
מדינת ישראל
משרד החינוך

درس نمط حیاة صحي للصف الخامس 

 موضوع الدرس: فیروس الكورونا 
واالكل الصحي 

الرجاء تزّودوا بـماء, ملح, صابون, قطع قماش

مع المعلّم/ ة: عناق مواسي

منظومة بّث قُطریّة



ماذا سنتعلّم الیوم؟

فّعالیّة االفتتاحیّة بإیجاز شدید •
                  (الكورونا – وباء العصر)

ماذا ستتعلّمون في ھذا الدرس؟  عن الفایروس وطرق الوقایة •
 سنفكر مًعا كیف بإمكاننا تحّمل مسؤولیّة تجاه االخرین. •
إجمال موجز للدرس.•
مھّمة للتدّرب (مھّمة رسم/ كتابة/ تفكیر/ فعالیة عائلیّة). •



ماذا یجب أن نحّضر للحّصة؟
 ماء 
ملح 

صابون 
قطع قماش 

 



نبدأ بمتعة
 فیروس الكورونا یلتصق باألسطح •

وكذلك الجسم. علینا ان نتعلم كیف 
نتجنب ذلك. 



اآلن سنتعلّم

ھل سمعتم عن فایروس كورونا؟ 
فایروس كورونا ظھر في مدینة 
ووھان في الصین وانتقل الى 

جمیع دول العالم 



اآلن سنتعلّم

ینتقل الفیروس  عن طریق 
الفم / السعال / العطس/ االنف 

الرذاذ واللمس ... إًذا ماذا نفعل؟ 



اآلن سنتعلّم

إستعمال  الماء الصابون 
كیف؟ 

نتعلم ونستمتع بفقاعات الصابون 



اآلن سنتعلّم

معلمتي تعتمد علي أن... 
أمي تعتمد علي أن... 

وأنا أعتمد على نفسي ... 
تعالوا نتعرف على دوري في 

المسؤؤولیة.. 



استعمال آمن وتعقیم دائم 

نشرب الماء بكمیات كثیرة 
نشرب الماء مع قطع لیمون 

C نتناول اكثر فیتامین
نتمضمض بماء وملح 



الماء یساعدني 

شرب الماء  یساعد على
- ترطیب الجسم 

- تنشیط الدورة الدمویة 
رفع نشاط الجسم -

- الحمایة من األمراض -



إستنبات البقولیات 

نستبت البقولیات 
اكثر فائدة واكثر بروتینات والیاف 
عدس / ماشا / حمص / فاصولیاء 

تساعدنا على الشبع لمدة اطول في البیت وتمنحنا الطاقة 



أكل صحي 

ناكل أكثر بقولیات  وخبز قمح مليء 
عدس – فول – حمص – فاصولیاء 

نشرب عصیر لیمون / عصیر برتقال /  عصیر جزر 
نتناول الخضروات الورقیة الخضراء 

الخضروات  والفواكھ الموسمیة 



لحظة تفكیر وتأّمل:

لماذا یتوجب علینا 
أن نھتم بالنظافة 

 الشخصیة؟ 



اآلن سنتعلّم

مالبسي 
أكلي 

اغراضي 
وجسمي 



اآلن سنتعلّم

المسؤولیة الجماعیة 
كیف أتصرف مع نفسي ومع 
االخرین؟ في الصف ؟ في 

الساحة؟ وفي المحیط 



نتوصل الستنتاجات أساسیة: 

عندما أستعمل یدّي ... یتوجب علي أن... 
یتوجب علي ان احافظ على نظافة جسمي 

دائًما.. 
أنا أترك مكاني نظیفاً ألن... 



نواصل التدّرب

تعالوا نتذكر .... 
كیف أھتم بنظافة یدي وأحمي نفسي 

أتناول غذاًء صحًیا ومفیًدا


