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  מה נאכל בקייטנה  
  
  
 

    למורהדף   
  
  
  
     אור המשימהית  .א

 ילדי קרבב . רכיהם של ילדי קייטנהו תפריט המותאם לצהמשימה היא לתכנן  
 ,םיי צמחוניםילד,  לבוטניםים אלרגיים יש ילד, הבאים מתרבויות שונות,הקייטנה

חור כרזות על התלמידים לב,  תכנון התפריטמלבד  . נעוריםסוכרתבילד חולה ו
שמירה על לבריאה ו ו אכילה נכונהלעידודוהנחיות לסועדים ולעובדי המטבח 

  .גיינהיה
  
  
      נבדקותהמיומנויות ה  .ב

 מיון 
 ניתוח 
 תכנון 
 נימוק 
 סינתזה 
  ידעיישום 

  
      

     ים בסילבוס שהמשימה מקושרת אליהםנושא  .ג
      :בריאותו ואיכות חייו, ותו התנהג, האדם– נושא מרכזי  

  )6.6.1(מים לקיום הגוף סביבת  
 )6.7(מזון ותזונה  
 )6.7.1(מערכת העיכול  
  )6.9.1(בריאות וחולי  
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    משימהפריטים בהסוג   .ד
  ות וסגורותפתוח שאלות  

  
     גילהשכבת   .ה

  ו-כיתות ה  
  
     נדרשתהעבודה האופי   .ו

  עבודה יחידנית  
  
     משך המשימה  .ז

   דקות90  
  
    פעילות עיקרית  .ח

  תכנון תפריט, אלותמתן תשובות לש  
  
    חומרי עזר  .ט

  כלי כתיבה   
  
     תוצר סופי מצופה  .י

הבנה ויכולת יישום בתחום , תשובות לשאלות ותפריט מתוכנן שבהם ניכרים ידע  
  היגיינהההתזונה הנכונה והבריאה ושמירה על כללי 

  
    אופן ההעברה  .יא

ן עצמאי על כל תלמיד יענה באופ.  המורה יחלק לתלמידים את דפי המשימה  
  .המורה יאסוף את דפי המשימה בתום העבודה.  על פי ההנחיות שבדפים, השאלות

  
    :הערות

, חשוב ללמד את הילדים לכתוב הסברים המתבססים על שיקולי בריאות ותזונה נכונה
 ,ים חברתייםימת בקודתרבות ובמידה מסו-כיוון שמשימה זו עוסקת בנושא תלוימאך 
יש .  ים לכמה מן השאלותי פסיכולוג אוו נימוקים חברתייםהתלמידים יכתבשיתכן י

בין נימוקים מדעיים לעמוד עם התלמידים על ההבחנה  ועם זאת ,לקבל נימוקים אלה
  .לבין נימוקים הנובעים משיקולים אחרים
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 שאלותטבלת מיומנויות מול 

  

  שאלות  מיומנויות

  5, 2, 1  מיון

  16-4, 2, 1  יישום ידע

  6, 3  תכנון

  5  יתוחנ

  6  רכים ותכנון בהתאםצהגדרת : ניתוח וסינתזה

  15-7  נימוק
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  מה נאכל בקייטנה
  
  
 

  תשובון   
    
  

    ארוחת הבוקר:חלק ראשון
  

 במסגרת ההכנות .  בחופשה הקרובהחו עומדת להיפת-תות היילדי כלקייטנה חדשה 
כם בתחום דיעותי י  בזכות.קייטנהב לתכנן את תפריט הארוחותנבחר צוות שתפקידו 

ילו  ֵאלהחליט לעזור לצוות כםתפקיד.  שתתף בצוות התכנון להםנבחרת" האכילה הנכונה"
  . מזונות יאכלו הילדים בקייטנה

  
 האחרים .רובם נולדו בארץ, פסי ההרשמהוטלפי המידע שב.  לקייטנה נרשמו מאה ילדים

ים יעשרה ילדים צמחוננרשמו .   רגילים לאוכל בישראלאינם והם ,עלו ממדינות שונות
אסור להם (ם  לבוטני*שיש להם אלרגיהילדים שני , )עוף ודגים, שאינם אוכלים בשר(

  . וילד אחד חולה בסוכרת נעורים,)בוטניםהמכיל או כל מוצר לאכול בוטנים 
  

      :בוקרהארוחת לכל הילדים את התפריט הבא ל מציע צוות המטבח
  
  

    . גרם דגניםיםשלוש כוס חלב ומנה של ובהקערה       
  
  
  

   צהובהגבינה ', גבינת קוטג: התוספות הבאותפרוסות לחם עם  ארבע      
 .וקולדש ממרחו      

  
  
  

  . כוס שוקו      
  
  
  
  .ּות מיוחדת של הגוף לחומרים ולמאכלים מסוימיםרגיש: אלרגיה*
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  ? בתפריטכלולות מזון קבוצותאילו   .1
    

 או קבוצת הלחם פחמימות,  ומוצריוחלבאו קבוצת ה חלבונים  
   . או קבוצת הממתקיםשומנים וסוכריםשמנים ו ,ומוצריו

   
פים ָסּיטמינים והמינרלים המוותלמיד שהזכיר את הו: הערה  

 .לדגנים או הנמצאים בחלב יקבל את כל הנקודות
      
  
  ? בתפריטאיזו קבוצת מזון חסרה  .2
  

  .רותיפהירקות וה קבוצת  
 

קבוצת המזון " חים שולחןפות"מאחר שבספר הלימוד : הערה  
היחידה המכילה ויטמינים ומינרלים היא קבוצת הירקות 

על אף  ,"ויטמינים ומינרלים "לקבל את התשובהיש  ,והפירות
 .יש ויטמינים ומינרלים, בוקר שגם בחלב ומוצריו ובדגני

  
    
איך אפשר לברר אם האוכל שיוגש בקייטנה יתאים לטעמם של הילדים שהגיעו   .3

  ?ממדינות אחרותלארץ 
  

, לבדוק בִספרות, לערוך סקר בין אנשים מאותן ארצותאפשר   
לשאול , לתת להם לטעום, לשאול את הילדים שנרשמו לקייטנה

 .את ההורים

  
  
  .לקייטנה נרשמו שני ילדים שיש להם אלרגיה לבוטנים  .4

ים ימה הילדים האלרג.  המדריכים חילקו לילדים חטיפים חדשים שיצאו לשוק  
  ?לבוטנים צריכים לעשות כדי לדעת אם הם יכולים לאכול את החטיפים האלה

  
   . אם הם מכילים בוטניםהחטיפיםלבדוק על אריזות   -   
   .לברר אצל המדריכים אם החטיפים מכילים בוטנים  -   
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  :וענו על השאלה הבאה, ִקראו את קטע המידע על סוכרת נעורים
  
  
  

  סוכרת נעורים
 

 בכך באה לידי ביטוי המחלה  . ומטהעשריםפוגעת בבני ההיא מחלה סוכרת נעורים 
 אינו מייצר חומר הנקרא )איבר בגוף המשתתף בתהליך העיכול (שהלבלב

 על העברת הסוכר מהדם אל תוך תאי המופקד האינסולין הוא החומר  ."אינסולין"
שארים תאי גופו נואילו  ,רמת הסוכר בדמו גבוהה,  מי שלוקה במחלה זו .הגוף

 לאפשר לסוכר כדיאדם כזה צריך לקבל בכל יום זריקת אינסולין  . לסוכר" רעבים"
 עליו להקפיד  כמו כן.  של סוכר בדםתנורמלילחדור לתוך תאי גופו ולשמור על רמה 

  :ולשמור על הכללים הבאים, מסוימיםתמיד ארוחות מסודרות ומאכלים לאכול 
  . בארוחותלהפחית את כמות השומן 

  .יף בשר רזהלהעד
  . מלאכול מאכלים מטוגניםעלהימנ
  .) שומן1%עדיף לשתות חלב ( ממאכלי חלב עתירי שומן עלהימנ
  .מיצים ועוגות, סוכר ,סוכריות, ריבה,  מדבשעלהימנ

  .לשתות משקאות דיאטטיים או מים
דגני , לחם מלא, פסטה,  מלאאורז,  קרקרים,טריים פירות מעט, תרצוי לאכול ירקו

    .טה מלאה וללא סוכרבוקר מחי

  
 
 אינו מתאים לילדים שחולים בסוכרת 1ק מתפריט ארוחת הבוקר שבעמוד ֶלֵח  .5

 לו כדי שיתאים לילדים חולי להוסיף מהתפריט ומה להוציאמה צריך .  נעורים
ושני מאכלים שצריך להוסיף , יינו מאכל אחד שצריך להוציא מהתפריטַצ?  סוכרת
  .לתפריט

 
 .  שוקו ,חהשוקולד למרי :להוציא מהתפריט  
 דגנים ,לחם מחיטה מלאה,  דלי שומןם מוצרי:להוסיף לתפריט  

 ממרחים, מעט פירות, ירקות , סוכרללא תוספתמחיטה מלאה 
 .ומים לשתייה,  עם תחליפי סוכראו מיצים

 לחם רגיל תתקבל כתשובה תשובה שיש להוציא מהתפריט: הערה  
 .נכונה
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  הריים  ארוחת הצ:חלק שני

  
  .לפניכם רשימת מאכלים המסודרים לפי קבוצות המזון

  

קבוצת הלחם 
 )פחמימות(ומוצריו 

קבוצת הבשר 
  ותחליפיו

  )חלבונים(

קבוצת 
הירקות 
  והפירות

ויטמינים (
  )ומינרלים

קבוצת 
השמנים 
  והשומנים

קבוצת 
  הממתקים

  עוגות  אבוקדו  עגבניות  עוף לחמניות/פיתות/לחם

  שוקולד  זיתים  ניםמלפפו  בשר בקר  פתיתים

  סוכריות  טחינה  פלפלים  דגים  אורז

  מיצים ממותקים  בוטנים  קישואים  טופו  פסטה

שניצל סויה    תירס
  אגוזים  ברוקולי )טבעוללמשל (

מיצים דיאטטיים 
מכילים ה(

ממתיק 
  )מלאכותי

  חטיפים  שמן זית שעועית ירוקה  ביצים  תפוחי אדמה

      כרובית  עדשים  

      כרוב  חומוס  

      פונהא    

      תפוז    

      בננה    

      תפוח    

      מלון    

      אבטיח    

      ענבים    
  
: שיתאים לאחת מהקבוצות הבאות, עליכם לתכנן תפריט אחד לארוחת הצהריים  .6

התפריט צריך לכלול .  ילדים אלרגיים לבוטנים/ ילדים חולי סוכרת / ילדים צמחוניים 
משו במאכלים שבטבלה כדי לבנות השת.  שני מאכלים מכל אחת מקבוצות המזון

  .את התפריט
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  צהרייםהתפריט לארוחת 
  
  

  םיצמחונילילדים תפריט   ): קיפו בעיגולַה(התפריט שבחרתי הוא 
    

  חולי סוכרתלילדים תפריט       
    

  ם לבוטניםיתפריט לילדים אלרגי      
  
 

  בקר,אין לכלול עוףמקבוצת הבשר ותחליפיו   :תפריט צמחוני
 .ודגים

 
    תפריט לחולי

 רק להוסיף לתפריט אפשרקבוצת הממתקים מ  :סוכרת
  המכילים ממתיקיםים דיאטטיים או ממתקיםמיצ

מקבוצת בלבד מעטים וכן פריטים   ,מלאכותיים
 .הלחם ומוצריו

 
   תפריט לילדים

 ים יאלרג
 אין לכלול בתפריטמקבוצת השמנים והשומנים   :לבוטנים

  .בוטנים או שמן בוטנים
     

 
על התפריט להיות מאוזן ולכלול מרכיבים מכל אחת  :רההע

 .מקבוצות המזון
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  ?  מה בריא:חלק שלישי

  
והוא מתלבט  , ובריאיםנכוניםצוות הקייטנה מעוניין שהילדים יסגלו לעצמם הרגלי אכילה 

זרו להם להחליט ִע.   הצעות שונותִהציעו  חברי הצוות. כדי להשיג מטרה זומה לעשות 
  .לעשות רצוי או לא רצוי מה

  
  .מקו וַנ,ליד כל אחת מהן "לא רצוי"או " רצוי" קיפו בעיגולַה.  לפניכם רשימת ההצעות

  
 
  לא רצוי  /רצוי    .הוא רוצה לאכולש אחתקבוצת מזון  יבחרכל ילד   .7

   
כל .  מאכלים מכל קבוצות המזוןד יאכל חשוב שכל יל  :נימוק  

 .מזון חיוניות לגוףקבוצות ה    
כי הילדים יבחרו ממתקים " נקודות על הנימוק 3לתת       

 ".וזה לא בריא    

  
  
  לא רצוי  /רצוי    . ידיים במים וסבוןירחצולפני הארוחה הילדים    .8
  

 הסבון מסלק – זיהומים  במים וסבון מונעתרחיצת הידיים  :נימוק  
 .חיידקים  

  
  
  לא רצוי  /רצוי    .לט רק סאכלּויים יילדים צמחונ  .9
 

  ,גוון מאכליםִ מצריכים לאכולים יילדים צמחונ  :נימוק  
  מכיל את כל קבוצות אינוסלט ה.  סלט לענוסף     
 הצמחונים צריכים .  המזון הדרושות לגוף    
     .לאכול גם מזונות עשירים בחלבון    
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  כדי  ,שולחנות כשעה לפני הארוחהיונח על ההמזון   .10
  לא רצוי  /רצוי    .עד שהאוכל יוגש לשולחנותיצטרכו לחכות ם לא שהילדי  

 
 .   ומזיקיםמונח בחוץ חשוף יותר לחיידקיםמזון ה  :נימוק  
לא  נכון אך וקימנ(מזון חם מתקרר : וגמה לנימוק חלקיד  

 .)לי אכילה נכונים כפי שנדרש בשאלהרגקשור לה
  
  

  לא רצוי  /רצוי    .רוחות הילדים ישתו רק בזמן הא,כדי לחסוך במים  .11
   
כדי ,  היום שעותה מרובה בכליחשוב להקפיד על שתי  :נימוק  

 .למנוע סכנת התייבשות    
      
  

  לא רצוי  /רצוי     . כדורגלושחקימיד אחרי ארוחת הצהריים הילדים   .12
 

  כדי , לנוח אחרי ארוחת הצהרייםמומלץ  :נימוק  
  לאפשר לגוף לעכל היטב את המזון ולא      
   .לעייפו בפעילות מאמצת אחרת      
   .הילדים יסבלו מכאבי בטן או יקיאו  : חלקינימוקדוגמה ל  

במלוא מזכה  לורוף המנגנון הגורם יהזה בצהנימוק (
 ).הנקודות

    
  לא רצוי  /רצוי    .בסוף הארוחה יוגש ממתק  .13
  

 לכן אפשר, מצב רוח טובוים הרגשה טובה יוצרממתקים   :נימוק  
 ממתקים מספקים   .כל יוםב ממתקים מעטול לאכ  
   .לגוףאנרגיה   

 
  לא רצוי  /רצוי    :לקבל כתשובה גם  

  
 אכילה מרובה של ממתקים ;ממתקים מזיקים לשיניים  :נימוק  

 אם הילדים יקבלו ממתק בקייטנה בסוף ; להשמנהתגורמ  
 כל ארוחה בממתק קנח בסיום הם יתרגלו ל,כל ארוחה  
 , ממתקים מזיקים לחולי סוכרת;על כךלוותר ויתקשו   
 ממתקים עלולים לגרות ,חולי סוכרת  בסביבהאם יש  
   .מתאים להםה  שיהיה ממתקוכדאי לדאוג, אותם  
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  לא רצוי  /רצוי    שיספיקו להשתתף  כדי ,על הילדים לאכול מהר  .14

    .נוספות לפני סוף היום בפעילויות  
     
.  מתאים לוה ילד קצב אכילה  לכל. חשוב ללעוס היטב  :נימוק  

צריך לאפשר לגוף לעכל את המזון לאט וליצור הרגשת     
.  בזמן אכילה מהירה יש סכנת חנק  .שובע ללא הכבדה    
 .טןבלגרום לכאבי אכילה מהירה עלולה     

 
ל ועל כל תשובה הגיונית "על כל אחד מהנימוקים הנ:  הערה  

     . נקודות5אחרת יש לתת   
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  חדר האוכלשבת זֹוָרְּכַה  :חלק רביעי
  

  .כרזות הקשורות להרגלי אכילהשתי בחדר האוכל בקייטנה תלויות 

   :1' כרזה מס

 

  "שמא יקדים קנה לוושט, אין מסיחין בסעודה"
 

 
   :2' כרזה מס

 

  "הקפד ללעוס היטב לפני שתבלע"
 

 
  .רזהסבירו מה עלול לקרות אם לא נוהגים לפי הכתוב בכוַה,  משתי הכרזותאחתבחרו 

  
  

     "שמא יקדים קנה לוושט, אין מסיחין בסעודה" :1' כרזה מס  .15
 קנה הנשימה נסגר ,כאשר אנחנו בולעים מזון :הסבר      

 ,כשמדברים.  והמזון יורד לוושט,  מכסה הגרוןעל ידי    
  כאשר מדברים ,  לכן.קנה הנשימה נשאר פתוח    
נה שהמזון יגיע גם לקנה יש סכ, בזמן ואוכלים בו    
  .הנשימה ויגרום לחנק    

 
   "הקפד ללעוס היטב לפני שתבלע"  :2' כרזה מס  
  ,  בפההפירוק הראשוני של המזון נעשה :הסבר      

והרטבתו , בעזרת השיניים הטוחנותטחינתו באמצעות     
 המתחיל את פירוק אנזיםנמצא בו שהרוק  על ידי    
המזון  ולהרטיב אתהיטב לכן חשוב ללעוס . המזון    
 . לפני הבליעהברוק    

  .חנקיאם בולעים חלקי מזון גדולים עלולים לה      
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    שומרים על היגיינה:חלק חמישי

  
 במטבח של הכנת הארוחהבזמן כללים שחשוב להקפיד עליהם  שלושהסחו ַנ  .16

  : כדי למנוע קלקולי קיבה והרעלות מזון,הקייטנה
  

. סבוןלשטוף כלים במים ו . כנת מזון ידיים לפני כל הלרחוץ  
  . לסועדיםשמגישים אותם לפני וסבוןרות במים ילשטוף ירקות ופ
הובלת המזון  . טרי ומאוחסן במקרריהיה לדאוג שהמזון 

המזון יוגש   .להקפיד על ניקיון הרצפה  .קירורב עשהתילמטבח 
.  רק במזון טרי שלא פג תוקפולהשתמש . הארוחשעת הסמוך ל

אין   . נתבלבלא שמ,וןאין להשאיר חומרי ניקוי בקרבת המז
  כובעצריכים לחבושהטבחים   .מזון חשוף לאווירה  אתלהשאיר

 .ַלא למחזר שמן.    להקפיד על כיסוי פח האשפה. כפפותללבושו
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    מה נאכל בקייטנה  
  
  
  
 

   מחוון   
  
    

שאלה   ציון
 משקל  מיומנות  'מס

5  4  3  2  1  0  

 קבוצות 4 טפיר x1 מיון, ידעיישום  *1
 מזון

 3פירט 
 קבוצות מזון

 2ט פיר
   מזוןקבוצות

ציין 
קבוצת 

 מזון אחת

, לא ענה
שגה או 
 לובכ

 מיון, יישום ידע 2
 x1  

ירקות ופירות 
 ויטמינים או
 מינרליםו

 

ציין רק 
ויטמינים או 
 ,רק מינרלים

ציין רק פירות 
 או רק ירקות

  
, לא ענה

שגה או 
 בכול

  תשובה נכונה  x1 תכנון 3
תשובה 
או חלקית 
 עמומה

  
, לא ענה

שגה או 
 בכול

תשובה נכונה   x1 יישום ידע 4
      אחת

, לא ענה
שגה או 

 בכול

, יישום ידע 5
שלוש הצעות   x2 מיון, ניתוח

שתי הצעות   נכונות ושונות
 נכונות ושונות

הצעה 
נכונה 
 אחת

 
, לא ענה

שגה או 
 בכול

6 

, יישום ידע
ניתוח  ,תכנון

: וסינתזה
רכים צ הגדרת

 ותכנון בהתאם

x3   עונה התפריט
 על כל הדרישות

תפריט העונה 
על שלוש 
   ,דרישות

 תפריט –או 
העונה על כל 

אך , הדרישות
 2-1כלולות בו 

 טעויות 

עונה התפריט 
על שתי 
 ואין בו דרישות
 טעויות

 

תפריט 
עונה ה

על 
דרישה 
 אחת

, לא ענה
שגה או 

 בכול

,  ידעיישום 14-7
    נכוןענה  x1 נימוק

  ונימק נכון

, ענה לא נכון
אך בצירוף 

 .נימוק משכנע
 , ענה נכון:או

אך הנימוק 
 חלקי או עמום

 

, ענה נכון
בצירוף 

נימוק לא 
 נכון

, לא ענה
שגה או 

 בכול
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שאלה   ציון
 משקל  מיומנות  'מס

5  4  3  2  1  0  

, יישום ידע 15
  x1 נימוק

הסבר נכון כתב 
אחת של 

 מהכרזות
 

כתב הסבר 
 חלקי אך, נכון

 או עמום
  

, לא ענה
או כתב 

הסברים 
לא 

 נכונים

  x1 יישום ידע  16
 השלוניסח ש
 נכונים כללים

 והגיוניים

ניסח שני 
כללים נכונים 

 והגיוניים
 

ניסח כלל 
אחד נכון 

 והגיוני
 

, לא ענה
או כתב 
כללים 

לא 
   נכונים

  
  ".ירקות ופירות"קודה למי שכתב נלהוריד   *
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