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ישראלמדינת

החינוךמשרד

ו-אורח חיים בריא לכיתות ג

מודעות לאלרגיות בסביבה: נושא השיעור

אפרת שטרן: עם המורה

_____________________נא הצטיידו ב
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?שחוגגת יום הולדת ונעזור לה להבין מהי אלרגיה, נכיר את עמית•

נדבר על אלרגיות אצל ילדים ונראה איך אנחנו יכולים לגרום להרגשת ביטחון  •
☺אצל הילדים האלרגיים

נפתח  , בשיעור נבין מהי אלרגיה באמצעות סרטונים קצרים ודמויות מעניינות•
.מודעות ורגישות לסביבה ונבין שאנחנו יכולים לעזור ולהשפיע
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...לפני שמתחילים

.  כתבו את השם של ילד או ילדה שאתם מכירים הרגישים למזון מסויים
כיצד אפשר לגרום להם לתחושת ביטחון  ( אפשר בעזרת ההורים)חשבו וכתבו

?בבית הספר או אחרי הצהריים

נוכל לחזור למשימה גם  ... זה בסדר אם אתם לא מצליחים לחשוב על זה כעת
יותר מאוחר
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...הכירו את עמית
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...חושבים... רגע

?  אתם יודעים מה זה אלרגיה•

?  איך היא נוצרת•

?האם היא מדבקת•

...הכירו את דן המדען
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?מה התסמינים

אודם בפנים▪
נפיחות▪
קשיי נשימה▪
קושי בבליעה▪
פריחה▪
...ועוד תסמינים שונים▪

"האפיפן"מיד צריך להזריק את מזרק 
ולהתקשר לאמבולנס  
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אתם כבר מכירים... נו, טוב... הכירו את עמית
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...חושבים... רגע

היא ממש . כל הכבוד לעמית•
.מתחשבת ורוצה לעזור

האם אתם חושבים שהיא פועלת  •
?בצורה טובה

כתבו ושוחחו בינכם מה אתם  •
הייתם עושים במקומה  
של עמית כך שחברתה  

?תהיה בסביבה בטוחה



10



11

...דיון בעקבות המכתב

.  הדברים של נעם נוגעים ללב
?מה הייתם עושים במקום עמית

?משנים את הכיבוד במסיבה•

?ממשיכים כרגיל•

?  מבקשים עצה מאבא או אמא•

אתם כבר מכירים... טוב... הכירו את עמית
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...בואו נראה את הניסוי הזה
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זה בידיים של כולנו

.  ילדים רבים סובלים מאלרגיות שונות
ילדים אלרגיים הם  -שכנה או בן דוד, זה יכול להיות חבר בכיתה

חלק מהאוכלוסייה שבה אנו גדלים ולכן חשוב שנהיה מודעים לכך  
נשמור על סביבה  . ועוד יותר מזה נהיה רגישים כלפי אותם ילדים

נזמין אותם למסיבות יום הולדת  , בטוחה  בבית הספר ומחוצה לו
. לשמור על בריאותםונעזור להם 

.זה בידיים של כולנוהכלאחרי 
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!בואו תהיו שגרירים

.אלרגיהמהייודעיםלאכללהאנשיםמרבית
.הלאההמידעאתלהעבירתוכלוכיצדחשבו➢
עלהמסבירמשפטאוסיסמאבוורשמופלקטהכינו➢

.ילדיםאצללאלרגיותהמודעות
תמונהולשלוחעצמכםאתלצלםמוזמניםאתם➢

שעודכדילרשתלעלותאושלכםהכיתהשללקבוצה
.ילדיםאצללאלרגיותורגישיםמודעיםיהיואנשים

.יותרטובהלהיותשלנולחברהנגרוםכך

אם אתם מעלים תמונה לרשת אתם מוזמנים לרשום 
כולנו_של_בידיים_זה_רגשת#האשטג


