
 על יסודי  -פעילות מקדמת בריאות בחג החנוכה  

 

גרסה  ב  לביבות  -  קבוצתית חנוכהפעילות 

 :הבריאה 

 מה נרוויח? 

 

בריאים   שת סביב הכנת מאכלים חוויה מגב+

 וטעימים 

 בקבוצות קטנות  עצמאי  לומד   עידוד+

 חגי ישראל חיבור למסורת +

פעולה   ללמוד, מהנהרך ד  –מישחוק +

 נגשה של תוכן באופן שובר שגרה , חוייתית  

, חומרי גלם  חשיפה לטעמים, מרקמים +

 חדשים 

לקיחת אחריות על צריכת מזון מושכלת,  +

חלק   –יוצר ודואג לבריאות של עצמו  

 מהשלומות שלו. 

 ות +העצמה והגברת תחושת מסוגל

 

 

 

 

 

 

 

 דקות  90 - שיעור כפול   משך הפעילות:

 עדיפות לחדר כיתה עם כיור  מיקום: 

  ד: ציו

, מגבות  מברשת, תבניות לטוסטר אובן, נייר אפיה, מזלגות, כפות, סכין חיתוך  2מסננות,  2קערות מרכזיות,  2-3 ,  טוסטר אובן

   .בד/כפפות תנור להוצאת התבניות החמות מהתנור 

 : חומרים

 . תפוחי עץ ו  סלק, קישואים  גזר, בטטות,  תפוחי אדמה,  ללביבות: 

 , דבש וקינמון. שמן זית, קמח כוסמין, ביצים, מלח                                   

 יוגורט / שמנת חמוצה ובצל ירוק  למטבל:

 

 מגרדת וצלחת לכל תלמיד  - מומלץ ציוד אישי 

 לכל צוות ולמנחהעותק   –  +מתכונים

 יה עותק אחד מכל כרטיס ,  ן שובות לשאלות אודות המתכות - +כרטיסיות 

  

 .בשיעורים הקבועים משתלביםנושאי הבריאות  –במקום שיעור בנושא בריאות כחלק מתפיסת בתי ספר מקדמי בריאות: 

במקצועות הקיימים  אלו חשוב להדגיש: לא מדובר בתוספת או הקדשת שיעור ייחודי לנושאי התזונה הבריאה, אלא שילוב תכנים

 .בדרך מקדמת בריאות -במקרה הזה: נציין את חג החנוכה  חברתיות רגשיות. לטובת מטרותו

 

 :מוסדיים למקדמי.ות בריאות

מומלץ להציג  -לעידוד השתתפות לשם 

המשתתפות תוגרל  תמריץ: בין הכיתות

 מתנה מקדמת בריאות

)למשל: תקציב לארוחת בוקר בריאה ) 

ש"ח( שהתלמידים.ות  200-300

 מכינים.ות עם המורה / מדריכים(

נוח לרכז את העשייה הבית ספרית  

בנושא המשותף בלוח שיתופי 

PADLET  -  העלאת תמונות

קישור , מהפעילות )מהלך ותוצרים(

ללוח דוגמה 

https://padlet.com/agro_mosenso

n/tcx5sr9vvwhyyceh 

 

 פעיל ובטוח -לימודי כיתה הופכת למטבח  -במטה קסם 

 להדגיש לילדים שעכשיו הכיתה הפכה למטבח פעיל ובטוח. -מומלץ לרכוש מפות שעווניות רב פעמיות +

 .סטיק שנשארים מכיבוד של אירועים בבתי הספר(למגשים לארגון חומרים )נעשה שימוש חוזר במגשי פ+

 קופסאות במרכז השולחן לאיסוף האשפה.+

 קופסה עם כלי בישול ואכילה בסיסיים: סכ"ום, קולפנים, קערות וצלחות.+

 טבעי וצנצנת סוכר חום.סלסילה עם חומרי גלם יבשים: בקבוק שמן זית, ק"ג קמח כוסמין, צנצנת מלח +

  .לדאוג לסבון כלים, ספוג לכלים, גליל נייר ופח קרוב -לארגן מראש היכן ישטפו את הכלים +

 .)עבודה נקייה ומאורגנת( : שטיפת ידיים עם סבון לפני ובמהלך הפעילותכללי בטיחות לילדים

 

https://padlet.com/agro_mosenson/tcx5sr9vvwhyyceh
https://padlet.com/agro_mosenson/tcx5sr9vvwhyyceh


 

 מהלך: 

 דקות(   10)  מעלה לפי הנחיות בתיבה  –ארגון הכיתה . 1

 ת. לטובת עשייה מיטבי ( מבחינת הרכב הצוות)לפי צוותי עבודה מאוזנים   -  דקות(  5התארגנות והצטיידות ) .2

 על הלוח( להגיע עם החלוקה מודפסת ולתלות ,  הצוות .ות)מומלץ לקבוע מראש ראשי צוותים וחברי 

 צוות לביבות תפוחי אדמה                                            

 צוות בטטות וגזר                                             

 צוות מיקס                                             

 צוות תפוחי עץ                                            

מגש  , הצטיידות במתכונים, כלים וחומרים )מומלץ לארגן מראש בחלוקה על מגשי הפלסטיק

 לוקח עבור הקבוצה שלו.  לכל צוות(,  ראש צוות 

 

 דקות(  30. הכנה )עד 4

 הצוותים פעילים ועל המנחה לעבור ולעודד חלוקת תפקידים יעילה.     

 הלביבות יכנסו לאפיה ע"י הצוות הראשון שיסיים הכנתן.     

 יכין את המטבל.   -הצוות הראשון שסיים       

רחב בו עבדו: נציג שוטף כלים, נציג  הלביבות נאפות ובזמן זה הצוותים יעסקו בניקוי המ     

 עובר עם מטלית, נציג עורך שולחן. 

  

 דקות(  10)  ם צוותיבעצמאית למידה .  5

 תשובות לשאלות שעולות מתוך העשייה: מציאת  - מנחות עם כרטיסיות  

 . למה שמן זית? 1

 . למה קמח כוסמין? 2

 ?  ופירותירקות   מגוון  . למה3

 ה?  י. למה באפי4

 

 הנחיות: 

 שתי דקות. בן יה שלו, מסמן את הנקודות העיקריות ומכין הסבר  יצוות קורא את הכרטיס כל 

 

 דקות(  15)למידת עמיתים .  6

 כל צוות מציג למליאה את ההסבר שלו.  -  תפים בתוצרי הלמידה שלהםמשהצוותים 

 מהחומרים האלו. ודווקא תשובות מתקבלות אודות הבחירות להכין לביבות דווקא באופן הזה 

 

 . אכילה יחד: 7

 ת. לביבות בריאות וטעימו  - הנאה מהיצירה המשותפת 

 

 :דיון רפלקטיבי בסיום  –  תאפשרויות העמקה של הפעילו

 " "איך היה לכם.ן לעבוד בצוות? כולן.ם תרמו? - על שיתוף פעולה בצוות  +

 " "האם את.ה נוהג.ת לבשל בבית או שזו פעם ראשונה?  -על בישול   +

 " "מה אתם נוהגים להכין בחנוכה?  -היכרות אישית   +

________________________________ 

 

 כרטיסיות ללמידה בצוותים ן ןמתכו  להדפסה:  נספחים  - מצורפים מטה 

 

 

 

 

 גליק ונועה בירן אורית   –י מדריכות קידום בריאות, מחוז התיישבות  תיבת הפעילות: כ

 



 









 
 


