויבים , לפי תַּ
ְדֵבָקה אדומה בחזית האריזה   יְַּצָרֵני המזון לסמן במַּ

–סוכר ומלח , מּוָצִרים המכילים כמות גבוהה של שומן
ָשִאים לסמן  . שהם רכיבים מזיקים לבריאות היצרנים רַּ

אם המוצר נחשב בריא , את המוצר במדבקה ירוקה
.  ומומלץ לצריכה

לרוב אנו בוחרים מּוצר מזון מסוים על פי שיקולים של  •
בשנים  . נֹוחּות השימוש בו או ֲהָכָנתֹו, מחיר, טעם

עם העלייה במּוָדעּות הצרכנים לתזונה  , האחרונות
משמש הסימון התזונתי כלי נוסף וחשוב , בריאה

.בבחירת המזונות

הכותרת•

דיווח מפורט•

של  הצגת הנושא מזווית הראייה •
הכותב

מרכזי לסיוםרעיון •



?כתבה/מה עשינו על מנת לקרוא ידיעה חדשותית

.העלינו ידע קודם, קראנו את הכותרת ושיערנו במה תעסוק הכתבה•

.שאלנו שאלות על נושא הכתבה•

.  את נושא הכתבה ואת עמדת הכותבזיהינו •

.דיווח:זיהינו בכתבה•



לילדיםהחדשוןמתוך 
וגם לא קטשופ ומיונז, משקאות קלים וממתקים לא ִייָמְכרּו בבתי הספר

התקנות  . ועדת החינוך של הכנסת אישרה את תקנות הפיקוח על מכירת מזון בבתי הספר

.2018נכנסו לתוֶקף בחודש דצמבר 

כריכים מלחם  , בין היתר אין למכור משקאות קלים כולל משקאות דייאט ומשקאות אנרגיה

,  קרואסונים, עוגיות, עוגות, פיצה, מלאווח, בורקס, ממתקים, שניצלים, נקניקיות, שאינו מלא

פיצוחים וחטיפים מלוחים  , מנות להכנה מהירה, יוגורטים ומעדני חלב מתוקים, ופלים

.  אסור גם כן–מרגרינה וממרח שוקולד , חמאה, קטשופ, השימוש במיונז. ושלגונים גדולים



לילדיםהחדשוןמתוך 
וגם לא קטשופ ומיונז, משקאות קלים וממתקים לא ִייָמְכרּו בבתי הספר

ועדת החינוך של הכנסת אישרה את תקנות הפיקוח  

התקנות נכנסו לתוֶקף  . על מכירת מזון בבתי הספר

.2018בחודש דצמבר 

בין היתר אין למכור משקאות קלים כולל משקאות  

,  כריכים מלחם שאינו מלא, דייאט ומשקאות אנרגיה

,  פיצה, מלאווח, בורקס, ממתקים, שניצלים, נקניקיות

יוגורטים ומעדני חלב , ופלים, קרואסונים, עוגיות, עוגות

פיצוחים וחטיפים  , מנות להכנה מהירה, מתוקים

,  קטשופ, השימוש במיונז. מלוחים ושלגונים גדולים

.  אסור גם כן–מרגרינה וממרח שוקולד , חמאה

כותרת

מזווית הראייה  , הצגת הנושא

של הכותב

דיווח מפורט

רעיון מרכזי לסיום



מסיימים ומסכמים
מה עשינו כדי לקרוא כתבה חדשותית ולהרחיב את הידע שלנו  

?בנושא תזונה נבונה

תוכן

צפינו בסרטון על תזונה נכונה

וכיצד הם עוזרים לנו לבחור , קראנו על הסימונים האדומים שהגיעו למדפים
את המזון שאנו קונים

קראנו כתבה על משקאות קלים וממתקים שלא נמכרים יותר בבית הספר



מסיימים ומסכמים
מה עשינו כדי לקרוא כתבה חדשותית ולהרחיב את הידע שלנו  

?בנושא תזונה נבונה

הידע השפתי

ביניהםוהבנו את הקשר " תזונה"ו" מזון"קראנו הגדרה מילונית של המילים 

הפקנו מידע מכותרת הכתבה  

הכרנו את רכיבי כתבה חדשותית וזיהינו אותם בכתבות שקראנו



ממשיכים לתרגל

.אתכםובחרו כתבה שמעניינת לחדשוןהיכנסו 

.רכיבי הכתבה שהיכרנונסו לזהות את 



חיפוש בגוגל–1שלב 

חדשון



כניסה לאתר –2שלב 



התחברות לאתר–3שלב 



ישראלמדינת

החינוךמשרד

תודה שצפיתם בשידור
הופק עבור משרד החינוך ע״י מטח


