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 בעיר לוד ( דתי -ממלכתי וממלכתי)אשכול גנים מעורב 

 סדנאות העשרה להורים











 לכבוד
  

 מכללת רידמן
  

 מורן ומאיה בבית ספרנו: מפגשים עם הסטודנטיות : הנדון                     
  
  

  033640087: ז.ומורן דפס ת   52986080: ז.ת בורובסקיהריני לאשר שמאיה 

 ,לנטורופתיה במכללת רידמן  סטדנטיות
  

 .בקהילה עם תלמידינו וצוות המורים בבית הספר ' סטאגהעבירו שעורי 
  

למורים בנושאים השונים  3-לתלמידים ו 3,  מיפגשים 6מורן ומאיה העבירו 

 .והחשובים
  

 .מורן ומאיה התכוננו היטב והעבירו את הנושאים השונים על הצד הטוב ביותר
  

 .אנו מאחלים להן בהצלחה בהמשך הדרך ומודים להן על מאמציהן בהעברת החומר
  

 ,בברכה                               
  

 ר יהודית ברקוביץ"ד                                                   
  

 ס הניסויי"מנהלת ביה                                                   
  

 נתניה" יהודה הלוי"                                                   
  
 



















 .ס שכון המזרח"במתנ, קשישותמועדון 

 





:                                                                                                                           לכבוד

18/06/2011 
 דילבסקישירלי  

  
  
  

 מכתב הערכה על פעילות תזונה בריאה: הנדון
  

אשר העברת " תזונה בריאה"ברצוני להודות ולהביע את הערכתי על פעילות 

 .'יבבמשך ארבעה חודשים פעם בשבוע לחניכות שכבת 
הכנת מזון בריא , האכפתיות והדאגה לבנות למתכונים בריאים,על המסירות 

מעבר לאינפורמציה המאוד חשובה  . יחדיו עמן ואף שיעורי רפלקסולוגיה

 .שהעברת לבנות גם הענקת להן אוזן קשבת  ומקום שבוע נעים שלו הם חיכו
החיוך והמסירות נכחו בכל מפגש מעבר לידע  , אין ספק כי האופי הנעים שלך

 .  הרחב וההבנה בתחום
  

 .  מקוים להמשך שיתוף פעולה עמך גם בעתיד
 !כחיישר 
  
  
  

                                                                                                                        

 בברכה    
                                                                                                                         

 סיני-מנו הר
 מנהל הפנימייה

 

 "הדסה  נעורים"כפר הנוער 
 (ר.ע)של הסוכנות היהודית והדסה 

 מכללה, פנימייה, בית ספר 





   :סיכום הגננת
בניית המפגשים עם  , נעשו באופן ברור, י הסטודנטיות  במפגשים "התכנים שהועברו בנושא תזונה נכונה ובריאה ע

בלוח הוצגו פירמידת  . הוכן לוח על הקיר שיוחד לנושא. הילדים לווו בהסברים ברמת הילד ואף ברמת המבוגר

 .מתכונים של תחליפים לממתקים וכמובן תמונות, קבוצות המזון, י הילדים"המזון  שהוכנה ע
לחלק "לא אחת הילדים היו מגיעים עם חטיפים , אולם , תמיד ביקשתי לא לשלוח חטיפים וממתקים לגן, כגננת

עלתה אף המודעות הן של הילדים והן של ההורים בנושא החשוב של  , בעקבות העלאת הנושא בגן"... לחברים

לכל הפעילויות  (. והיום אין הבאת חטיפים לגן)אכילה נבונה ובריאה תוך גיוון ושימוש במוצרים בריאים יותר 

 .הסברים ומתכונים, היו מצורפים פרוספקטים
 .  וסיפקו לי הסברים וחומרים לקריאה, הסטודנטיות עמדו לרשותי, דילמה/כל שאלה

 (.כפי שהייתה לי)ויש צורך להכניסו  לכל הגנים בליווי הדרכה צמודה, לדעתי הנושא חשוב מאוד
  
  

 פירוט המפגשים
 .זיהוי חזקות  וחולשות בדפוסי התזונה בגן, תאום ציפיות: מפגש ראשון

 .הכרות עם קבוצות המזון ופירמידת המזון :מפגש שני
להמעיט בדברי מתיקה , להרבות בשתייה)את מבנה הפירמידה. הילדים הכירו והפנימו את חשיבות הגיוון בתזונה

פרוספקטים /הכנת פירמידת מזון של הגן הם גזרו מעיתונים –הם שיתפו פעולה  בשמחה בעבודת היצירה ( 'וכו

 .והסבר על קבוצות המזון,ההורים קיבלו פרוספקטים . מוצרים והדביקו במקום הנכון בפירמידה
הרחבה על קבוצת הממתקים והחשיבות בהמעטת צריכתם עם מציאת תחליפים מתוקים אך : מפגש שלישי

 .חזרנו על חשיבות המעטת צריכת הממתקים והסטודנטיות הציעו לנו סוגי מריחה אחרים. בריאים יותר
 .ומלמדת, עשירה, החוויה הייתה מהנה. הכנו בגן ונתנו לילדים לטעום

 .השמעתי לילדים והילדים התחברו אליו מאוד בזכות סגנון הראפ,  "מזון בריאות"קיבלתי את השיר 
 .לסיום הכנו סלט פירות

  
 .חשיבות שתיית מים: מפגש רביעי

 .'וכוצבעים , במדבקות, במהלך הפעילות הם קישטו את הבקבוקים, בגן נהוג שלכל ילד יש בקבוק מים אישי
 .מאוד ונכיר כי הילדים נהנו ממנה  חוויתיתהפעילות הייתה 

 .הכנת ארוחת בוקר מזינה ומגוונת–הורים וילדים : מפגש חמישי
 .ברצוני לציין כי מרבית ההורים הגיעו למפגש ומכאן אני למדה שגם להם הנושא חשוב והם צמאים לידע

 .לאחר מכן ההורים והילדים החלו בהכנה, בתחילת הפעילות הבנות נתנו הסבר קצר על חשיבות ארוחת הבוקר
שבסופו הצגנו  , שיתוף פעולה נהדר , ההורים והילדים קישטו ויצרו פרוסות יצירתיות מאוד, הייתה התלהבות רבה

 .שלנו וכל ילד והורה התכבד באכילה"  היצירות"את 
  

 .יישר כוח לסטודנטיות שנתנו ותרמו וניכר שהיה להם חשוב להעביר את הנושא
 בברכה

 אסראףאסתר 
 לוד/מנהלת גן ארז

 

 יפית קולט, סמדר בן שימול  –גן ארז בלוד 

 סיכום הגננת 










