
ورشة 2: 

يستحّق أن تعيش بصحة جيدة
موضوع النشاط:  أسلوب حياة صحي

العمر المستهدف: العمر المستهدف الصفوف من الثالث فأعىل، وفقا لعمر التالميذ

مدة النشاط: 90 دقيقة، من الأفضل تقسيمها إىل جزأين - انظروا صفحة 2

ي
و�ن مكان النشاط: صف مجهز بالوسائل السمعية والبرصية / لقاء إلك�ت

•  التعرف عىل المكونات الأربعة الأساسية لأسلوب الحياة الصحي
•  فهم أهمية العادات الصحيحة والمرونة النفسية للصحة

•  فهم دور الرياضة عموما وكرة القدم خصوصا كوسيلة للحفاظ عىل 
    الصحة الجسدية والنفسية

ن والمشاركات  ي حياة المشارك�ي
• التحرك نحو العمل الفعىلي والتنفيذ الواقعي �ن

الأهداف:



المعلمات والمعلمون الأعزاء،
ورشة "يستحق أن تعيش بصحة جيدة" مخصصة لدفع أسلوب الحياة الصحي وتشجيع العادات السليمة والتوجه النفسي 

ن والمشاركات عىل تحمل مسؤولية صحتهم ومنحهم أدوات  . الأهداف الرئيسية لأنشطة الورشة هي تشجيع المشارك�ي ي يجا�ب الإ
ي الحياة اليومية. 

الترصف �ن

الأنشطة مقسمة إىل أربعة أقسام، يركز كل منها عىل أحد القواعد الأساسية لأسلوب الحياة الصحي: النشاط الجسدي، 
والمرونة النفسية، والتغذية السليمة والعادات السليمة.

ن الألعاب، والألغاز، والأنشطة والمنافسات، وكذلك اللقاءات مع شخصيات رئيسية رائدة  ي هذه الورشة يتم المزج ب�ي
�ن

تها المهنية والشخصية، تتضمن نماذج واقعية  ي مجال الرياضة وكرة القدم، تقدم نصائح وتوصيات من واقع خ�ب
ومعروفة �ن

ي الحياة اليومية للتالميذ والتلميذات. 
وتنفيذية، لدمجها �ن

ان شدو، وأخصائية التغذية الرياضية ولعبة كرة  ، والمدرب الدوىلي ع�ي ي
ي الورشة: لعب كرة القدم إيران زاها�ن

وممن يظهرون �ن
السلة السابقة ركفات أريىلي وطباخ منتخب إرسائيل إيتان مزراحي.

اك فيها، وتبادل  ي الورشة إىل تأمل حياتهم اليومية، والحديث عن عاداتهم الشخصية والش�ت
ن والمشاركات �ن سندعو المشارك�ي

النصائح والمشورات، والتعب�ي عن الرأي وتطوير النقاش والحوار. 

تصميم الورشة
الورشة ُمصممة عىل شكل درس فّعال، قائم عىل المعايشة والتفاعل. من المهم للغاية أن تكون الأنشطة مالئمة لعمر التالميذ 

والتلميذات، ومالئمة كذلك لخلفياتهم وللسياق الذي تتم فيه الورشة، لكي تتحق أقىص استفادة ممكنة من هذه الأنشطة.
ي تجاوز 

تصميم الورشة، الذي يقوم عىل عرض تقديمي مفتوح، يتكون من وحدات - لذلك فأنتم تتمتعون بكامل الحرية �ن
ي الحديث عن موضوعات أخرى حسب رغبتكم وما تفضلونه ووفقا لمستوى المجموعة وتركيبها.

سهاب �ن موضوعات أو الإ

ين -  اللقاء الأول: المقدمة ح�ت  يمكن إقامة الورشة بالتتابع كدرس واحد طويل، لكن من الأفضل تقسيمها إىل لقاءين قص�ي
: الجزء 3 ح�ت نهاية الورشة. ي

الجزء 2، اللقاء الثا�ن

اك التالميذ والتلميذات: عليكم دعوتهم لتبادل مالحظاتهم  رسش وا من النقاشات والحوار الفعال وابذلوا قصارى جهدكم لإ أك�ش
ي المكان المحيط بهم خالل الأنشطة.

نت و�ن ن�ت الشخصية وكذلك تطوير بحث مستقل والبحث عن المعلومات عىل الإ

ي فصل مجهز بالوسائل السمعية والبرصية وكذلك ع�ب تطبيق 
•   يمكن تقديم الورشة عىل شكل درس تقليدي وجها لوجه �ن

. ي
و�ن زوم كدرس إلك�ت

ي تختارونها.
ي كل الخيارات ال�ت

حافظوا عىل المشاركة الفعالة للتالميذ والتلميذات - �ن
ي الورشة مقابالت حية مع شخصيات ذات صلة تستطيع إثراء النقاش

•  يوىص أن تدمجوا �ن
بوجهات نظر أخرى.



ملخص الورشة
• مقدمة: نفحص ونخت�ب المكونات المختلفة لأسلوب الحياة الصحي عن طريق نموذج

ن والمشاركات. ي تفحص التفضيالت الشخصية للمشارك�ي
قصة شخصية لطفلة، وعن طريق سلسلة من الستطالعات ال�ت

• الجزء 1 - "تحرك": 
ي 

ي مجال الرياضة وتغطي عالقة النشاط الرياىصن
< لعبة تركز عىل النظر �ن

بأسلوب الحياة الصحي. 
< لعبة تجسد تأث�ي النشاط الجسدي عىل الحالة النفسية.

ل. ن ي الم�ن
ان شدو، يتضمن نصائح حول تدريبات موىص بها يمكن أداؤها �ن < لقاء شخىصي مع المدرب ع�ي

ي الرأس:
ء يكمن �ن ي

• الجزء 2: كل �ش
ن ما  ي تنشأ ب�ي

ن الأداء، وكذلك التأث�ي الموجود للفجوة ال�ت لعبة تدريب عقىلي تجسد أهمية التدريب والمحافظة عىل تحس�ي
هو مأمول وما هو متوقع.

نهاية الجزء الأول
• الجزء 3 - "طعام فائز":

ي موضوع التغذية السليمة.
< سلسلة ألغاز صحيح/غ�ي صحيح تتعامل مع الأساط�ي الشائعة �ن

ي الحياة
ي مواقف مختلفة �ن

، يشمل نصائح حول التغذية الصحية �ن < لقاء شخىصي مع أخصائية التغذية رفقات أريىلي
اليومية للتالميذ والتلميذات.

ي الإرسائيىلي لكرة القدم، إيتان مزراحي.
< لقاء شخىصي مع طباخ المنتخب الوط�ن

• الجزء 4 - "قوة العادة":
< لعبة بانتومايم تجسد تأث�ي العادات الضارة عىل الحياة اليومية.

< سلسلة استطالعات حول العادات المرتبطة بالنوم والزمن الُمستغرق أمام الشاشات.
ة" المستقاة من عاداتهم الشخصية ي ولعبات منتخب الشباب لكرة القدم وخالصة "الخ�ب < لقاء شخىصي مع لع�ب

ن وفتيات رياضيات. كفتيان رياضي�ي
ات الضارة لفرط مشاهدة الشاشات. ي موضوع التأث�ي

< لعب أدوار الوالد/ة-الطفل �ن

ية عن إدارة أسلوب ن عىل التحرك وتحمل المسئولية الشخصية والصفِّ • عجلة الحظ - لعبة تلخيص وتحف�ي
. ي حياة صحي وإيجا�ب

ي
نهاية الجزء الثا�ن

مصطلحات رئيسية:
أسلوب حياة

التغذية
النشاط الجسدي
المرونة النفسية

العادات
الزمن الُمستغرق أمام الشاشات

تطور
إدمان



يحة توجيهات للمعلم�ش
ن أنهت ألمى  نحكي حكاية افتتاحية: "يوم الثن�ي

 دروسها وجلست لتناول الهمبورجر مع البطاطا المقلية. كان ذلك
الطعام حقا لذيذا. بعد ذلك ذهبت إىل صديقة - أوصلها أبوها بالسيارة. 
ي مشاهدة ثالث 

ة ما بعد الظهر اختارت الفتيات قضاء وقت الفراغ �ن لف�ت
حلقات من مسلسلهن المفضل. وقبل النوم قضت ألمى ساعة عىل التيكتوك. 

ي الخلود إىل النوم...؟" 
أتساءل لماذا واجهْت صعوبة �ن

ي رأيكم هل تمارس ألمى أسلوب حياة صحي؟ ونجري مناقشة 
نسأل: �ن
ة. قص�ي يحة 1 رسش

يحة 2 رسش

ائح 4-3 ال�ش

عنوان اللعبة "ما هو الأفضل؟"
ي نظامنا اليومي: ما الذي يؤثر عىل اتخاذنا 

لنفكر معا �ن
للقرارات وعىل خياراتنا حاليا؟

ي لعبة "ما هو الأفضل؟" نجري سلسلة من 
نوضح: �ن

الستطالعات ونكشف، عن طريق التصويت )وجها لوجه أو 
عن طريق زووم(، ما الذي تفضله الأغلبية.

جر وبطاطا مقلية أم  ء نأكله - هم�ب ي
نسأل: ما هو أفضل �ش

أرز كامل وسلطة؟

نسأل: ما هو الأفضل عند الخروج لمقابلة صديق أو 
صديقة - الس�ي أم ركوب سيارة الوالدين؟

PLAY  اضغطواתלחצו

�س�تحّق أن تع�ش

بص�ة ج�دة

PLAY  اضغطواתלחצו

مهبورجر وبطاطا مقلیة األرز الاكمل والسلطة1 2

أم

PLAY  اضغطواתלחצו

سريا �ىل األقدام ر�وب س�یارة الوا��ن1 2

PLAY  اضغطواתלחצו

أم

ائح 6-5 ال�ش



يحة توجيهات للمعلم�ش

ائح 10-9 ال�ش

ء نفعله قبل النوم - تصفح  ي
نسأل: ما هو أفضل �ش

إنستجرام أم تيكتوك أم قراءة كتاب؟

ء لقضاء وقت الفراغ  ي
نسأل: ما هو أفضل �ش

بعد الظهر - مشاهدة ثالث حلقات من المسلسل 
المفضل أو ساعة ونصف من لعب كرة القدم؟

مشاهدة ثالث 
�لقات من املسلسل املفضل 

سا�ة ونصف 1
من لعب �رة القدم

2

PLAY  اضغطواתלחצו

أم

تصفح إ�س�تجرام 

أو تیك�وك
قراءة كتاب1 2

أم

PLAY  اضغطواתלחצו

ائح 8-7 ال�ش

يحة 11 رسش

نلخص أو ندعو متطوعا أو متطوعة لتلخيص اختيارات 
الفصل.

نفتح العنوان، بنقرة. 
يحة وندعو متطوعا أو متطوعة للتعب�ي عن  نقرأ من ال�ش

الرأي: هل حياتك حياة صحية؟

هل ح�اتك 
ح�اة حصیة؟ 

PLAY  اضغطواתלחצו

نعرض الأسس الأربعة لـ 
أسلوب حياة صحي:

• التغذية
• النشاط الجسدي
• المرونة النفسية

• العادات السليمة
نقول أننا قد جندنا أفضل المستشارين والمستشارات 

خصيصا من أجل هذه الورشة وأنهم سيوضحون لنا كيف 
نستطيع تعويد أنفسنا منذ الآن، ونحن ما زلنا صغارا، أن 

نعيش بشكل سليم وجيد.

يحة 12 رسش

التغذیة

املرونة
النفس�یة

ال�شاط اجلسدي

العادات

PLAY  اضغطواתלחצו



توجيهات للمعلم

يحة 13 رسش

يحة 14 رسش

عنوان الجزء الأول: "تحررررك"

عنوان اللعبة "ما اسمه"
ح اللعبة: عىل  ن ون�ش ن متنافس�ي نقسم الفصل إىل فريق�ي

تيب، وأنت تقول اسما مناسبا  اللوح تظهر كلمة أو مهنة، بال�ت
ي إيجاد 

لها. مثال: "ممثل: يهودا ليفي " أول فريق يفشل �ن
اسم مناسب - يخ�. ويحصل الفريق الفائز عىل ع�ش نقاط.

نسأل: من يمارس أي نوع من أنواع الرياضة؟ وما هو هذا النوع؟ 
هل من المهم دمج الرياضة ضمن أسلوب الحياة الصحي؟ 

لماذا؟
ن  ك�ي نجري أربع جولت من المنافسة ال�يعة لكي نضع بؤرة ال�ت

ي كل جولة:
عىل الرياضة - ونفتح، بنقرة، مكعبا واحدا �ن

• اسم لعبة كرة قدم
• اسم فرع من فروع الرياضة

ل ن ي يمكن ممارسته داخل الم�ن
• فكرة تمرين رياىصن

ي
• اسم بطل رياىصن

اجلزء1: حتررررك

PLAY  اضغطواתלחצו

ما امسه...

PLAY  اضغطواתלחצו

العبة �رة 
قدم

متر�ن ميكن 
ممارس�ته دا�ل 

املزنل

فرع من 
فروع الر�ضة

ر�يض

PLAY  اضغطواתלחצו

يحة 15 رسش

يحة �ش



توجيهات للمعلم

ة تجسد  نلعب لعبة قص�ي
ن  ي تحس�ي

مساهمة الرياضة والحركة �ن
المزاج والشعور العام.

للأنشطة ع�ب تطبيق زوم نلعب إحدى الألعاب الآتية:
ن والمشاركات 	  لعبة الأغراض: وهي لعبة يجب عىل المشارك�ي

ن بأقىص رسعة ممكنة. نضيف  ء بلون مع�ي ي
فيها إحضار �ش

تحديًا - ونطلب منهم ومنهن القفز عدة مرات عىل قدم  يحة 16 رسش

ان شدو  )مدرب  نعرض فيلما لمدرب كرة القدم ع�ي
منتخب إرسائيل لكرة القدم للياقة البدنية ومدرب اللياقة 
(، الذي يعرض كيف يسهم  ي

يران زها�ن البدنية الشخىصي لإ
ي الحصول عىل أسلوب حياة 

ي والمثابرة �ن
التدريب الرياىصن

صحي.

ي الرأس"
ء يكمن �ن ي

: "كل �ش ي
عنوان الجزء الثا�ن

نوضح المرحلة الأوىل من اللعبة: الآن سنتنافس ونجمع النقاط - 
يمكنكم جمع ح�ت 60 نقطة. 

• تظهر عىل الشاشة ست كلمات مشوشة. المهمة 
ي محادثة

هي إرسال الكلمة الصحيحة �ن
خالل 10 ثوان )أو - إذا كانت الأنشطة تتم وجها لوجه - رفع 

الإصبع ب�عة وقول الإجابة(. من يجيبون إجابة صحيحة - يفوز 
فريقهم بع�ش نقاط.

لعب �حلركة

ف�مل مدرب ا�لیاقة البدنیة

PLAY  اضغطواתלחצו

اجلزء 2: لك يشء 

�مكن يف الرأس

يحة 18 رسش

يحة 17 رسش

ي الحصول عليها. 
ي سينجح كل فريق �ن

• قبل أن نبدأ يختار كل فريق مندوبا أو مندوبة يراهن كل منهما عىل عدد النقاط ال�ت
يكتب كل منهما الرهان عىل بطاقة ويضعها جانبا. 

واحدة، والقعود والقيام، والظهور عىل الشاشة من اتجاه غ�ي متوقع وغ�ي ذلك.
ن 	  ن المشارك�ي ن الأخرون "ملًكا" - من ب�ي ي هذه الأثناء يُع�ي

لعبة "ملك الحركات": نطلب من المشارك أو المشاركة "الخروج". �ن
ي الخارج أن يخمن 

ي يقوم أو تقوم بها. يجب عىل المشارك )أو المشاركة( الذي كان �ن
والمشاركات ويقلد الجميع الحركات ال�ت

من الـ"ملك".
ن إحدى الألعاب الآتية: ة وجها لوجه، نلعب لعبة نشطة، من ب�ي للأنشطة المبا�ش

المطاردة / الُغّميضة / كرة القدم	 
ي دائرة عىل الأرض، ونحن ممسكون بأيدي بعضنا البعض، والصعود لوضع الوقوف دون أن نفلت أيدينا	 

الجلوس �ن
ن اللعبة بروح الدعابة والنشاط الجسدي. يمكن أن نختار أي لعبة فعالة أخرى، ومن المهم أن نحرص عىل تم�ي

ن الذي زاد، والضحكات الخافتة  ك�ي ي حدثت خالل اللعبة: وال�ت
كات إىل الحركة ال�ت ن والمش�ت ك�ي ي نهاية اللعبة نلفت انتباه المش�ت

�ن
والصخب...

بنقرة، نفتح العنوان ونؤكد: بل شك - الرياضة والحركة تحسنان المزاج!

يحة �ش



يحة توجيهات للمعلم�ش

نجري المنافسة: 
ي رُتبت حروفها 

ي كل مرة إحدى الكلمات ال�ت
بنقرة نفتح �ن

ي عد ع�ش ثوان 
تيب غ�ي الصحيح. يبدأ المؤقت آليا �ن بال�ت

. مع انتهاء الوقت، أو عندما يقال الحل  بشكل تنازىلي
الصحيح، نكشف الحل بنقرة أخرى. 

ي حاز عليها كل فريق وما هو الفارق 
نحىصي عدد النقاط ال�ت

ن ما توقع أنه يستطيع  ن ما حاز عليه الفريق بالفعل وب�ي ب�ي
الحصول عليه. 

ي الرأس" - المرحلة الثانية
ء يكمن �ن ي

لعبة "كل �ش
ي المرحلة الثانية من اللعبة نعود إىل نفس الطريقة 

نوضح: �ن
تيب غ�ي  - ولكن فقط مع أربع كلمات رُتبت حروفها بال�ت

الصحيح بدل من ست - وهذه المرة نعد بجائزة للفريق 
الفائز. 

ي 
ي كل مرة إحدى الكلمات ال�ت

نجري المنافسة: بنقرة نفتح �ن
ي عد 

تيب غ�ي الصحيح. يبدأ المؤقت آليا �ن رُتبت حروفها بال�ت
. مع انتهاء الوقت، أو عندما يقال  ع�ش ثوان بشكل تنازىلي

الحل الصحيح، نكشف الحل بنقرة أخرى. 
ي حاز 

ن عدد النقاط ال�ت ي نهاية المنافسة نفحص الفارق ب�ي
�ن

ن عدد النقاط الذي توقع أنه سيحصل عليه  عليها الفريق وب�ي
ي المرحلة الأوىل.

- وهل تقلص مقابل الفارق الذي كان �ن

ائح  30-19 ال�ش

ائح 32-39 ال�ش

حصة

PLAY  اضغطواתלחצו

PLAY  اضغطواתלחצו

حصة

PLAY  اضغطواתלחצו

ركدمقة

PLAY  اضغطواתלחצו

يحة 31 رسش



يحة توجيهات للمعلم�ش

ن  يحة ونتحاور حول التدريب )الذي حسَّ نعرض ال�ش
بالتأكيد النتيجة(، وعن المحاولة، وعن 

الدافع )الذي زاد بفضل الجائزة لكن يمكنه أن يزيد أيضا من 
ن المأمول والواقع،  رادة الداخلية( وعن الفارق ب�ي خالل الإ

ي الحياة الحقيقة.
وهو موجود أيضا �ن

عنوان الجزء الثالث: "طعام فائز"

عنوان اللعبة "ثلث أساط�ي عن الغذاء"
ي الكث�ي من الأحيان نختار ما نأكله وما ل نأكله 

نوضح: �ن
طبقا لعتقادات حول الغذاء الصحي أو غ�ي الصحي، وهي 

ي اللعبة يجب الإجابة بال�عة 
ل تكون صحيحة دائما. �ن

ي عىل الشاشة صحيحة أم غ�ي 
القصوى هل الحقيقة ال�ت

صحيحة من رأيك.

نقرأ:
صحيح أم غ�ي صحيح؟

فطار هي أهم وجبات اليوم وجبة الإ
ن والمشاركات لقول ما يفكرون وتفكرن فيه  ندعو المشارك�ي

ونفتح الإجابة بنقرة - غ�ي صحيح

يحة 41 رسش

ثالث أساطري 

عن الغذاء

PLAY  اضغطواתלחצו

يحة 40 رسش

اكبنت

PLAY  اضغطواתלחצו

يحة 42 رسش

اجلزء 3: طعام فا�ز

PLAY  اضغطواתלחצו

يحة 43 رسش



يحة توجيهات للمعلم�ش

ندعو متطوعا أو متطوعة للقراءة:
غ�ي صحيح!

فطار مهمة، لكن بقية الوجبات مهمة هي الأخرى  • وجبة الإ
الوجبات خالل اليوم مهمة جدا، ول يستحسن تفويت أي 

واحدة منها!
ي مرحلة النمو والبلوغ يحتاج الجسم 

• �ن
إىل الحصول عىل أحجار البناء الخاصة به - لبناء الجسم، 

والأنسجة، والعظام والعضالت - طوال اليوم كله.
ة" - • يوىص بتناول ثالث وجبات "كب�ي

فطار، والغذاء والعشاء. وفيما بينها يوىص بإدراج من 2  الإ
إىل 3 وجبات متوسطة.

نقرأ:
صحيح أم غ�ي صحيح؟ 

ن غ�ي صحي الخ�ب
ن والمشاركات لقول ما يفكرون وتفكرن فيه  ندعو المشارك�ي

ونفتح الإجابة بنقرة - غ�ي صحيح

ندعو متطوعا أو متطوعة للقراءة: غ�ي صحيح!
ن إىل عائلة الكربوهيدرات - مثل حبوب • ينتمي الخ�ب

فطار، والأرز، والمعكرونة، والبطاطا. الإ
• الكربوهيدرات هي موفر الطاقة الأسا�ي للجسم وموفر

الطاقة الوحيد للمخ. ولذلك، من أجل الحفاظ عىل النتباه، 
، فمن المهم تناول الكربوهيدرات طوال اليوم.  ن ك�ي واليقظة وال�ت

• الكربوهيدرات مهمة بصفة خاصة للشباب! لذلك 
من الخطأ عدم تناولها.

• يوىص بتناول الكربوهيدرات الكاملة والبقوليات مثل
غل،  فطار الكاملة، والكينوا، وال�ب ن الكامل، وحبوب الإ الخ�ب

والحنطة السوداء، والعدس وما شابه، مما يحتوي عىل الكث�ي من 
الألياف الغذائية، والفيتامينات والأمالح.

يحة 45 رسش

ن غ�ي صحي الخ�ب

حصیح    �ري حصیح؟

PLAY  اضغطواתלחצו

فطار، والأرز، والمعكرونة، والبطاطا. ن إىل عائلة الكربوهيدرات - مثل حبوب الإ  ينتمي الخ�ب

 الكربوهيدرات هي موفر الطاقة الأسا�ي للجسم وموفر الطاقة الوحيد للمخ. 
، فمن المهم تناولها طوال اليوم.   ن ك�ي ولذلك، من أجل الحفاظ عىل النتباه، واليقظة وال�ت

فطار الكاملة،  ن الكامل، وحبوب الإ  يوىص بتناول الكربوهيدرات الكاملة والبقوليات مثل الخ�ب
غل، والحنطة السوداء، والعدس وما شابه، مما يحتوي عىل الكث�ي من الألياف  والكينوا، وال�ب

الغذائية، والفيتامينات والأمالح.

�ري حصیح!

PLAY  اضغطواתלחצו

يحة 46 رسش

فطار مهمة، لكن بقية الوجبات مهمة جدا هي الأخرى ول يستحسن تفويت أي   وجبة الإ
واحدة منها!

ي مرحلة النمو والبلوغ يحتاج الجسم إىل الحصول عىل أحجار البناء الخاصة به - لبناء 
 �ن

الجسم، والأنسجة، والعظام والعضالت - طوال اليوم كله.

فطار، والغذاء والعشاء. وفيما بينها يوىص بإدراج  ة" - الإ  يوىص بتناول ثالث وجبات "كب�ي
من 2 إىل 3 وجبات متوسطة.

�ري حصیح!

PLAY  اضغطواתלחצו

يحة 44 رسش



يحة توجيهات للمعلم�ش

نقرأ:
صحيح أم غ�ي صحيح؟ 

ل يوىص بتناول الطعام أمام التلفزيون
ن والمشاركات لقول ما يفكرون وتفكرن فيه  ندعو المشارك�ي

ونفتح الإجابة بنقرة - صحيح

نقرأ:
صحيح أم غ�ي صحيح؟ 

ل يوىص بتناول الأغذية من عائلة الدهون
ن والمشاركات لقول ما يفكرون وتفكرن فيه  ندعو المشارك�ي

ونفتح الإجابة بنقرة - غ�ي صحيح

ندعو متطوعا أو متطوعة للقراءة: صحيح!
• عملية تناول الطعام عملية مركبة تدمج 

ي الجسم - المخ، والجهاز الهضمي 
نشاطات أجهزة عديدة �ن

بصار. وكذلك جهاز الإ
ي أثناء 

ي عملية تناول الطعام! لذلك من المهم �ن
ن تشارك �ن • الع�ي

تناول الطعام أن يكون النتباه موجها إىل الطعام وليس إىل أي 
نوع من أنواع الشاشات المختلفة. 

ي عملية الهضم 
ي الطبق يسهم �ن

ي �ن
ي الوجبة ال�ت

ن �ن ك�ي • ال�ت
السليمة وتناول الكمية الصحيحة من الغذاء.

• وكذلك، وجد أن تناول الطعام أمام الشاشات يزيد من
استهالك الأطعمة الخفيفة والحلويات.

ي الجسم - المخ،  والجهاز 
 عملية تناول الطعام عملية مركبة تدمج نشاطات أجهزة عديدة �ن

بصار. الهضمي وكذلك جهاز الإ

ي أثناء تناول الطعام أن يكون النتباه 
ي عملية تناول الطعام! لذلك من المهم �ن

ن تشارك �ن  الع�ي
موجها إىل الطعام وليس إىل أي نوع من أنواع الشاشات المختلفة. 

ي عملية الهضم السليمة وتناول الكمية الصحيحة من 
ي الطبق يسهم �ن

ي �ن
ي الوجبة ال�ت

ن �ن ك�ي  ال�ت
الغذاء.

 وكذلك، وجد أن تناول الطعام أمام الشاشات يزيد من استهالك الأطعمة الخفيفة والحلويات.

حصیح!

PLAY  اضغطواתלחצו

حصیح    �ري حصیح؟

ل يوىص بتناول 
الأغذية من عائلة 

الدهون

PLAY  اضغطواתלחצו

يحة 48 رسش

يحة 49 رسش

يحة 47 رسش

ل يوىص بتناول الطعام 
أمام التلفزيون

حصیح    �ري حصیح؟

PLAY  اضغطواתלחצו



نقرأ:
صحيح أم غ�ي صحيح؟

التفاح الأخ�ن صحي أك�ش من التفاح الأحمر
ن والمشاركات لقول ما يفكرون وتفكرن فيه  ندعو المشارك�ي

ونفتح الإجابة بنقرة - غ�ي صحيح

نقرأ:
صحيح أم غ�ي صحيح؟ 

وعة السعرات" ن يوىص بالتقليل من تناول المنتجات "م�ن
ن والمشاركات لقول ما يفكرون وتفكرن فيه  ندعو المشارك�ي

ونفتح الإجابة بنقرة - صحيح

ندعو متطوعا أو متطوعة للقراءة: 
غ�ي صحيح!

ي حيوي للصحة، ولها 
• الدهون مكون غذا�أ

ي الجسم.
وظائف عديدة �ن

• من المهم للغاية إدراج أطعمة من عائلة 
ي قائمة طعامنا اليومية.

الدهون �ن
 ، ي

• يوىص بإدراج الدهون ذات المصدر النبا�ت
عىل غرار الزيتون، الطحينة، الأفوكادو، والجوز.
ي منتخب إرسائيل لكرة القدم يوجد لعبون

• ح�ت �ن
جر أو  ي أيام إجازتهم بآيس كريم، أو هام�ب

يدللون أنفسهم �ن
ا. ن بي�ت

ندعو متطوعا أو متطوعة للقراءة: غ�ي صحيح!
• الطعم ل يدل عىل محتويات الفاكهة من السكر. سواء 

الليمون والبصل، ذات الطعم الحامض/الحار، تحتوي عىل 
سكريات.

• التفاح الأخرصن والتفاح الأحمر يحتويان عىل نفس الكمية 
من الكربوهيدرات )السكريات(.

ي الفواكه هي من الكربوهيدرات 
ي �ن

• الكربوهيدرات )السكريات( ال�ت
وات والفاكهة  الصحية ويوىص بتناول خمس حصص من الخرصن

بخمسة ألوان مختلفة كل يوم 
!) ي

، وأرجوا�ن ، وأبيض، وبرتقاىلي )أحمر، وأخرصن

�ري حصیح!
  الطعم ل يدل عىل محتويات الفاكهة من السكر. ح�ت الليمون والبصل، ذات الطعم 

الحامض/الحار، تحتوي عىل سكريات.

  التفاح الأخرصن والتفاح الأحمر يحتويان عىل نفس الكمية من الكربوهيدرات )=السكريات(.

ي الفواكه هي من الكربوهيدرات الصحية ويوىص بتناول
ي �ن

  الكربوهيدرات )السكريات( ال�ت
، وأبيض،  وات والفاكهة بـ 5 ألوان مختلفة كل يوم )أحمر، وأخرصن 5 حصص من الخرصن

 !) ي
، وأرجوا�ن وبرتقاىلي

PLAY  اضغطواתלחצו

حصیح    �ري حصیح؟

التفاح الأخ�ن صحي 
أك�ش من التفاح الأحمر

PLAY  اضغطواתלחצו

يوىص بالتقليل من تناول 
وعة السعرات" ن المنتجات "م�ن

حصیح    �ري حصیح؟

PLAY  اضغطواתלחצו

يحة 51 رسش

يحة 53 رسش

يحة 52 رسش

يحة 50 رسش

ي الجسم.
ي حيوي للصحة، ولها وظائف عديدة �ن

 الدهون مكون غذا�أ

ي قائمة طعامنا اليومية.
 من المهم للغاية إدراج أطعمة من عائلة الدهون �ن

، عىل غرار الزيتون، الطحينة، الأفوكادو، والجوز. ي
 يوىص بإدراج الدهون ذات المصدر النبا�ت

ي أيام عطلهم بالبوظة، 
ي المنتخب الإرسائيىلي لكرة القدم هناك لعبون يستمتعون �ن

  أيضا �ن
ا ن الهامبورغر أو البي�ت

�ري حصیح!

PLAY  اضغطواתלחצו

يحة توجيهات للمعلم�ش



ندعو متطوعا أو متطوعة للقراءة: 
صحيح!

• يوىص بالتقليل من تناول الأطعمة الخفيفة، والحلويات 
وعة السعرات". ن وبات الحلوة "م�ن والم�ش

وعة السعرات" ل تحتوي عىل أي مكونات ن • المنتجات "م�ن
وتينات، والماغنوسيوم، والزنك،  ورية للصحة والنمو، كال�ب �ن

والكالسيوم.
• وبالإضافة إىل ذلك، التناول المفرط لالأطعمة الخفيفة غ�ي 

المغذية 
يكون "عىل حساب" تناول الغذاء الصحي، ولذلك فهي قد 

ترصن الجسم. 

ا عن ركيفيت أخصائية التغذية، يحتوي  نعرض فيلما قص�ي
عىل نصائح مهمة عن التغذية الصحية للشباب. 

وتينات الجيدة،  نُظهر نموذجا لطبق متوازن )يحتوي عىل ال�ب
والكربوهيدرات الكاملة والدهون المغذية(، وهو طبق متعدد 

الألوان ومتنوع.

يحة 55 رسش

ف�مل أخصائیة التغذیة

يحة 56 رسش

وعة السعرات". ن وبات الحلوة  "م�ن   يوىص بالتقليل من تناول الأطعمة الخفيفة، والحلويات والم�ش

وتينات،   ورية للصحة والنمو، كال�ب وعة السعرات" ل تحتوي عىل أي مكونات �ن ن   المنتجات "م�ن
والمغنيسيوم، والزنك، والكالسيوم.

ضافة إىل ذلك، التناول المفرط لالأطعمة الخفيفة غ�ي المغذية يكون "عىل حساب" تناول    وبالإ
الغذاء الصحي  ولذلك فهي قد ترصن الجسم. 

حصیح!

PLAY  اضغطواתלחצו

يحة 54 رسش

يحة توجيهات للمعلم�ش



عنوان الجزء الرابع: 
"قوة العادة"

ن ومتطوعات من كل فريق ونطلب أن  ندعوا متطوع�ي
ي بالتبادل )نطلب أن يقرأ كل متطوع 

يقرؤوا النصائح الثما�ن
يحة  أو متطوعة نصيحة واحدة فقط(. يوىص بطباعة ال�ش

ي الفصل بعد النشاط، أو مشاركتها كرسالة 
وتعليقها �ن

ي مجموعة الفصل:
واتسأب �ن

ف�مل أخصائیة التغذیة

1. نقسم الطعام عىل مدار اليوم.
2. نتناول قائمة طعام متنوعة، تحتوي عىل كربوهيدرات، وبروتينات ودهون.

ي اليوم، بخمسة ألوان مختلفة.
وات والفواكه �ن 3. نتناول خمس حصص عىل الأقل من الخرصن

فطار "البيضاء" المعالجة صناعيا. فطار الكاملة والبقوليات عىل حبوب الإ 4. نفضل تناول حبوب الإ
5. نأكل بهدوء، ونحن عىل المائدة، والشاشات مطفأة.

وعة السعرات". ن 6. نقلل من تناول المنتجات "م�ن
وبات المحالة أو المتناع عنها. ب الم�ش ب الماء ونفضل تقليل رسش 7. نك�ش من رسش

8. نفضل تناول الغذاء الطازج وليس الغذاء المعالج صناعيا.

نعرض فيلما لطباخ المنتخب، إيتان مزراحي
ي المنتخب. نجذب  يظهر أهمية التغذية الصحية المتوازنة لالع�ب

ي يأكلها الالعبون قبل اللعب وبعده ونسأل 
النتباه إىل الأغذية ال�ت

- ما الذي يحرصون عليه؟ ولماذا؟

اجلزء 4: قوة العادة

PLAY  اضغطواתלחצו

يحة 58 رسش

يحة 59 رسش

يحة 57 رسش

1.   نقسم الطعام عىل مدار اليوم.

.2

نفضل تناول الغذاء الطازج 3.
وليس الغذاء المعالج صناعيا.

فطار  نفضل تناول حبوب الإ
الكاملة والبقوليات عىل 

فطار "البيضاء"  حبوب الإ
المعالجة صناعيا.

نأكل بهدوء، ونحن عىل 
المائدة، والشاشات 

مطفأة.

ب الماء ونفضل تقليل  نك�ش من �ش
وبات المحلة أو  ب الم�ش �ش

المتناع عنها.

نتناول قائمة طعام متنوعة، 
تحتوي عىل كربوهيدرات، 

وبروتينات ودهون.

نتناول 5 حصص عىل الأقل من 
ي اليوم، بـ 

وات والفواكه �ن الخ�ن
5 ألوان مختلفة.

.4

.5

.7

.8

وعة السعرات". ن 6.   نقلل من تناول المنتجات "م�ن

8 نصائح للتغذية الصحية

PLAY  اضغطواתלחצו

يحة توجيهات للمعلم�ش



ن والمشاركات  نطلب من كل المشارك�ي
التفك�ي وكتابة إجابة كل سؤال عىل بطاقة: 

• كم كانت ساعات نومك ليلة الأمس؟
ي اليوم 

• كم ساعة تقضيها/تقضينها �ن
أمام الشاشة؟

ة؟ ي الـ 48 ساعة الأخ�ي
ي الخارج �ن

كم ساعة قضيت �ن
ي 

ن والمشاركات لرفع البطاقات �ن ي نهاية اللعبة ندعو المشارك�ي
�ن

نفس الوقت. 
نذكر أصحاب الأرقام القياسية. 

نفتح التوضيحات بنقرة،
ندعو متطوًعا أو متطوعًة لقراءة عدة حقائق عن أهمية النوم 

ونتحدث عن تأث�ي عدم النوم وزيادة ساعات مشاهدة الشاشات.

ائح 63-61 ال�ش

يحة 64 رسش

ي محادثة 
نلعب لعبة البانتومايم: نرسل �ن

ن ومشاركات، ونطلب منهم  وصفا لمشكلة أو ألم، إىل أربعة مشارك�ي
شارة إىل المنطقة المؤلمة. إذا كنا  أن يمثلوها بالبانتومايم دون الإ

نلعب اللعبة وجها لوجه، نعطي لكل مشارك أو مشاركة بطاقة فيها 
وصف المشكالت والأوجاع المختلفة. نفتح الخيارات الأربعة بنقرة.

يخمن الفريق ما هو الألم الذي يعرضه كل واحد أو واحدة من 
الخمسة وما هو سبب حدوثه - من داخل مخزن النشاط الذي يظهر 

يحة 60 رسش

عىل الشاشة. 
ي قد تحدث بسبب 

من المهم النتباه: الإجابة الصحيحة ليست واحدة فقط - هناك عدة أنواع من المشكالت أو الآلم ال�ت
نفس النشاط أو نفس الوضع. 

ي عواقبها عليكم؟ هل تغي�ي العادات صعب؟ عىل الرغم من كل هذا هل يمكن 
ي هذه العادات و�ن

نسأل: ما رأيكم ورأيكن �ن
مواجهة العادات غ�ي الصحية؟

ة، ونوضح  ة الأخ�ي ي الف�ت
ي اللعبة تحدث ضمن الحياة اليومية للجميع �ن

ي �ن
نلفت النتباه إىل أن كل الأنشطة أو الأوضاع ال�ت

ي تسببها.
ار ال�ت الأ�ن

النوم مهم لأنه:
 يمكننا من النمو السليم.

ي من المجهود الذي نبذله طوال اليوم.
 يمكننا من التعا�ن

ي تخزين المعلومات 
 هو الوقت الذي يقضيه المخ �ن

وإنشاء الذاكرة.
 قلة النوم قد تؤدي إىل:

   تقليل القدرة عىل التعلم وبالتاىلي العالمات الدراسية
   تعك�ي المزاج

   حدوث السمنة
ر التطور والنمو    ترصن

صابة والأمراض     جعل الجسم أك�ش قابلية للتعرض لالإ
والأوبئة

ي عمر 12-11 يوىص بالنوم 9.5 ساعات
�ن

PLAY  اضغطواתלחצו

123
درس�نا الیوم 
�ىل زووم 
ملدة س�بع 
سا�ات 
م�واص�

بق�ت طوال 
الیوم يف الغرفة 
ومك�ف الهواء 
مضبوط �ىل 

در�ة حرارة 17 
در�ة

قدمت فرضا 
مزنلیا 

من عرش
صف�ات يف 

األدب

مل أخرج من 
الب�ت م�ذ 

یومني

مقت مبشاهدة 
م�واص� 
ج�ونیة 

�لمسلسل 
ا�ي أح�ه 
- م�ذ السابعة 
صبا�ا وحىت 
السابعة مساء
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يحة توجيهات للمعلم�ش



 النظر المتواصل للشاشات قد يؤدي 
إىل التناول المفرط للطعام، ومرض 

السكري، والكتئاب

 الضوء المنبعث من الشاشة قبل النوم 
يؤدي إىل صعوبة الخلود إىل النوم

 الشاشات، وبالذات شبكات التواصل 
دمان - تماما  الجتماعي، تؤدي إىل الإ

كالمخدرات

 النظر المتواصل للشاشات قد 
بصار يؤدي إىل إيذاء حاسة الإ

 النظر المتواصل للشاشات قد
يؤدي إىل إيذاء تطور المخ

PLAY  اضغطواתלחצו

ي الصورة؟ هل يبدو هذا كما لو كان جزءا من 
نسأل: ما هو رأيكم �ن

حياة صحية؟ 
ها؟  ه أو ترصن نجري تصويتا: من يعتقد أو تعتقد أن الشاشات ترصن

لماذا هي ضارة؟ 

ية وندعو متطوعا أو متطوعة للرد عليها: ن نعرض عبارات تحف�ي
ي الكث�ي من الوقت أمام الشاشة عىل الإطالق! 

• لكن ل أقىصن
• إذا وضعت الهاتف جانبا فلن أعرف ماذا يحدث!

• الشاشة غ�ي ضارة عىل الإطالق، أنتم ل تفعلون شيئا إل 
   إرسال الرسائل ىلي طوال الوقت.

ات الضارة للشاشات. حا حول موضوع التأث�ي نقرأ �ش

PLAY  اضغطواתלחצו

ائح 65 ال�ش

يحة 66 رسش

يحة 67 رسش

يحة توجيهات للمعلم�ش

PLAY  اضغطواתלחצו

الشاشة غ�ي ضارة عىل 
طلق، أنتم ل تفعلون  الإ
شيئا إل إرسال الرسائل ىلي 

طوال الوقت.



نتذكر معا أسس الحياة الصحية - النشاط الجسدي، والمرونة النفسية والتغذية السليمة والعادات السليمة.
نوجز ونلعب بعجلة الحظ:

نت. ن�ت ي متصفح الإ
النقرة عىل العجلة تفتح عجلة تفاعلية �ن

ام بتنفيذ ما سيظهر عىل العجلة  ن نختار متطوعا أو متطوعة، وندير العجلة، ونحن نقول أن من الواجب عليهم الل�ت
ي 

اليوم )ونكرر ذلك مع كل متطوع ومتطوعة آخرين(. من الممكن أن نطلب منهم أن يلتقطوا الصور ويعرضونها �ن
. ي اليوم التاىلي

الفصل �ن

يحة 68 رسش

نعلن عن الفريق الفائز ونلخص: نحن نمتلك القرار. إذا نجحنا 
ي المجالت الأربعة، فنحن 

ي الحفاظ عىل العادات السليمة �ن
�ن

نستطيع الستمتاع بحياة صحية، وسعيدة ومرضية. 
نعلن عن أسبوع صحة الفصل.

 مرات عىل 
ش

�
القفز ع

قدم واحدة

حبل
بال

ن 
ي

�
قت

دقي
دة 

لم
فز 

الق

نوات أكل الخ�

الستماع لموسيقى هادئة

عة
سا

ف 
ص

ا ن
كر

مب
م 

نو
 ال

ىل
د إ

لو
خ

ال

أ جميل لصديق أو صديقة قول ش�ي

هة
فاك

 ال
ول

تنا

أن أضع لنف�ي هدفا للغد

إغلق التليفون لساعة 

ث دقائق
ي المكان لثل الجري �ن

طن
ت ب

م بثلثة تدريبا
القيا

صحية
ة 

ي ط�
ش

إعداد 
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السيطرة عندنا!

يحة 69 رسش

قائمة العبارات المكتوبة عىل العجلة:
• أن آكل الفاكهة

• أن أقول شيئا جميال لصديق أو صديقة
• أن أقفز ع�ش مرات عىل قدم واحدة

• أن أضع لنفسي هدفا للغد
• أن أغلق التليفون لساعة 

ي المكان لثالث دقائق
• أن أجري �ن

• أن أقوم بثالثة تدريبات بطن
ة صحية • أن أُعد شط�ي

• أن أستمع لموسيقى هادئة
وات • آكل الخرصن

ن بالحبل • أن أقفز لمدة دقيقت�ي
• أن أخلد للنوم مبكرا نصف ساعة

يحة توجيهات للمعلم�ش



احات لأنشطة استكمالية: اق�ت
• نعلن عن أسبوع صحة الفصل وفيه يتحمل كل فريق من فرق الفصل مسئولية مهمٍة 

تتعلق بالصحة: إعداد منشور يحتوي عىل قائمة طعام صحية؛ نقل تدريب لياقة بدنية مدته خمس دقائق كل 
ية بأسلوب "قزم-عمالق" وما يشبهها. ن صباح لمدة أسبوع؛ تنظيم لعبة تحف�ي

• نجهز "بوس�ت بدلت" / بوس�ت واتسأب الفصل بقائمة العادات السليمة - كل
.)www.padlet.com( تلميذ وتلميذة يقدمون نصائح شخصية

• نجهز "بادليت" مع إخفاء السم - ويكتب كل واحد من التالميذ والتلميذات عادة واحدة كان 
ح عىل تلميذ أو تلميذه أخرى طريقة لتغي�ي عادته. ها، وبالإضافة إىل ذلك يق�ت ي تغي�ي

يرغب أو ترغب �ن

• نقسم الفصل إىل فرق، وكل فريق يعد كليب قص�ي لتدريب جسدي من ثالث
ا للفصل. دقائق. ندمج الكليبات معا، ونصنع فيلما قص�ي

• نصنع كتابا خاصا بالفصل من المحتويات الصحية.



ي إرسائيل 
نامج "اضغطوا PLAY"، الذي طوره اتحاد كرة القدم �ن ي ال�ب

هذه الورشة هي إحدى الورشات الأربع �ن
س للسالم والبتكار. ندعوكم وندعوكن للتعرف عىل العروض التقديمية ومجموعات الورشات  اك مع مركز ب�ي بالش�ت

نامج واستخدامها: ي ال�ب
ضافية �ن الإ

كة ي موضوع الحياة المش�ت
ي الفوز - ورشة عمل �ن

• التعارف يع�ن

• الجندر

• مواجهة التحديات

اضغطوا
תלחצו

نتم�ن لكم نشاطًا مثمرا وممتعا!


