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 כל המעוניין    :לכבוד

 ילדים תכנית העצמה בנושא אורח חיים בריא לגני  

 "כל אחד יכול כל אחד מצליח" 
 

גן הילדים מהווה מסגרת מיטבית ללמידה והקניית הרגלים לחיים. הרגלי אכילה נבונים, 

 הוכחו כגורמים מרכזיים התורמים שמירה על בריאות השן,  ו  גיינה יהרגלי ה

 פיזית והנפשית של האדם.לבריאות ה

הרגלים בלבחירה ידע, הכוונה  עניקהמ הגניםתכנית העצמה בנושא אורח חיים בריא ופעיל לילדי 

 בגיל הרך.  על גופנו אחריות ולקיחת בריאים

  מפגשים לפי בחירה: 3-8 התכנית כוללת

הוראה  ומשלבים אמצעי חווייתיים המפגשיםעם מקדמת בריאות, בוקר של ילדי הגן  -מפגשי .1

יקבלו ההורים דף מידע לסיכום המפגש   בסיום כל מפגש דק'.  45 -כמשך כל מפגש . מגוונים 

                                           והמלצות להמשך.

 באמצעות קריאה מונחית בספר: 'מעשה במלך אחד  מזון מגווןחשיבות אכילת : 1מפגש 

 דתייה בן דור. היכרות עם פירמידת המזון, קבוצות  והרבה צבעים' של הסופרת               

 הילדים יטעמו מקבוצת הקטניות.   המזון ותרומתן לגופינו.               

 

 בפרט לתפקודו של האדם. עריכת "ניסויים  ושתיית המיםחשיבות השתייה בכלל  :2מפגש 

 ית(               )הצגה אינטראקטיב גן.בושא עם 'פרופסור מימן' שבא לבקר מעבדתיים" ללימוד הנ              

 

 אופציות לממרחים בריאים, טעימות עם לפני היציאה לגן.  ארוחת בוקרחשיבות אכילת   :3מפגש 

 בניית תפריט ארוחות בוקר שבועי. הילדים ו             

 . לפי עקרונות מנחים באמצעות ערכת משחק ייחודית בניית ארוחה נבונהחשיבות : 4מפגש  

  -  עידוד אכילת פירות וירקות: 5פגש מ

 

צומות  ע משחק טעימות פירות וירקות בעיניים

הכנת "חמסה" אישית של וזיהוי הפרי/הירק, 

פיסול  או   צבעים בחמישה  פירות וירקות

בירקות/פירות בחמישה צבעים)ראש כרוב, תפוח  

 . אדמה(
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 ם הילדים שניתן למצוא  נראה יחד ע -  ..."במקום חטיף אני מעדיף" : 6 מפגש 

 רק נותר לשנות את התפיסה ולחשוב  טיפים וממתקים,טעימים וגם בריאים לחתחליפים                 

 עם הילדים שיפודי פירות במגוון צבעים, כדורי תמרים ועוד.    נכין יחדבריא.                 
 

 ובעיקר   רוחצים ידיים בצורה חכמהכיצד יחד  ונתרגל נלמד -  אני בריא " –"אני נקי  :7מפגש 

 לפני ארוחה, אחרי השירותים ובכלל כשאנחנו מסיימים ליצור או לשחק    מצחיקה ומהנה               

 נשחק משחק זיכרון  להרגיש נקי ומסודר.ובריא זה נעים במתקנים בחצר או בארגז החול.                

 ם וספוג רחצה.על מסרק וסבון, משחת שיניי               

 

 נחווה יחד תנוחות נעימות )ארגונומיות( לגופינו, נהנה מתנועה ביחד   – תנועה בהנאה: 8מפגש 

 , תוך כדי משחק מוזיקלי מלהיב. ולחוד ונלמד להקשיב לגופינו             

 ניתן להוסיף מפגשים חווייתיים בתחום איכות הסביבה 
 

 – צהריםה אחר / בשעות הבוקר ,ת בריאותמפגש חוויתי של הורים וילדים עם מקדמ .2

היכרות עם קבוצות המזון והכנת ארוחת בוקר/ערב   

חוויה בריאה   לעקרונות שנלמדו.  מגוונת ובריאה בהתאם 

 יחדיו.   להורים ולילדיםומלהיבה 

  ש שעה וחצימשך המפג 

 :בנושא  מפגש הורים בשעות אחר הצהרים/ערב .3

 .  ית גבולות בנושא האוכלוהקני  עקרונות בתזונה נבונה לילדים 

במפגש זה נדון בנושא עקרונות בתזונה נבונה לילדים ותפקיד ההורים והגננות בקידום בריאות  

 לשאלות הורים בסוף המפגש. ה אישימענהילדים. יינתן 

 ש שעה וחצימשך המפג 

 . ע"י צוות האגודה לבריאות הציבורגננות השותפות בתכנית השתלמות ל .4

, הקניית גבולות הרגלי תזונה בריאים והכוונה כיצד ללמד ולהטמיע  תינתן הדרכהבמפגש 

 הובחשיבות הבתפקיד נדוןן  במעגל החיים. הש בריאותעל  שמירהבאוכל, רכישת  ידע וכלים ל

בשמירה על  בקשר שבין גוף ונפשו   ,ילדיםשל יובי חדימוי עצמי   בבניית תהרבה של הגננ

הרפיה ויונחו  כיצד לבצע הרפיה לילדים תוך  היצוע את משמעות ב . הגננות ילמדו ריאותבה

כל אחד  –'כל אחד יכול  :כאשר המוטו העומד מאחוריהם הוא ,העברת מסרים של העצמה

   מצליח'. 

 ש שעה וחצימשך המפג 

 שעות תאום, שעות הכנה וביטול זמן(כולל )דק'  45-ל ₪ 600: הפעלה  /שעת הרצאה עלות

 יש להוסיף עלות נסיעות ✓

 אינה גובה מע"מודה הינה מלכ"ר)עמותה ללא מטרות רווח( על כן גהא* 


