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ישראל  מדינלארשי ת
החינוך  משרד

درس علوم وصحة للصّف الرابع   

موضوع الدرس: تأثير ألوان المأكوالت على جهاز 
المناعة 

 / ة  المعلة /ّم مواسي : مة /مّلعملا ع عنايساوم ق

بّثُقطريّة   منظومة
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ماذا سنتعلّم اليوم؟

األلوان في الطبيعة •
تنوع األلوان في االكل •
إجمال موجز للدرس.•
مهّمة للتدّرب.•



3

ماذا يجب أن نحّضر للحّصة؟ 
ورق ابيض / الوان / أدوات ككتابة   
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اآلن سنتعلّم

األلوان في حياتنا ... كل شيء حولنا ملون 
األلوان موجودة في الطبيعة  

نعرفها  ؟      التي األلوا  ؟اهفرعن يتلا ن ماهي
بنفسجي /   /   /  /  /    ازريساوم ق اخضر اصفر برتقالي احمر

الطي ف  -   األلوا  ؟اهفرعن يتلا ن اشهر
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الطيف    الوان أهمية

نظام ه           على وتوثر االنسان حيوية في مهًما دوًرا األلوان تلعب
ضوء           سببها انعكاس ع ءوض اهببس   ساكعنا ن عبارة الطيف الوان ونفسيت ه ءوض اهببس   ساكعنا نع ةرابع فيطلا ناولا ،

الشم س 
  : األساسية  األلوان

االنتبا ه :      ويجذب الحيوية يشع األحمر
واالنتعا ش:     البهجة يبع شاعتنالاو ةجهبلا ث األصفر

لالعصاب:       وراحة نفسي هدوء األزرق
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نتابع التعلّم- نعدد األلوان المعروفة 

األخضر-  الطبيعة 
األحمر والبرتقالي-  الصحراء والرمال والبراكي ءوض اهببس   ساكعنا ن 

األسود- الليل 
األصفر- الورد والشم س 

األزرق- السماء 
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الطبيعية    الماكوالت الوان

الحمراء   األطعمة
القلب     تقوية على تساعد

والحديد 
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الطبيعية   الماكوالت الوان

البنفسجية   األطعمة

عدم    على تساعد
االكسدة 
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الطبيعية   الماكوالت الوان

الخضراء   األطعمة
كثيرة     فيتامينات على تحتو ةريثك تانيماتيف ىلع ي

فيتامي ءوض اهببس   ساكعنا ن    واهمها  kواليا نيماتيف اهمهاو ف



10

الطبيعية   الماكوالت الوان

الصفراء   األطعمة
فيتامي ءوض اهببس   ساكعنا ن    على   Cتحتو ةريثك تانيماتيف ىلع ي
المناعة    جهاز وتقو ةريثك تانيماتيف ىلع ي
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الطبيعية   الماكوكالت الوان

األطعمة البيضاء 
تقو ةريثك تانيماتيف ىلع ي جهاز المناعة وتنشط 

الدورة الدموية 
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لحظة تفكير وتأّمل:
لماذا علينا أن نهتم 

بنوعية االكل 
الصحي في البيت؟
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المناعة؟     جهاز نقو ةريثك تانيماتيف ىلع ي كيف

الشم س   • الشعة التعر سمشلا ةعشال ض
د ةريثك تانيماتيف ىلع ي     فيتامي ءوض اهببس   ساكعنا ن على والحصول

السليم  • التنف س
الحركي   • والنشا يكرحلا ط الرياضة

المفيد   • المتنوع االكل
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تطرقك الستنتاجات أساسيّة:

يجب ان نحافظ على  تنوع الماكوالت دائًما. •
نشرب كمية كبيرة م ءوض اهببس   ساكعنا ن الماء.•
نحضر مشروبات دافئة م ءوض اهببس   ساكعنا ن االعشاب الطبيعية•
نغسل أيدينا جيّدًا.•
نقو ةريثك تانيماتيف ىلع ي جهاز المناعة بالرياضة والنشا يكرحلا ط •
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نواصل التدّرب

سجلوا على الورقة •
أنواع الماكوالت التي تتناولوها •
وصنفوها الى األلوان األساسية  •
على أ ةريثك تانيماتيف ىلع ي لون حصلتم اكثر ؟ •
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ישראל  מדינלארשי ת
החינוך  משרד

שצפית ם   תוד םתיפצש ה
בשידור

מטח      ע״י משרד םתיפצש החינוחטמ י״ע ך עבור  םתיפצש הופחטמ י״ע ךוניחה דרשמ רובע ק

shutterstock/com איורים: 

البث   لمشاهدتكة /م شكًرا
 - التربوية       التكنولوجيا مرك -ةيوبرتلا ايجولونكتلا ز بواسطة المعار -ةيوبرتلا ايجولونكتلا زكرم ةطساوب ف لوزارة ُأُنت -ةيوبرتلا ايجولونكتلا زكرم ةطساوب فراعملا ةرازول ج

مطاح

مجمة /مّلعملا ع      م عمجم ن صور استخدا عمجم نم روص م pixabayتة /م
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