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المستوى الدراسي المادة عنوان الدرس رقم الجذاذة

نهاية التعليم األولي مواد التفتح الهرم الغذائي 1

األولى ابتدائي العلمي النشاط  مصادر األغذية 2

األولى ابتدائي العلمي النشاط  كيف أختار أغذيتي؟ 3

ابتدائي االثانية  العلمي النشاط  أتعرف أسناني 4

ابتدائي الثالثة  العلمي النشاط  مكونات األغذية 5

ابتدائي الثالثة  العلمي النشاط  دور مكونات األغذية 6

الرابع ابتدائي العلمي النشاط  أحافظ على صحة أسناني 7

الخامس ابتدائي العلمي النشاط  بماذا أتغذى؟ 8

الخامس ابتدائي العلمي النشاط  الهرم الغذائي 9

السادسة ابتدائي العلمي النشاط  صحة جسمي 10

األولى ابتدائي التشكيلية التربية  استهالك المنتوجات الطبيعية 11

الثاني ابتدائي العربية اللغة  دكان الخضار 12

الثاني ابتدائي العربية اللغة  غــذاؤنا )حصة1( 13

الثاني ابتدائي العربية اللغة  غــذاؤنا )حصة2( 14

الثالث ابتدائي العربية اللغة  الفواكه والخضر والصحة 15

السادس ابتدائي التربية اإلسالمية آداب الطعام 16

األولى إعدادي التربية اإلسالمية التغذية في اإلسالم 17

الخامس ابتدائي الفرنسية اللغة  Santé et alimentation (séance1( 18

الخامس ابتدائي الفرنسية اللغة  Santé et alimentation (séance2( 19



5دليل التربية الغذائية في الوســط املدرسي

التغذية الموضوع 1 البطاقة رقم :

المادة الدراسية مواد التفتح نهاية التعليم األولي المستوى الدراسي
عنوان الدرس الهرم الغذائي 45 دقيقة الغالف الزمني:

- التدرب على نهج التقصي العلمي
ــ التعرف على المجموعات الغذائية والهرم الغذائي األهداف

ــ وثائق من الملحق أو ما يعوضها 
ــ نماذج أغذية  وسائل اإليضاح:

أنشطة التلميذ أنشطة األستاذ المراحل
أالحظ ثم أتساءل:

يتوزع التالميذ إلى مجموعات ويتفقون على تقسيم 
المهام

 
المالحظة: 

يالحظ التالميذ األغذية الموجودة بالصور، ويحاولون 
تسميتها

صياغة اإلشكال:
 كيف نصنف األغذية؟

أفكـــر وأنجز:
 يقارن المتعلمون األغذية )الوثيقة 1( ويناقشون 
بعض المعايير التي يقترحونها لترتيب األغذية 
)اللون، الشكل، األصل، الذوق ، المكونات...(

عند ظهور معيار خالل المناقشة يتم تطبيقه وبعد 
تكرار المحاوالت تتوصل المجموعة لضرورة 

اعتماد أكثر من معيار.
ــ بعد ظهور بوادر المجموعات الغذائية يقدم األستاذ 

هرم األغذية )الوثيقة 2 ( الستكمال بحثه وتعرف 
المجموعات الغذائية المكونة للهرم الغذائي )من 

خالل كتابة أرقام المجموعات الغذائية في الهرم الذي 
أنجزته كل مجموعة(

أستنتج:
تصنف األغذية ضمن سبع مجموعات: الخضر 

والفواكه، اللحوم واألسماك... ، الحليب ومشتقاته، 
الزيوت والشحوم، السكريات، الحبوب والنشويات، 

الماء والسوائل.

 يوجه التالميذ في عملية تكوين المجموعات 
مثيرا انتباههم ألنواع المهام التي ستنجزها 

كل مجموعة من جهة ولبعض القضايا 
التربوية الواجب العمل على ترسيخها 

لدى المتعلمين )المساواة: الجنس والعرق، 
التواصل بين األجيال ومختلف المجموعات 

المكونة للمجتمع المحلي(

بعد التعرف على األغذية المقدمة )نماذج 
حقيقية، صور، رسوم )الوثيقة 1(...( 

يستدرج األستاذ متعلميه لمحاولة ترتيبها في 
مجموعات )البحث عن خصائص مشتركة 

بين بعضها تمكن من التصنيف(

بعد عمليات البحث عن معايير التصنيف 
وتطبيقها يقترح األستاذ تخصيص لون لكل 
مجموعة واالقتصار على سبع مجموعات 

)الوثيقة 2(

يوجه المتعلمين لترقيم المجموعات الغذائية 
بأرقام موحدة وتتميم الهرم الذي أنتجته كل 

مجموعة مستعينين بهرم الوثيقة 2 اج
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أعبر: يتمكن التلميذ من وضع الصويرات في المكان 
المناسب

يقدم األستاذ هرما غذائيا فارغا وصويرات 
بعض المغذيات ويطلب من المتعلمات 

والمتعلمين الربط داخل الهرم )الوثيقة 3(

ييم
التق

أتعمق: يتم تتبع هذا الموضوع بتكليف المتعلمين بترتيب األغذية التي تناولوها خالل البارحة في 
هرم غذائي فارغ ثم تناقش المجموعات أجزاء الهرم الغير ممثلة وانعكاسات ذلك على حسن التغذية. االمتدادات
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التغذية عند اإلنسان الموضوع 2 البطاقة رقم :

النشاط العلمي المادة الدراسية األولى ابتدائي  المستوى 
الدراسي

مصادر األغذية عنوان الدرس 45 دقيقة الغالف الزمني:
تعرف مصادر األغذية 

التدرب على تقنية التصنيف األهداف

صويرات الملحق أو صور أخرى مثل: بقرة ـ دجاج ـ بيض ـ شجرة ـ ليمون ـ سنابل ـ خبز- فواكه 
وخضر... 

وسائل 
اإليضاح:

أنشطة التلميذ أنشطة األستاذ المراحل
يجيب المتعلم ويتذكر كيف يصنف أنواع األغذية.

يجيب المتعلمون بأجوبة مختلفة.

يساهم التالميذ في التعريف بمصادر األغذية: 
فواكه - لحوم – بيض - خضر.

التذكير بمكتسبات التعليم األولي قصد الربط 

طرح مشكلة مصدر األغذية.
يسأل األستاذ:

ـ من أين تأتي هذه األغذية؟ ما مصدرها؟
العمل على تحديد االفتراضات الصحيحة المطروحة.

يقوم المعلم بترتيب األغذية حسب مصادرها 
المسطرة: 

حيواني ـ نباتي.

استخالص االستنتاج.
»أعرف أن: مصادر األغذية إما حيواني أو نباتي«.

اج
تنت

الس
   ا

ي   
ص

لتق
 وا

حث
 الب

    
ق 

طال
الن

ة ا
ضعي

و

ـاز
جـــ

إلن
ت ا

ـوا
ــــ

خط

أعبر: يتمكن التلميذ من وضع الصويرة في 
المكان الصحيح مع شرح اختياره

على السبورة يتم رسم أقحوانة ذات لونين أحدهما 
يرمز لألصل الحيواني واآلخر يرمز لألصل النباتي.

يوزع على التالميذ صويرات )الملحق( لبعض 
المغذيات 

ييم
لتق

ا

- تطبيق االستنتاج في الواقع المعيش
- إدراج بعض األنشطة الهدف منها بيان خطر مصادر بعض األغذية. االمتدادات
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التغذية  الموضوع 3 البطاقة رقم :

المادة الدراسية النشاط العلمي المستوى الدراسي األولى ابتدائي 
عنوان الدرس كيف أختار أغذيتي؟ 45 دقيقة الغالف الزمني:

ــ التدرب على نهج التقصي العلمي، واالندماج في مجموعة عمل
ــ تعرف مصادر األغذية

ــ تثمين أهمية اعتماد تغذية متنوعة
األهداف

ـ أغذية يحضرها التالميذ
ــ وثائق من الملحق أو ما يعوضها  وسائل اإليضاح:

أنشطة التلميذ أنشطة األستاذ المراحل
أالحظ ثم أتساءل:

المالحظة: 
ــ يرسم أو يكتب كل تلميذ على لوحته أحد المغذيات 

أو األطعمة التي تناولها خالل يوم واحد.
ــ يناقش مع زمالئه شكل الغذاء وذوقه وأصله

صياغة اإلشكال:
 يقارن التلميذ أنواع األغذية التي تناولها بتلك التي 

أكلها زمالؤه 
ثم يطرح سؤاال مثل: كيف أختار غذائي؟

أفكـــر وأنجز:
النشاط 1: يصنف التالميذ أغذيتهم في المرحلة 

األولى إلى قسمين )حيواني ، نباتي( وفي مرحلة ثانية 
يصنفون الحيواني : لحم، دجاج، سمك... ثم النباتي: 

خضر، فواكه.
النشاط 2: بعد إنجاز التصنيف المبسط السابق يحدد 
كل واحد الصنف أو أصناف الغذاء التي لم يتناولها 

في يومه.

أستنتج:
أتناول أغذية متنوعة بعضها من أصل نباتي وأخرى 
من أصل حيواني، لتغطية حاجات جسمي يجب تنويع 

مصادر أغذيتي

بعد تكوين مجموعات يقدم األستاذ الوثيقة4 
للتالميذ ويحدد لهم المهام: 

• التعرف على بعض األغذية 
• صياغة إشكال الدرس: يركز األستاذ على 
بعض األغذية التي لم يتناولها جل التالميذ 
للتساؤل حول أهميتها وهل يمكن االستغناء 

عنها؟

• عمل فردي: يطلب األستاذ من التالميذ أن 
يقسموا األغذية التي تناولوها إلى قسمين: 
أغذية من أصل نباتي و أغذية من أصل 

حيواني
• يطلب من التالميذ ذكر مكونات طبق 

الكسكس المغربي مع تصنيف مكوناته حسب 
أصلها

يشرح أهمية الكسكس كغذاء متنوع

يتوصل المدرس مع تالميذه إلى الخالصة: اج
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أعبر: يناقش مع زمالئه أهمية هذا الطعام ومدى تنوع 
مكوناته

يطلب من التالميذ تقديم نوع من األطباق التي 
تعجبه في بيته التقييم

أتعمق: يتم تتبع هذا الموضوع بتكليف المتعلمين بترتيب األغذية التي تناولوها خالل البارحة في هرم غذائي 
فارغ ثم تناقش المجموعات أجزاء الهرم الغير ممثلة وانعكاسات ذلك على حسن التغذية. االمتدادات
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التغذية  الموضوع 4 البطاقة رقم :

المادة الدراسية النشاط العلمي الثاني ابتدائي  المستوى الدراسي
أتعرف أسناني عنوان الدرس 45 دقيقة الغالف الزمني:

 التدرب على نهج التقصي العلمي، واالندماج في مجموعة عمل
- تعرف مراحل المضغ و ترتيبها 

- تعرف األعضاء المتدخلة في عملية المضغ
ــ تثمين المضغ الجيد لألغذية كعامل للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي ونشر هذه القيمة في المحيط 

القريب

األهداف

ــ أغذية متنوعة ومختلفة الصالبة : خبز، لحم، موز، تفاح، ... عصير فاكهة وسائل اإليضاح:
أنشطة التلميذ أنشطة األستاذ المراحل

أالحظ ثم أتساءل: المالحظة: يكرر التلميذ التجربة مرات 
عديدة مع الحرص على تنويع األغذية وتشجيع التعبير عن 
المالحظات بشكل فردي مع التركيز على: الجزء المستعمل 

في المضغ عند البداية، في منتصف العملية وقبل نهاية عملية 
المضغ. الجزء المتحرك واتجاه الحركات الفرق المسجل عند 

المضغ لمدة قصيرة ثم لمدة أطول.
صياغة اإلشكال:

يقارن المالحظات ويعبر بتساؤالت عن المشكل الذي 
استخلصه:

ــ ماهي األعضاء المتدخلة في المضغ؟
ــ هل لألسنان نفس الدور في عملية المضغ؟

ــ ما هي نتيجة عملية المضغ؟
أفكـــر وأنجز: تختلف طريقة ومدة مضغ األغذية حسب 

صالبتها ومقاومتها للتفكيك.
ــ األسنان هي األعضاء المستعملة في المضغ.

ــ تؤدي األسنان دورها في المضغ بفضل حركات الفك 
السفلي

ـــ نميـز ثالث عمليات تشكل عملية المضغ: القطع، التمزيق، 
الطحن ويقابل هذه العمليات الثالثة ثالثة أنواع من األسنان 
: قواطع تقوم بقطع األغذية وأنياب تقوم بتمزيق األغذية، 

وأضراس تقوم بطحنها.
ــ يساهم اللسان واللعاب في عمليات المضغ

ــ المضغ الجيد يساعد على تذوق األغذية ويحافظ على 
صحة الجهاز الهضمي...

أستنتج:ـــــ المضغ تفتيت )تجزئ( للـغذاء بواسطة األسنان، 
وتتم بحركات الفكين، يساعد اللسان واللعاب على المضغ 

ويسهل البلع
ــ األسنان قطع بيضاء و صلبة ، القواطع تقطع الطعام و 

األضراس تطحنه بينما األنياب تمزقه .

ينظم التالميذ في مجموعات ويحدد 
مهام أفرادها:

واحد يتناول غذاء ببطء
اآلخرون يالحظون ويعبرون عن 

مالحظاتهم

ــينظم الحوار في عملية تقاسم وتوحيد 
وتوجيه نحو المحاور المؤطرة 

للمالحظة

يقدم األستاذ الوسائل التعليمية المتوفرة 
للبحث عن أجوبة لألسئلة المطروحة 
مع الحرص على إبراز العالقة بين 

العضو ووظيفته

يتوصل المدرس مع تالميذه إلى 
الخالصة:
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أعبر: يحدد لكل غذاء العمليات الضرورية  لمضغه )قطع، 
تمزيق، طحن( 

يقترح مجموعة أغذية يوجه التلميذ 
لتصنيفها حسب نوع العمليات 

الضرورية لمضغها
التقييم

أتعمق: يتم تتبع هذا الموضوع عبر مادتي اللغة العربية واألمازيغية في مجال »الطفل والتغذية والصحة 
والرياضة« وفي مادة التربية الفنية في مجال »التغذية« االمتدادات
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التغذية  الموضوع  5 البطاقة رقم :

المادة الدراسية النشاط العلمي الثالثة ابتدائي  المستوى 
الدراسي

مكونات األغذية عنوان الدرس 45 دقيقة الغالف الزمني:
ــ التدرب على نهج التقصي العلمي

ــ تعرف المتعلمين على العناصر الغذائية األساسية وأدوارها األهداف

ــ وثائق الملحق أو ما يعوضها  وسائل اإليضاح:
أنشطة التلميذ أنشطة األستاذ المراحل

أالحظ ثم أتساءل:
المالحظة: بعد تسمية المجموعات الغذائية يستدرج األستاذ 
المتعلمين لربط عالقة بين تنوع األغذية وضرورة وجود 
تنوع في مكوناتها ومن هذه الوضعية يعمل األستاذ على 

جعل المتعلمين يصوغون إشكاالت من قبيل: 
ماهي األغذية األساسية التي توجد في المواد التي أتناولها؟

أفكـــر وأنجز:
 انطالقا من جدول الملحق، يسجل المتعلمون أن:

ــ الخبز، العجائن،...: تمد الجسم بالسكريات
ـــ اللحـم، البيض، ... تمد الجسم بـــــــالبروتيدات

ـــ الزيت، الزبدة، ... تمد الجسم بــــــالدهنيات
ـــ الخضر ) الفاصوليا، الجزر، القرع...( تمد الجسم 

بالفيتامينات واألمالح المعدنية
ـــ الفواكه )البرتقال، الموز،....( تمد الجسم بالفيتامينات 

واألمالح المعدنية والسوائل
أستنتج:

تختلف األغذية باختالف مكوناتها، لضمان إمداد شامل من 
العناصر الغذائية الضرورية للجسم، يجب تنويع األغذية 

التي نتناولها واجتناب الغذاء بصنف واحد من األغذية.
العناصر الغذائية األساسية هي:

البروتيدات الدهنيات
السكريات األمالح المعدنية

الفيتامينات والماء

يدفع األستاذ المتعلمين للتذكير 
بالمجموعات الغذائية 

انطالقا من الوثيقة1 يتعرف التالميذ 
على المجموعات الغذائية الموضوعة في 

الصحن

لحل اإلشكال: يطلب األستاذ من المتعلمين 
الرجوع إلى الئحة األغذية ويختارون 

غذاء يمثل كل مجموعة من مجموعات 
األغذية ويقترح عليهم جدوال يلخص 

التحليل الكيميائي لبعض األغذية) 
الملحق(

وأن كل نوع غذائي يمد الجسم بصنف 
من المواد العضوية
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أعبر: يتوصل التالميذ لربط العالقات التالية: )الجزرة- 
فيتامين A( )القنية- بروتيدات( )قنينة الماء المعدني- الماء( 

)المربى-السكريات( ) الزبدة- الدهنيات(

يعرض األستاذ الوثيقة 2 ويطلب منهم 
ربط كل غذاء بالدور الذي يناسبه ييم

لتق
ا

تعمق: يبحث التالميذ عن غذاء متكامل يضم جميع العناصر الغذائية األساسية. االمتدادات
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التغذية  الموضوع 6 البطاقة رقم :

المادة الدراسية النشاط العلمي الرابع ابتدائي   المستوى 
الدراسي

عنوان الدرس دور مكونات األغذية 45 دقيقة الغالف الزمني:
ــ التدرب على نهج التقصي العلمي

ــ تعرف المتعلمين على بعض أدوار العناصر الغذائية األساسية. األهداف

وثائق الملحق أو ما يعوضها وسائل اإليضاح:
أنشطة التلميذ أنشطة األستاذ المراحل

أالحظ ثم أتساءل:
المالحظة: 

يالحظ المتعلمون رسوم )الوثيقة1 ( ويسجلون اختالف حاجات 
األشخاص الممثلين بالصور )العامل، الموظف الرضيع ثم الطفل( 

ويتساءلون بخصوص الغذاء الذي سيوفر لكل واحد حاجياته أو 
ماهو دور األغذية التي نتناولها؟

صياغة اإلشكال:
 ما هي أدوار العناصر الغذائية؟

لماذا نتناول األغذية؟ ما فائدة األغذية التي تناولتها؟
أفكـــر وأنجز:

1- يحلل التالميذ رسوم )الوثيقة 2( اإلطار مرحلتان لنمو رضيع 
وبجانبه رضاعة، ويربطون بينها عالقة ليستدلوا على أن الحليب 

يمد الرضيع بأغذية بانية )نمو الجسم وزيادة وزنه(.
2- بعد وصف األعمال التي يقوم بها الفالح وحالته عند قيامه 

بها )تصبب العرق( ومالحظة الوجبة التي يفكر في تناولها يربط 
المتعلم عالقة بين ما توفره الوجبة وما يحتاجه جسم العامل من 

طاقة.
يصف التالميذ حالة الطفل الذي يعطس ويستدرجهم لربط العطس 

بإمكانية اإلصابة بالزكام ولماذا يفكر في تناول برتقالة. 
أستنتج:

 األغذية التي أتناولها ثالثة أصناف: أغذية بانية وأغذية طاقية 
وأغذية واقية.

- األغذية البانية تساعد على بناء الجسم وتحافظ على نموه. 
وتتكون من البروتيدات 

- األغذية الطاقية تزود الجسم بالطاقة الضرورية للحركة والنشاط 
والتفكير، وتتكون من الدهنيات والسكريات.

ـ األغذية الواقية تجنب الجسم اإلصابة ببعض األمراض. وتتكون 
من الفيتامينات والماء واألمالح المعدنية.

يطلب األستاذ من المتعلمين ذكر 
المهن التي يزاولها بعض الناس 

في محيطهم، والتساؤل بخصوص 
حاجيات كل واحد من الغذاء ثم 

التذكير بحصيلة الدرس السابق حول 
العناصر األساسية التي تـزود بها 

األغذية الجسم ثم يستدرج للتساؤل 
حول الفائدة من إمداد الجسم بهذه 

المكونات

بتوجيه من األستاذ، يتعاون التالميذ 
في مجموعات وينجزون الملخص 

)االستنتاج(
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أعبر: 
أبحث عن غذاء يوفر للجسم جميع حاجياته ؟ يطلب األستاذ من التالميذ بالبحث عن 

مكونات بعض األغذية ومقارنتها ييم
لتق

ا

يتم تتبع هذا الموضوع عبر مادتي اللغة العربية واألمازيغية في مجال »الطفل والتغذية والصحة والرياضة« وفي 
مادة اللغة الفرنسية و مادة التربية الفنية في مجال »التغذية« االمتدادات
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التغذية  الموضوع 7 البطاقة رقم :

المادة الدراسية النشاط العلمي الرابع ابتدائي   المستوى الدراسي
أحافظ على صحة 

أسناني عنوان الدرس 45 دقيقة الغالف الزمني:

التدرب على نهج التقصي العلمي و اكتساب معلومات أساسية للحفاظ على األسنان .
- التعبير عن أهمية األسنان و ضرورة المحافظة عليها،

- التدرب على تطبيق طريقة تنظيف األسنان،
تعرف األخطار التي تتهدد األسنان.

األهداف

معجون األسنان - فرشاة - نموذج للهيكل العظمي للرأس - أسنان بها تسوس، وثائق وصور الملحق وسائل اإليضاح:
 الحصة األولى: تقديــم

أنشطة التلميذ أنشطة األستاذ المراحل
أالحظ ثم أتساءل:

المالحظة: 
الوثيقة )1( لماذا أسنان الطفل األول سليمة و أسنان 

الطفل الثاني مسوسة ؟
صياغة اإلشكال:

 كيف و متى يجب علي تنظيف أسناني؟
أفكـــر وأنجز: 

يقوم تلميذ بغسل أسنانه أمام زمالئه ويالحظ الجميع 
نوع واتجاه الحركات التي يغسل بها زميلهم أسنانه.

وتسجل المالحظات على السبورة تدريجيا.
ــ الحظ الوثيقة 2 وحدد أنواع الحركات واتجاهها 

لتنظيف أسنانك بشكل فعال:
 دور كل نوع من الحركات في تنظيف األسنان:

- الحركة العمودية إلزالة بقايا الطعام بين األسنان من 
اللثة نحو السن

- الحركة األفقية إلزالة البقايا من سطح األضراس
- الحركة الدائرية إلزالة البقايا العالقة بين اللثة و 

السن.

أستنتج:
• ألحافظ على أسناني: أتجنب كل ما يضر بها و أسهر 

على نظافتها بعد كل وجبة غذائية . 
• التسوس من األخطار التي تتهدد أسناني لذا أنظف 

أسناني ألقيها من األخطار.

ـ يطلب األستاذ من التالميذ إنجاز مالحظات 
متقاطعة )كل طفل يالحظ أسنان زميله( 

ويسجل هل بها بقايا طعام، أو تسوس
ثم يتم تزكية المالحظة برسوم الوثيقة2: ثم 

يوجه انتباههم نحو طرح تساؤالت تتعلق 
بالوقاية انطالقا من المالحظات المسجلة.

يجمع األستاذ مالحظات التالميذ ويدونها بعد 
ترتيبها على السبورة وقصد تدقيق المالحظة 

والتحليل باقتراح الوثيقة 10

يالحظ التالميدذ صويرات الوثيقة2 
ويستخرجون التصرفات المضرة باألسنان

يتوصل المدرس مع تالميذه إلى الخالصة:
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في جدول ذو مدخلين )مضر-نافع( يسجل التالميذ السلوكات المضرة والنافعة لألسنان التقييم

أتعمق: يوظف المتعلم مكتسباته حول الطريقة الصحيحة لتنظيف األسنان لتصحيح األخطاء التي يرتكبها أفراد 
أسرته االمتدادات
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التغذية  الموضوع 8 البطاقة رقم :

المادة الدراسية النشاط العلمي الخامس 
ابتدائي 

المستوى 
الدراسي

بماذا أتغذى؟ عنوان الدرس 45 دقيقة الغالف 
الزمني:

ــ التدرب على نهج التقصي العلمي
- تطبيق المجموعات الغذائية

- تعرف الوجبة الغذائية المتكاملة 
- تبني سلوكات غذائية سليمة

األهداف

- وثائق الملحق أو ما يعوضها وسائل 
اإليضاح:

أنشطة التلميذ أنشطة األستاذ المراحل
أالحظ و أتساءل:

تناول طفل خالل يوم الوجبات الممثلة بالوثيقة 1
المالحظة: 

- يالحظ المتعلمون الجدول و يعطون أسماء المواد الغذائية المكونة للوجبات 
الرئيسية ليوم واحد.

بعد تبادل الرأي حول المالحظات المسجلة، تحاول المجموعات اإلجابة عن األسئلة 
التوجيهية:

ــ هل تناول الطفل غذاء من كل مجموعة من المجموعات الغذائية؟ 
ــ هل يجب الزيادة في كمية الغذاء أم في أنواعه؟

 
صياغة اإلشكال:

 كيف نجعل الوجبات اليومية متكاملة لتلبية جميع حاجيات الجسم؟
أفكـــر وأنجز:

1( استثمارا للمكتسبات السابقة وتطبيقا للهرم الغذائي يوضع التالميذ في وضعية 
لتصنيف األغذية إلى مجموعات:* اللحوم واألسماك والبيض * الحليب ومشتقاته * 

الخضر والفواكه * المواد الدهنية * الحبوب * السوائل.
2( من خالل المقارنة بين وجبات الفطور والغذاء والعشاء المشار إليها في الوثيقة 

1 ومقارنتها مع جدول وجبات غذائية نموذجية يتوصل المتعلمون إلى أن هذه 
الوجبات مجتمعة تضمنت أغذية تنتمي إلى كل المجموعات الغذائية، وبذلك يكون 

الغذاء خالل اليوم، غذاء متكامال.

أستنتج:
- يكون الغذاء متكامال عندما تتضمن الوجبات الغذائية خالل اليوم مادة واحدة، على 

األقل، من المجموعات الغذائية التالية: -1 اللحوم واألسماك والبيض -2 الحليب 
ومشتقاته -3 الخضر والفواكه -4 المواد الدهنية -5 الحبوب والنشويات، السكريات 

-6 الماء والسوائل.
 يتوصل التالميذ بتوجيه من األستاذ إلى: مصادر األغذية األساسية متنوعة وكثيرة 
- لضمان تغذية متكاملة يجب تنويع مصادر األغذية األساسية )تناول جميع أنواع 

األغذية واجتناب االقتصار على نوع أو نوعين محددين(

يوجه األستاذ التالميذ :
ــ ذكر أسماء األغذية 

التي تناولها الطفل خالل 
يوم

ـ ثم يستدرج للتساؤل 
حول اختالف مكونات 

الوجبات خالل اليوم

ــ يطلب تصنيف األغذية 
ضمن المجموعات 

الغذائية كتطبيق 
للمكتسبات السابقة

)يمكن االستعانة بالهرم 
الغذائي(.

يقدم األستاذ أمثلة 
ألشخاص )الوثيقتين 
2و3( ويطلب منهم 

قراءة الصور والتعليق 
عليها ، ثم يطلب منهم 

تصحيح الوضعية 
باقتراح وجبات متكاملة.
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يقوم كل تلميذ بتقديم جدول ووجبات متكاملة للفطور ثم وجبات متكاملة ليوم واحد التقييم
أتعمق: يقدم األستاذ للتالميذ نموذج جدول للوجبات الغذائية التي يقدمها أحد المطاعم المدرسية لرواده خالل أسبوع 

ويطلب منهم التعليق عليه و إعطاء بدائل  االمتدادات
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عشاء غذاء فطور

خبز – زيت – 
حساء سميد

خبز – بطاطس 
مقلية – مرق دجاج

شاي  - خبز – 
مربى
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التغذية  الموضوع 9 البطاقة رقم :

المادة الدراسية النشاط العلمي الخامس ابتدائي  المستوى الدراسي
عنوان الدرس الهرم الغذائي 45 دقيقة الغالف الزمني:

ـ التدرب على نهج التقصي العلمي
- تطبيق المجموعات الغذائية

- تعرف الوجبة الغذائية المتكاملة
- تبني سلوكات غذائية سليمة

األهداف

 الحصة األولى: تقديــم

- وثائق الملحق أو ما يعوضها وسائل اإليضاح:
أنشطة التلميذ أنشطة األستاذ المراحل

أالحظ و أتساءل:
- يالحظ المتعلمون الهرم الغذائي ويختارون من بين مكوناته 

أغذيتهم المفضلة

يدون كل تلميذ مغذياته المفضلة على ورقة
يقارن التالميذ بين ما دونوه و يحاولون اختيار 

1 - الئحة تتضمن جميع األصناف
2 - الئحة ال تتضمن جميع األصناف

3 - الئحة تقتصر على صنف أو صنفين فقط
 

- يناقش األستاذ مع متعلميه اللوائح الثالثة 

يتوصل المتعلمون بمساعدة أستاذهم إلى أهمية الغذاء المتوازن.

يوجه األستاذ التالميذ :
ــ للتعرف على مكونات الهرم 

الغذائي

ــ يطلب تصنيف األغذية ضمن 
المجموعات الغذائية كتطبيق 

للمكتسبات السابقة
)يمكن االستعانة بالهرم 

الغذائي(. ج 
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يتعرف التالميذ على النموذج المغربي للهرم الغذائي من بين 
األهرامات المقدمة

يقدم األستاذ نماذج من 
األهرامات ويناقش محتوياتها 

مع التالميذ
التقييم

أتعمق: يبحث التالميذ على أهرام غذائية أخرى ويبحثون على نقط التقاطع فيما بينها االمتدادات
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التغذية الموضوع 10 البطاقة رقم :

النشاط العلمي المادة الدراسية السادسة ابتدائي  المستوى الدراسي
صحة جسمي عنوان الدرس 45  دقيقة الغالف الزمني:

ـ التدرب على نهج التقصي العلمي
ــ تعرف التالميذ على أهم إجراءات الوقاية من التسممات الغذائية األهداف

مواد غذائية فاسدة ونظيرتها طرية وصالحة لألكل وسائل اإليضاح:
أنشطة التلميذ أنشطة األستاذ المراحل

أالحظ ثم أتساءل:
المالحظة:  الوثيقة 2

- يالحظ الحالتين التي يوجد عليهما كل غذاء، ثم 
يعطي وصفا يوضح الفرق بينهما

- يعبر التلميذ عن أسباب اختياره للغذاء الذي يمكن 
تناوله.

صياغة اإلشكال:
 ماهو الغذاء الصالح لألكل؟

كيف أتعرف األغذية التي تشكل خطرا على صحتي؟

أفكـــر وأنجز:
 يقارن التالميذ حالة األغذية:

1( يقارن حجم علبتين مصبرتين )منتفخ أو ال( .
- انتفاخ علب المصبرات يدل على تعفنها )خاصة إذا 

انتهى تاريخ صالحيتها(
2( يقارن اللون و الصالبة )وجود أوغياب تجعدات( 
و الرائحة )وجود أوغياب حشرات حولها(... بالنسبة 

للخضر والفواكه واللحوم ويسجل :
- تغير لون وصالبة الخضر والفواكه يدل على 

تعفنها.
- وجود الحشرات )الذباب( بكثرة فوق اللحوم وتغير 

رائحتها يدل على أنها متعفنة

أستنتج:
األغذية التي تغيرت طراوتها غير صالحة لألكل 

ويمكنها أن تسبب أمراضا.
أتــأكد من طراوة الغذاء قبل تناوله.

أتأكد من تاريخ صالحية المواد الغذائية المعلبة

انطالقا من الوثيقة 1 يوجه المدرس تالمذته 
للبحث عن أسباب الحالة التي يعاني منها 

الطفل الممثل في )الوثيقة 1(

يقدم األستاذ للتالميذ صور)الوثيقة 2( أغذية 
في حالة سليمة ونفس األغذية في حالة ال 
تالئم قواعد السالمة الصحية ويطلب من 

التالميذ اختيار الغذاء الذي يمكن تناوله مع 
ذكر أسباب ودواعي االختيار

يستدرج األستاذ متعلميه لوصف لون، شكل 
سطحه، وجود أو غياب حشرات ... وربط 

التغيرات المالحظة بتغير طراوة الغذاء.

يستدرج األستاذ متعلميه إلنجاز الخالصة 
وتتعلق بإجراءات الوقاية من التسممات 

الغذائية

اج
تنت

الس
  ا

   
   

   
   

   
   

ي 
ص

لتق
 وا

حث
الب

   
   

   
   

   
   

   
   

الق
نط

اال
ية 

ضع
و

ـاز
جـــ

إلن
ت ا

ـوا
ــــ

خط

أعبر: أحيط بخط أحمر األغذية الغير صالحة لألكل يكلف األستاذ التالميذ باختيار األغذية 
الصالحة لآلكل التقييم

أتعمق:  زيارة وحدة إلنتاج الحليب أو  وصف إجراءات النظافة والوقاية التي ينبغي اتباعها عند إعداد بعض 
مشتقات الحليب. االمتدادات
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مشروع تشكيلي الموضوع 11 البطاقة رقم :

التربية التشكيلية المادة الدراسية األولى ابتدائي  المستوى الدراسي
استهالك المنتوجات 

الطبيعية  عنوان الدرس 45  دقيقة الغالف الزمني:

االنتقال بالتلميذ من وضعية التلقي والتكوين إلى وضعية التحويل والتوظيف وتفعيل ما اكتسبه 
في دراسته في إنجاز فني من إبداعه. األهداف

أدوات الرسم
بعض المغذيات )طبق فواكه مثال( وسائل اإليضاح:

أنشطة التلميذ أنشطة األستاذ المراحل
تعطى الحرية للتالميذ إلنجاز عملهم اإلبداعي بما 

لديهم من مواد طبيعية وأقالم ملونة وصباغة مائية 
إن أمكن ذلك.

نهاية الحصة يقدم التالميذ إنجازاتهم وتقّوم. 

يطلب من التالميذ رسم فاكهة أو خضرة  أو طبق 
معين 

يسعى األستاذ إلى تطويرإنجازات التالميذ  بتقديم 
النصح والدعم ومراجعة مضامين الوحدة التكوينية 
التي مازالت لم تترسخ بعد في أذهان التالميذ بكل 

وضوح.

يستند هذا الدرس إلى بيداغوجية 
المشروع، ويستهدف مساعدة التلميذ على 
تركيب حصيلة الوحدة التكوينية األولى. 

وقد خصصت لهذه الغاية حصة الدرس 
بكامله، اعتبارا لما قد يحتاجه التلميذ من 
وقت الختيار عناصر الموضوع وترتيب 
أفكاره واستحضار ما راكمه في الدروس 

السابقة، وإنجاز المنظر المطلوب على 
أحسن وجه.
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للتأكد من مدى استيعاب الدروس السابقة يطلب من التالميذ توظيف  األلوان، الساخنة – أو 
الغامقة والخطوط والنقط والمساحة...  التقييم

للتتبع واألعمال المنزلية واألنشطة الموازية، ُيقترح على التالميذ إنجاز لوحة فنية من قبيل رسم طبق 
فواكه أو خضر  لتجميل حجرة الدرس أو منازلهم االمتدادات
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األناشيد الموضوع 12 البطاقة رقم :

اللغة العربية المادة الدراسية الثانية ابتدائي  المستوى 
الدراسي

عنوان الدرس دكان الخضار 30 دقيقة الغالف الزمني:
حفظ النشيد

تعرف بعض أنواع الخضر عن طريق ترديد أسمائها األهداف

- صورة تمثل دكان خضار
- نص النشيد

- عينات من الخضر أو نماذج بالستيكية تمثلها
وسائل اإليضاح:

أنشطة التلميذ أنشطة األستاذ المراحل
يالحظون الصورة 1 و يجيبون عن األسئلة المطروحة

يستمع بإمعان للنشيد ويستوعب كلماته

يسمي الخضر
ويعطي ألوانها

يردد كل تلميذ مقطعا من النشيد

يؤدي المتعلمون النشيد جماعيا بأصوات مناسبة ومرافقته 
بحركات مالئمة. 

يجيب المتعلمون على أسئلة من قبيل:
- ما ذا تمثل الصورة؟
- ما ذا يبيع العم أحمد؟

- كيف تعرفت على الخضر والفواكه؟

يلقي المدرس النشيد ملحنا على مسامع 
المتعلمين عدة مرات مع مراعاة الشروط 
المطلوبة في اإلفقاء الجيد كاألداء واللحن 

واإليقاع

يعرض األستاذ صويرات بعض الخضر 
ويطلب من المتعلمين تسميتها

يقترح على المتعلمين لونا معينا ويطلب منهم 
إعطاء أسماء خضر تحمل هذا اللون

لعبة: يعكس المدرس السؤال ويوجه بالتناوب 
لكل تلميذ سؤال أذكر لون الخضرة التالية، 

ويجيب التلميذ مباشرة باسمها وفي حالة عدم 
اإلجابة يقصى المتعلم من اللعبة

يحفظ المتعلمون و المتعلمات النشيد مقطعا 
مقطعا عن طريق الترديد مع الحرص على 

تقويم األخطاء المرتكبة فور وقوعها والربط 
بين المقاطع.
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التقييم يتأكد المدرس من مدى حفظ مقاطع من النشيد و معرفة الخضر بألوانها
يبحث التالميذ على الئحة للفواكه مع ألوانها االمتدادات
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الطفل والتغذية والصحة 
والرياضة الموضوع 13 البطاقة رقم :

اللغة العربية المادة الدراسية الثانية ابتدائي المستوى 
الدراسي

عنوان الدرس غــذاؤنا )ح1( 30 دقيقة الغالف الزمني:
أن يكون المتعلم قادرا على:- توظيف معجم لغوي يحدده األستاذ، و يستدرج المتعلمين إليه. إدراك داللة كلمات، 

مثل:)قدم، قلى(، من خالل توظيفها في نسق لغوي متنوع.- األهداف

المشهد- سبورة- ألواح- دفاتر. وسائل 
اإليضاح:

أنشطة التلميذ أنشطة 
األستاذ المراحل

1 - غذاؤنا.
قدم أبي من السوق يحمل سلة،يساعده في ذلك أخي سعيد.قلت :ماذا اشتريتما اليوم؟

األب: اشترينا خضرا وفواكه ولحما..
 سعيد:وبيضا وحليبا وجبنا كذلك.

األم: غذاؤنا اليوم سمك مقلي.وعشاؤنا حساء لذيذ بالخضر، وسنحتفظ باللحم في الثالجة.
 قلت: لقد أحضر أبي برتقاال وتفاحا وموزا أيضا.

األم: سنأكل الموز، ونوزع الباقي على أيام األسبوع.

المشهد
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← قراءة المشهد
- السؤال: أمامنا مشهد، ماذا يقدم ؟ تمهيد

←يسمع األستاذ النص أكثر من مرة، ويطرح أسئلة مثل: )من أين قدم األب؟(
 ← األشخاص ا لمتفاعلون في النص هم: )األب/األم/سعيد/الراوي(.

←يوسع األستاذ الحوار حول دور األفراد في اختيارا لمواد الغذائية، نوعا وكما، 
وصيانة لها، و االقتصاد فيها، وطريقة إعدادها وتناولها.  

أ ـ 
األشخاص:

← السؤال: من أين قدم األب؟ 
 ← الجواب: قدم األب من السوق..

 ← الكلمة: )قدم(
 ← توظف هذه الكلمة توظيفا موسعا.

 ← السؤال: ماذا تقلي األم في الزيت ؟
 ← الجواب: تقلي األم السمك في الزيت. 

 ← الكلمة: )تقلى( 
 ←توظف هذه الكلمة توظيفا موسعا. 

ب كلمات 
المعجم

 - )قدم(:

- ) قلى(: 

← السؤال:متى نتناول الطعام ؟وأين؟
 ←يوسع األستاذ الحوار حول أوقات األكل وتنظيمها، واألماكن الصحية في إعداده 

وتناوله.

 ج- الزمان 
والمكان: التقييم
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الطفل والتغذية والصحة 
والرياضة الموضوع 14 البطاقة رقم :

المادة الدراسية اللغة العربية: التعبير الثانية ابتدائي المستوى الدراسي
عنوان الدرس غــذاؤنا )ح2( 30 دقيقة الغالف الزمني:

 أن يكون المتعلم قادرا على: 
- استحضار إحدى جمل النص الوظيفية، مثل: )غذاؤنا اليوم سمك مقلي في الزيت(

- بناء وإنتاج جمل فعلية:المفعول فيه. 
- استعمال الفعل المعتل:األجوف.

 - توظيف معجم لغوي بسيط. 

األهداف

- ألواح- سبورة- دفاتر. وسائل اإليضاح:
الحصة الثانية: تثبيت واغناء )1(. ← موقف انطالق: ← غذاؤنا اليوم سمك مقلي في الزيت.

أنشطة األستاذ / أنشطة التلميذ المراحل
المشهد

 ← السؤال: اقترحت األم ماذا قالت؟
الجواب: عشاؤنا شربة لذيذة.

موقف الترويج والحوار: يبني األستاذ مواقف للتحدث االستاذ/ المتعلم األول ↔ المتعلم 
الثاني

 - فطورنا ↔ : فطورنا حليب وزيت الزيتون
 - عشاؤنا. ↔ عشاؤنا أرز ودجاج.

 غذاؤنا. ↔

عبارة خاصة:
)فطورنا..غذاؤنا..

عشاؤنا..(

ـاز
جـــ

إلن
ت ا

ـوا
ــــ

خط

←السؤال: اقترحت األم غذاء، ماذا قالت؟
← الجواب: غذاؤنا اليوم سمك مقلي في الزيت.

←توسيع الحوار: متى تتعشى؟ ومتى تتغذى؟ متى تتناول الفطور؟ أين توضع صحون 
الطعام؟ أين يختبئ القط؟

تراكيب: 
 الجملة الفعلية: 

المفعول فيه:

←السؤال:من يصيد السمك؟ 
← الجواب: يصيد الصياد السمك.

←توسيع الحوار:)صاد ،جاء،كان،قام،باع،دار.(
 - ماذا يصيد الصياد؟ بما ذا يصيد الصياد السمك؟من يبيع السمك؟

- أحول: )هو باع السمك( إلى:
 نحن: ....... 
 أنتما: ..... 
 هما: ...... 

تصريف: 
 الفعل المعتل:

 أألجوف: 

أكمل: »األب أحضر برتقاال زوال هذا اليوم« 
 - األم.......................
 - الولدان...................
 - البنتان...................

 - األخوان.....................

التقييم
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الطفل والتغذية والصحة والرياضة الموضوع 15 البطاقة رقم :

المادة الدراسية اللغة العربية الثالث ابتدائي المستوى الدراسي
عنوان الدرس الفواكه والخضر والصحة  30 دقيقة الغالف الزمني:

تمكن التالميذ من القراءة الجيدة للنص، فهم مضمون النص وتحليله – اكتساب رصيد معرفي يتصل 
بالمجال...... األهداف

عينة من الخضر والصحة
بطاقات حول هذه الخضر

نص الوثيقة1 )عن موقع منظمة الصحة العالمية(
وسائل اإليضاح:

أنشطة األستاذ / أنشطة التلميذ المراحل
* إثارة انتباه التالميذ إلى مكونات الصورة:

- ماذا تالحظ في الصورة؟ -ماذا يوجد في السلة؟ 
- من أين أخذ هذا النص؟

- ماذا يعني العنوان؟ 
- ما الموضوع الذي سيتطرق إليه النص انطالقا مما الحظته؟

التمهيد
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- أقرأ النص قراءة سليمة معبرة، 
- يقرأ التالميذ بالتناوب.

- يتكلف المدرس بدور الراوي، ويتكلف التالميذ بتدوين المعطيات الواردة في النص.
- التزام التالميذ بسالمة التعبير ومبادئ النطق الصحيح.

القراءة

يوجه األستاذ تالمذته الستخراج فوائد الفواكه والخضر
يوجه المتعلمين إلى استخراج بعض األمراض المذكورة في النص
*تصنيف المواد الغذائية بحسب ما تتطلبه مداخل الجدول المقترح.

*استخالص العبرة من النص.
* إبراز ضرورة العناية بالصحة و الوعي بفوائد الفواكه والخضر و بمكوناتهما.

التحليل

- يتحاور التالميذ حول فوائد الفواكه 
والخضر.

- يذكر كل تلميذ الفاكهة والخضرة التي 
يحبها أكثر

- يكمل األستاذ معارف التالميذ من خالل 
بطاقات حول الفواكه والخضر وأهميتهما 

الغذائية والصحية
لعبة: يمكن أن يطلب األستاذ من تالمذته 
ذكر فاكهة أو خضرة يبتدأ اسمها بحرف 

معين
مثال)ت(: توت – تفاح- تين- تمر.....

الكشف عن الجملة الدالة على فكرة النص العامة.
-تحديد الحصة الواجب استهالكها يوميا من الفواكه 

والخضر
 استخراج توصية منظمة الصحة للبلدان األقّل تقدماً.

الفهم

يستطيع كل تلميذ أن يذكر على األقل فاكهة وخضرة مع فوائدهما التقييم
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آداب إسالمية الموضوع 16 البطاقة رقم :

التربية اإلسالمية  المادة الدراسية السادس ابتدائي المستوى الدراسي
أدب الطعــــام والشـــراب عنوان الدرس 30 دقيقة الغالف الزمني:

1( تعرف آداب الطعاـم والشــراب.
2( اقتناعهــم بأهميــة الطعــام والشــراب.

التزامهــم بآداب الطعــام والشـــراب فـــي حياتهـــــم.
األهداف

وسائل اإليضاح: أحاديث
أنشطة األستاذ / أنشطة التلميذ المراحل

 كـــــان عمـــر بــن أبــي سلمــة يأكـــل مـــع الرســـول صلــى اللــه عليـــه وسلــم ويـــده 
تطيـــش فــــــي الصحفــة ، فأرشــده النبـــي )ص (إلـــــى آداب

 الطعـام ، فماهـــي التـوجيهــات النبــويـــة التـــي وجهها للغــــالم؟

 وضعيـة 
االنطـالق
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 الصحفـــــة : إنـــاء للطعــام ، القصعــــــة 
البعيــر : الجمــــل 

اشربــوا مثنـــى وثالثـــى : التشربـــوا دفعـــة واحــــــدة 

 
معانــي 
األلفــاظ

مــن أدب الطعــام والشــراب : تسميــة اللـــه فــي بدايتـــه، واألكـــل باليميـــن وعــدم اإلســراف 
فـــي الطعــام والشــرب علــى

دفعــات، وحمـــد اللـــه عنــد االنتهـاء، وعـــدم النفــــخ علـــى الطعـام، وتجنـب التنفـــس فـــي 
إنـــاء المـــــاء.

التحليل

ينظـــرا لمسلــم إلـــى الطعـــام والشـــراب باعتبارهمـــا وسيلــة إلــى غيــرهمـا، ال غايـــة 
مقصــــودة لذاتها، فهــــو يأكــــــل ويشرب مــن أجــل المحافظـــة علـــى صحتـــه التـــي بهـا 

يقـــوم بوظيفتــه التــي مـــن أجلـها وجـــد، وهــي عبــادة اللــــــــه التــي تؤهلــه للسعــادة 
الدنيــويـــة واألخـرويــة،ومــن هـنا يلتــزم فــي مأكلــه ومشـربــه بآداب شـرعيــة و خاصة 

منــها:
* آداب مـاقبــــل األكــــل:

- أن يستطيـب طعامــه وشرابـــه بأن يعدهـما مــن الحــالل الطيـب الخـالـــي مــن شـوائـب 
الحــــرام.

- أن ينــــوي بـأكلــــه وشـربـــــه التقـويــــة علــى عبــادة اللـــه وطاعتــــه.
- أن يغســــل يديـــه قبـــل األكــــل.

* آداب أثناء وبعد األكل
- أن يبـــدأ بذكـــر اســـم اللــــه.
- أن يختمــه بحمـــد اللــــــــــه.
- أن يجيــــــــــــــد المضـــــــغ.
- أن ال ينفـخ علـــى الشــــراب.

- وأن يأكــل بيمينه ومما يليـــه.
من أهم آداب الطعــام والشـــراب ، التسميــة فـــي أولـــه والحمـــد فــي آخـــره،واألكــل 

باليميــن، ويكـــره شــــــــرب المـــاء جرعـــة كالبعيــــر بل يستحســـن الشـــرب علــى ثــالث 
جـرعــات أو دفعـــات.

الفهم
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آداب الطعام والشراب في اإلسالم الموضوع 17 البطاقة رقم :

التربية اإلسالمية  المادة الدراسية أولى إعدادي المستوى الدراسي

التغذية في االسالم عنوان الدرس 55 دقيقة  الغالف الزمني:

1( تعرف آداب الطعام والشــراب.
2( اقتناعهــم بأهميــة الطعــام والشــراب.

التزامهــم بآداب الطعــام والشـــراب فـــي حياتهـــــم.
األهداف

آيات قرآنية
أحاديث شريفة وسائل اإليضاح:

أنشطة األستاذ / أنشطة التلميذ المراحل

رأي المتعلمات والمتعلمين في المقولة المأثورة : » المعدة بيت الداء والحمية رأس كل دواء « التمهيد

ـاز
جـــ

إلن
ت ا

ـوا
ــــ

خط

جاءت اآليات القرآنية واألحاديث الشريفة بتخصيص ذكر بعض األطعمة وتبيان أهميتها وفائدتها 
الصحية والتغذوية 

التحليل
إبراز فوائد  بعض األغذية من خالل ذكرها في األحاديث واآليات القرآنية

الحليب ومشتقاته - الحليب -عسل النحل - التمر- التين والزيتون  - األسماك

التغذية شأنها شأن أي مفردة من مفردات حياة اإلنسان المسلم غايتها التقوى على طاعة هللا واالستعانة 
بهذا الغذاء في توفير الطاقة الالزمة للجسم وللمحافظة على صحته بما يضمن بقاءه واستمراره على 

تأدية الواجبات والقيام بحقوق العبودية هلل عز وجل وإعمار األرض وفق منهج هللا
الفهم
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Fiche N° 18 Langue Française

Niveau scolaire 5ème A. P Communication et actes de langage

durée 55mn
Thème : Santé et alimentation 
(séance1)

Objectifs de 
communication:

- Exprimer un sentiment de joie, de plaisir, de mécontentement.
- Exprimer ses goûts, une préférence, une émotion

Outils pédagogiques
- Manuel scolaire «Mes apprentissages»
- Documents polycopiés (dialogue1) 

Déroulement

Phase 1 – Découverte (Découvrir une façon 
d’exprimer un goût)
1. Mise en situation

2. Écoute du dialogue

3. Vérification de la compréhension

Phase 2 - Conceptualisation
• Faire rappeler les noms des aliments, leur 
origine, ceux qu’on aime, ceux qu’on n’aime 
pas, ceux qu’on apprécie... Demander 
aux apprenants d’exprimer leur goût, leur 
préférence en utilisant les expressions : 
J’aime, je n’aime pas, je préfère, je déteste, 
j’en raffole, j’ai envie de...
Je ne mange jamais..., je ne prends jamais 
de..., j’adore, etc. 

Créer une situation d’apprentissage en 
classe
Exemple de situations :
• Faire observer le poster affiché au 
tableau, ou apporter des fruits et des 
légumes en classe. Les faire identifier.
• Écrire le mot aliment au tableau.
• Demander de citer les noms 
d’aliments.
• Classer les aliments selon leur origine 
(animale, végétale).
• Classer les fruits (secs et frais) ; idem 
pour les légumes.
Demander aux apprenants d’exprimer 
leur mécontentement en employant les 
expressions : Je suis furieux quand il y 
a... au menu, je ne suis pas content...
Demander aux apprenants d’exprimer 
leur émotion, leur plaisir en employant 
les expressions : C’est un plaisir de..., 
quel plaisir, quelle surprise, quelle joie, 
je suis ravi, etc. 
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Fiche N° 19 Langue Française

Niveau scolaire 5ème A. P Communication et actes de langage

durée 55 mn Thème : Santé et alimentation 
(séance2)

Objectifs de communication:
- Exprimer un sentiment de joie, de plaisir, de 
mécontentement.
- Exprimer ses goûts, une préférence, une émotion

Outils pédagogiques - Manuel scolaire «Mes apprentissages»
- Documents polycopiés (dialogue1) 

Déroulement

Phase 3 - Appropriation et production

• Rappel du dialogue par l’enseignant et par les 
apprenants.

• Rappel des objectifs de communication 
véhiculés par le dialogue.

• Faire jouer le dialogue par les apprenants.

Phase 4 - Évaluation
 Faire imaginer un dialogue entre le diététicien 
et son patient.

Proposer des situations et faire 
trouver des énoncés ou des micro-
dialogues. Les apprenants se mettent 
en petits groupes de 2, 3 ou 4 acteurs 
; ils imaginent un petit dialogue, se  
répartissent les répliques et viennent 
le jouer devant la classe. Exemples 
de situations à proposer :
• Tu es dans un restaurant; le garçon 
te présente la carte. imagines un 
dialogue entre vous deux.
• C’est jour de fête, ta maman te 
demande ton avis sur le menu.
• Tu es invité chez des amis. Le menu 
ne te plaît pas.
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الكتاب المدرسي المستوى الدرس الموضوع

المنير في النشــاط العلمي الرابع ابتدائي كيف نختار غذاءنا؟ التغذية 1

الواضح في النشــاط العلمي األول ابتدائي أنواع األغذية  التغذية عند اإلنسان 2

الواضح في النشــاط العلمي األول ابتدائي األغذية التي أتناول التغذية عند اإلنسان

الواضح في النشــاط العلمي األول ابتدائي مصادر األغذية  التغذية عند اإلنسان 3

الواضح في النشــاط العلمي األول ابتدائي فوائد األغذية  التغذية عند اإلنسان 4

المختار في النشــاط العلمي الثاني ابتدائي أتعرف أسناني الهضم 5

المختار في النشــاط العلمي الثاني ابتدائي كيف أحافظ على أســناني؟ الهضم 6

الواضح في النشــاط العلمي الثالث ابتدائي تكيف نظام األســنان عند اإلنسان التغذية 7
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 وهي أغذية
......................

...................................................................................................

................................................................................................... مواد غنية بالسكريات

وهي أغذية
......................

...................................................................................................

................................................................................................... مواد غنية بالدهنيات 

وهي أغذية
......................

...................................................................................................

................................................................................................... مواد غنية بالبروتيدات

وهي أغذية
......................

...................................................................................................

...................................................................................................
مواد غنية باألمالح 
المعدنية والفيتامينات
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الوضعية المرحلة المستوى المادة الموضوع

1 2 األول النشاط العلمي في المخيم 1

1 1 الرابع اللغة العربية وجبة شهية 2

1 4 الرابع النشاط العلمي الحلويات 3

2 4 الرابع النشاط العلمي األغذية المتوازنة 4

2 4 السادس اللغة العربية حذار 5
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1 - تقديم الوضعية

• من العنوان : استخراج بعض خصوصيات المخيم؛
• من السياق : استخراج الشخصيات والحدث ؛

• من اإلسناد : استنتاج تصنيفات )أغذية سائلة / صلبة، خضر/فواكه...(؛
• من التعليمات : المهمة ومواصفات اإلنتاج المنتظر : توظيف السياق واإلسناد لتحضير وجبة غذائية مناسبة للفطور وللغذاء وللعشاء.

2  - إنجاز المهمة

• مهلة للتفكير الفردي؛
• تقاسم في مستوى التعليمات تعليمة تعليمة ؛

• إنجاز فردي تعليمة تعليمة.

3  - توجيهات للتحقق

• يحرص األستاذ على أن يتحقق المتعلم من مدى مالءمة إنتاجه لإلنتاج المنتظر عبر اتباع إحدى السبل اآلتية : 
-  طرح أسئلة على متعلم ما ليجيب إما بـ: نعم أو ال؛ 

-  طرح أسئلة شفهية على المتعلمين وتتم اإلجابة على األلواح بـ : نعم أو ال؛
-  يكون التحقق أساسا في حالة تعثر المتعلمين؛ 

• إن أهمل إحدى التعليمات : 
هل لونت )عناصر وجبة غذائية( ؟ 

-  هل وضعت عالمة )X( تحت العناصر التي تدخل في تحضير غذاء مفيد؟
-  هل أحطت بدائرة عناصر غذاء ما ؟ 

-  هل العناصر التي لونتها مناسبة لوجبة الفطور ؟ 
-  هل العناصر التي وضعت تحت عالمة )X( مناسبة لتحضير غذاء مفيد ؟ 

-  هل أحطت بدائرة عناصر مناسبة لعشاء صحي ؟ 
- هل عملي ليس به وسخ وال أثر للمحو ؟ 

4  - المعالجة

معالجة فورية : في حالة وجود أخطاء سطحية؛
معالجة مركزة : يدون األستاذ األخطاء العميقة األكثر تواترلمعالجتها في حصص الحقة.
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المراحــل
3 المناقشة والمعالجة 2 انجاز المهمة 1 تقديم الوضعية

• مهلة للتفكيرالفردي؛
• تقاسم في مجموعات صغرى تعليمة تعليمة؛

• إنجاز التعليمات فرديا تعليمة تعليمة؛
• تقديم إنجاز كل تعليمة تعقبه مناقشة وتحقق على الفور؛

• إنجاز كل تعليمة ؛
• معالجة فورية؛

• إنجاز التعليمات الثالث دفعة واحدة؛
• معالجة مركزة بعد تحليل اإلنتاجات )في حصة 

الحقة(.

• من العنوان : استخراج مواصفات الوجبات  ؛
• من السياق : استخراج الحدث: دعوة لتناول وجبة العشاء، اإلطار المكاني : منزل 

صديقك؛
• من  اإلسناد : استخراج الشخصيات واجتماعها حول مائدة العشاء، وصف طبق 

الطعام؛ 
• من التعليمة : اكتشاف المهمة: وصف احتفاء أسرة الصديق بك.

مواصفات اإلنتاج المنتظر : 
الحجم : خمس جمل على األقل؛

المحتوى :  وصف استقبال العائلة، وصف وجبة العشاء، الحديث عن السهرة. 

التحكم األدنى

• وصف كيفية استقبال عائلة الصديق 
للضيوف؛

• وصف وجبة العشاء؛
• الحديث عن السهرة بعد وجبة العشاء؛

التحكم األدنى

• استعمال المتكلم استعماال سليما؛
• استعمال الجملة الفعلية واإلسمية نائب 

الفاعل استعماال سليما؛
• استعمال أزمنة الفعل استعماال سليما 

)الماضي والمضارع(.

• تسلسل األفكار؛
• مالءمة األفكار للموضوع.

• وضوح الصوت عند التكلم
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المراحـل
3 المناقشة والمعالجة 2 انجاز المهمة 1 تقديم الوضعية

·	تقديم	إنجاز	كل	تعليمة	على	حدة	·	
مناقشة	من	أجل	التحقق	الذاتي	إثر	

تقديم	كل	إنجاز؛
·	معالجة	مركزة	على	إثر	تحليل	
إنتاجات	المتعلمين	إن	استدعت	

الحاجة	ذلك.	

·	الحديث	عن	مشروب	مغربي	مكون	
من	فواكه	منطقتك.	·

تقاسم	في	مستوى	التعليمة	1	و	2؛
·	إنجاز	التعليمات	األولى	والثانية	

تعليمة	تعليمة	فرديا.
·	إنجاز	التعليمة	الثالثة	فرديا؛

·	من	العنوان	:	استنتاج	:	موضوع	الحديث	
)الحلويات(؛

·	من	السياق	:	استنتاج	أن	فاطمة	الزهراء	تكثر	من	
تناول	الحلوى	والمشروبات؛

·	من	اإلسناد		:	تسمية	أنواع	التغذية	وتصنيفها؛
·	من	التعليمة	:	اكتشاف	المهمة	ومواصفات	اإلنتاج	

المنتظر	:
·	الحديث	عن	أضرار	اإلكثار	من	تناول	الحلوى	

والمشروبات	الغازية؛
·	الحديث	عن	وجبة	غذائية	متوازنة	تناسب	سنها؛

التحكم األدنى

· ذكر أضرار اإلكثار من تناول 
الحلويات والمشروبات الغازية؛

· تحديد وجبة غذائية متوازنة تناسب 
سن األخت؛

· الحديث عن مشروب مغربي مكون 
من فواكه المنطقة.  

التحكم األدنى

  · ذكر أضرار الحلويات والمشروبات 
الغازية بشكل صحيح؛

· تحديد وجبة غذائية متوازنة بشكل 
صحيح؛

· الحديث بشكل صحيح عن مشروب 
صحي مكون من فواكه المنطقة. 

  · تقديم عمل بدون شطب وال محو.
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المراحــل
3 المناقشة والمعالجة 2 انجاز المهمة 1 تقديم الوضعية

• مناقشة من أجل التحقق الذاتي إثر تقديم 
كل إنجاز؛

• معالجة مركزة على إثر تحليل إنتاجات 
المتعلمين إن استدعت الحاجة ذلك.

• مهلة للتفكير؛
•  إنجاز فردي للتعليمات الثالث؛

•  تقديم األعمال تعليمة تعليمة.

• من العنوان : استنتاج أن الحديث عن األغذية ؛
• من السياق : استنتاج أن الحديث عن عالقة األغذية 

بالسمنة والنحافة؛
• من اإلسناد  :استنتاج التنوع في األغذية وأدوارها؛
• من التعليمة : اكتشاف المهمة ومواصفات اإلنتاج 

المنتظر :
• الحديث عن وجبة غذائية لرجل مسن؛

• الحديث عن أضرار التغذية غير المتوازنة على صحة 
الطفل؛

•  الحديث عن أكلة مغربية من منتوج المنطقة.

معيار اإلتقان معايير الحد األدنى
مع3: جودة العرض مع2: سالمة أدوات المادة مع1: المالءمة

يقدم المتعلم عمال مقروءا خاليا من 
المحو والتشطيب

.../1

• يتحدث المتعلم عن وجبة غذائية 
متوازنة لرجل مسن؛

• بيض مسلوق، حليب ، فواكه 
طازجة، عصير، حساء، خضروات 

وماء أوما يعادلها.
.../2

•  يتحدث المتعلم عن وجبة غذائية.
.../1

1 تعليمة

• اإلكثار من بعض األغذية 
)مثل الدهنيات( يؤدي إلى السمنة 

واألمراض. النقص في بعض 
األغذية )مثل الفيتامينات ( يؤدي إلى 

النحافة واألمراض.
.../2

• يتحدث المتعلم عن أضرار التغذية 
المتوازنة على صحة الطفل.

.../1

2 تعليمة 

• يتحدث المتعلم عن أكلة مغربية 
تعرف بها منطقته. 

 .../2

• يتحدث المتعلم عن أكلة مغربية
.../1

3 تعليمة 

.../1 .../6 .../3 مجمــوع النقاط
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المراحــل
3 المناقشة والمعالجة 2 إنجاز المهمة 1 تقديم الوضعية

• مهلة للتفكير؛
• إنجاز التعليمات الثالث فرديا.

• مناقشة بهدف التحقق الذاتي إثر تقديم كل إنجاز؛
• معالجة فورية؛

• معالجة مركزة على إثر تحليل إنتاجات المتعلمين المرتبطة بالتعليمات 
الثالث )في حصة الحقة(.

• من العنوان : استخراج أن هناك لفت انتباه ومحاولة إقناع بين المتعلم 
وأصدقائه بالتزام الحذر من التسمم الغذائي؛

• من السياق : استخراج الحدث : اإلصابة بتسمم غذائي والتحذير من 
تناول األغذية المكشوفة. اإلطار المكاني : محيط المدرسة )باب المدرسة( 

والمستشفى  والقسم؛
• من اإلسناد : من الصورة1 : استخراج شخصية الحلواني، وحلويات 

منظمة ومحفوظة. ومحل نظيف؛ من الصورة2 : استخراج حلواني متنقل 
بعربة تضم حلويات مكشوفة يحط عليها الذباب؛

من التعليمة : اكتشاف المهمة ومواصفات اإلنتاج المنتظر، الحجم : اثنتا 
عشر جملة على األقل، المحتوى  : التحذير من خطورة تناول الحلويات 

والمأكوالت المكشوفة وإرشادهم إلى اقتناء الحلويات الملفوفة، وتوعية 
األصدقاء بالمدرسة والحي.

معيار اإلتقان معايير الحد األدنى
مع  4 : جودة العرض مع3: انسجام اإلنتاج مع  2: سالمة أدوات المادة مع  1: المالءمة

يعبر المتعلم بخطاب واضح 
وبصوت يرتفع وينخفض حسب 

نوع الجملة )استفهامية أو تعجبية( 
وحسب سياق الحديث.

• يحصل المتعلم على ثالث 
نقط : 

- إذا حصل االنسجام 
)الترابط( بالنسبة لالنتاج 

المرتبط بكل تعليمة؛
- إذا حصل االنسجام بالنسبة 

لإلنتاج في شموليته؛
- إذا كان إنتاجه خال من 

الحشو والتناقض؛
ملحوظة : يحصل االنسجام 
إذا كان هناك تسلسل منطقي 

في األفكار الواردة في 
اإلنتاج ككل؛

- إذا أضافت كل جملة 
معلومة أو معلومات إضافية 

جديدة، غياب التكرار؛
تم حسن استعمال أدوات 

الربط.

• يحصل المتعلم على نقطة 
)1( : إذا كان إنتاجه شخصيا؛

• إذا كان ثلثا اإلنتاج خاليين من 
األخطاء

.../1

• يحصل المتعلم على نقطة 
)1( : إذا تحدث عن أخطار 

المأكوالت المكشوفة في 4 جمل 
على األقل.

.../1

1
مة

علي
ت

• يحصل المتعلم على نقطة 
)1( : إذا كان إنتاجه شخصيا 
إذا كان ثلثا اإلنتاج خاليين من 

األخطاء. 
.../1

• يحصل المتعلم على نقطة )1( 
: إذ تحدث عن االحتياطات في 

تناول المأكوالت في 4 جمل 
على األقل.

.../1

2
ة 

ليم
تع

• يحصل المتعلم على نقطة 
)1( : إذا كان إنتاجه شخصيا.
إذا كان ثلثا اإلنتاج خاليين من 

األخطاء.
.../1

• يحصل المتعلم على نقطة )1( 
: إذا تحدث عن توعية اآلخرين 

في 4 جمل على األقل.
.../1

3
ة 

ليم
تع

.../1 .../3 .../3 .../3

ع 
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اط

لنق
ا



66دليل التربية الغذائية في الوســط املدرسي

م4

6 
/9

   
نى

ألد
د ا

لح
را

ايي
مع م3 م2 م1

1/

1/ 1/ 1/ ت1
1/ 1/ 1/ ت2
1/ 1/ 1/ ت3

1/ 3/ 3/ 3/



67دليل التربية الغذائية في الوســط املدرسي

الوقت المخصص للنشاط الفئة المستهدفة عنوان النشاط

30 دقيقة أكثر من 7 سنوات 1 لعبة نعم / ال

30 دقيقة جميع األعمار مناظرة غذائية 2

30 دقيقة أكثر من 7 سنوات لعبة الحواس 3

30دقيقة أقل من 12 سنة لنبني الهرم الغذائي 4

30 دقيقة جميع االعمار فطوري أحسن 5

20 دقيقة أكثر من 7 سنوات متاهة التغذية 6

30 دقيقة جميع االعمار لعبة التذكر 7

20 دقيقة جميع االعمار دائرة الحظ 8

15 دقيقة أقل من 10 سنوات ماذا تعطينا البقرة 9

15 دقيقة أقل من 10 سنوات احذر الحلويات 10

10 دقائق أقل من 7 سنوات متاهة لنحلب البقرة 11

15 دقيقة أكثر من 11 سنة بطاقات للتلوين 12

10 دقائق أكثر من 11 سنة لننجز لوحة جدارية 13

20 دقيقة من 7 إلى 11 سنة كلمات متقاطعة 14

10 دقائق أقل من 10 سنوات لعبة من أنا؟ 15

30 دقيقة جميع األعمار رقعة التسوق 16

10 دقائق أقل من 7 سنوات التلوين 17

45 دقيقة 14سنة فما فوق  إنجاز لوحة جدارية 18
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الوقت المخصص للنشاط مكان اإلنجاز الفئة المستهدفة
30 دقيقة ساحة المدرسة أكثر من 7 سنوات

• اكتساب مهارة التحليل المنطقي
• تعرف بعض المغذيات 

• تقييم المكتسبات القبلية
أهداف النشاط

صور بعض المغذيات أو عينات منها
بطاقات تعرف بهذه المغذيات

شارات كتبت عليها إما  كلمة  نعم   أو   كلمة  ال
الوسائل التعليمية

سير النشاط

اإلجراء :
يتقدم الالعب صاحب الدور و تعلق على ظهره 

أو توضع خلفه صورة أو عينة من أحد المغذيات 
)موزة، تفاحة، بندورة، بصل، يوغورت...( 

دون أن يعرف ما هي
يطلع باقي األطفال )الحكام(على هذه الصورة 

أو العينة
يطرح الالعب على الحكام عشرة أسئلة الواحد 

تلو اآلخر
يجيب الحكام فقط ب: نعم    أو  ال 

يجب على الالعب التوصل إلى اسم الكائن الذي 
يتقمص شخصيته خالل طرحه لألسئلة العشر

تخصم نقطة من عشرة عن كل سؤال تم طرحه 
و لم يتوصل الالعب للجواب الصحيح

لالعب الحق في إعطاء اقتراحين فقط خالل 
العشرة أسئلة  

يتم اختيار مغذيات معروفة في أوساط التالميذ ومحيطهم األسري ملحوظة
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الوقت المخصص للنشاط مكان اإلنجاز الفئة المستهدفة
30 دقيقة داخل القسم أو ساحة المدرسة جميع األعمار

• اكتساب مهارة المرافعة و اإلقناع 
• الدفاع عن الرأي وقبول االختالف

• تعرف بعض المغذيات و أهميتها في حياتنا العامة
• تقييم المكتسبات القبلية

أهداف النشاط

أقنعة أو ألبسة على شكل بعض المغذيات
بطاقات تعرف بهذه المغذيات الوسائل التعليمية

سير النشاط

 اإلجراء 
ينقسم التالميذ إلى ثالث مجموعات:

- المجموعة األولى تلعب دور الحكام
- المجموعة الثانية تلعب دور المدافع عن المغذي المقترح للتناظر 

-  في حين تلعب المجموعة الثالثة الدور المعاكس
يتم اختيار أحد المغذيات من طرف الحكام واقتراحه كموضوع للتناظر

تعطى بالتناوب لممثل عن كل مجموعة فرصة لإلدالء برأيه حول هذا المغذي
بعد االنتهاء من مرافعة كل طرف، يعطي الحكام رأيهم في الموضوع معتمدين على حقائق علمية وليس على تصورات أفراد المجموعتين ثم 

تعطى النقطة النهائية لكل مجموعة بالنسبة لهذا الشوط
كل شوط يرتبط بالغذاء المقترح للتناظر

يمكن أن يكون التناظرفرديا أو جماعيا ملحوظة
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الوقت المخصص للنشاط مكان اإلنجاز الفئة المستهدفة
30 دقيقة ساحة المدرسة أكثر من 7 سنوات

• تنمية الحواس
• تعرف بعض المغذيات 

• تقييم المكتسبات القبلية
أهداف النشاط

عينات من الفواكه أو الخضر
بطاقات تعرف بهذه المغذيات الوسائل التعليمية

سير النشاط

اإلجراء :
يتم اختيار 10 فواكه وخضر متنوعة 

- يوضع ضماد على عيني احد التالميذ ويطلب منه التعرف على فاكهة أو خضرة من خالل اللمس والشم 
- تمنح نقطة عن كل مغذي تم التعرف عليه

- الفائز هو الذي تمكن من التعرف على أكبر عدد من الفواكه والخضر

الينبغي وضع الخضر والفواكه أمام األطفال قبل إغماض أعينهم
لتصعيب التمرين يمكن اعتماد فقط حاسة واحدة )اللمس( ثم إثنان )اللمس والشم( ملحوظة
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الوقت المخصص للنشاط مكان اإلنجاز الفئة المستهدفة
30 دقيقة الفصل الدراسي أقل من 14 سنة

• تعرف بعض المغذيات 
• تقييم المكتسبات القبلية أهداف النشاط

رسم هرم غذائي
رسوم بعض المغذيات الوسائل التعليمية

سير النشاط

من خالل استذكار المكتسبات القبلية، يرسم 
التالميذ على الهرم مختلف المستويات 

يتوصل التالميذ إلى تكوين 6 مجموعات غذائية 
يضع التالميذ المجموعات الغذائية داخل الهرم

لجعل التمرين صعبا يمكن عدم اقتراح أي مغذي من محموعة معينة )مثال حذف مجموعة الدهون( ملحوظة



72دليل التربية الغذائية في الوســط املدرسي

الوقت المخصص للنشاط مكان اإلنجاز الفئة المستهدفة
30 دقيقة الفصل الدراسي جميع االعمار

•  تدريب التالميذ على تنويع وجبة الفطور 
•  التعرف على مكونات الفطور المتوازن. أهداف النشاط

مواد غذائية متنوعة مع تكرار مواد من نفس المجموعة الغذائية )مثال خبز- رغيف- هاللية- حبوب - ذرة...(                  الوسائل التعليمية

سير النشاط

1. اقتراح مغذيات متنوعة اغلبها تنتمي لنفس الصنف )نفس المجموعة الغذائية( مثال:

خبز- قمح صلب-خبز- ذرة- رغيف- هاللية- حساء أرز- corne flaks- طرطة- مكرونة... حبوب وقطنيات 
لبن – حليب – يوغورت – عصيرفواكه- جبن -  مواد حليبية 

زبدة – زيت بلدي – سمن- خليع-  دهنيات 
مربى – عسل – شوكوالطة – حلويات سكريات 

تفاح- طماطم – موز – عنب- ليمون- جزر- إجاص... فواكه وخضر 
نقانق – كفتة – بيض- سمك... لحوم 

1. يحاول كل تلميذ تكوين فطور متكامل من الئحة المواد الغذائية المدونة في الجدول؛
2. يدون كل تلميذ على ورقة، الفطورالذي اختاره، 
3. تتم مقارنة مقترحات التالميذ ومناقشة مكوناتها؛

4. يتدخل األستاذ لشرح مفهوم الفطور المتوازن ويختار من بين مقترحات التالميذ أجود فطور )متنوع ومتوازن(

يمكن إدراج بعض المغذيات المضرة بالصحة ضمن الجدول وتنبيه التالميذ إلى خطورتها ملحوظة
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الوقت المخصص للنشاط مكان اإلنجاز الفئة المستهدفة
20 دقيقة الفصل الدراسي أكثر من 7 سنوات

من خالل اللعب يتعرف التلميذ على أهمية اختيار الغذاء المناسب أهداف النشاط
dé  نرد 

المتاهة الموضوعة في الملحق الوسائل التعليمية

سير النشاط

قاعدة اللعب
1. يرمي كل العب النرد ويتقدم بعدد الخانات المشار إليها في سطح الرند 

2. في حالة توافق خانة التوقف مع خانة المنع يعود الالعب للخانة التي كان متوقفا فيها
3. يسجل كل العب ما جمعه من مغذيات ويدونها في جدول

4. تتم مقارنة محصلة كل العب من حيث الكم والكيف 
5. يناقش األستاذ مع تالمذته حصيلة كل العب

يمكن تشكيل فريقين متساويي العدد من الالعبين حيث تتم مقارنة حصيلة الفرق عوض الحصيلة الفردية. ملحوظة
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الوقت المخصص للنشاط مكان اإلنجاز الفئة المستهدفة
30 دقيقة الفصل الدراسي جميع االعمار

أهداف النشاط
الوسائل التعليمية رقعة مع صويرات أو عينات من المغذيات على أساس إثنين من كل صنف

سير النشاط

قاعدة اللعب
1. توضع الصويرات أو العينات على الرقعة بشكل عشوائي

2. يطلب من التلميذ الذي يود اللعب، التدقيق في محتويات الرقعة وموقع العناصر الموضوعة عليها 
3. تتم تغطية العناصر بأكواب ذات أحجام كافية

4. يطلب من الالعب اإلشارة إلى زوج واحد من مكونات الرقعة
5. يتم نزع األكواب وتعرية العنصرين المشار إليهما
6. في حالة التفوق في اإلجابة يستمر التلميذ في اللعب

7. في حالة اإلخفاق يتوقف عن اللعب إلى حين وصول دوره

يمكن تعويض عينات المغذيات بنماذج بالستيكية ملحوظة
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الوقت المخصص للنشاط مكان اإلنجاز الفئة المستهدفة
20 دقيقة الفصل الدراسي جميع االعمار

•  تثبيت قواعد تشكيل وجبات غذائية متوازنة
• مالمسة سهولة تشكيل وجبات متوازنة من خالل الوقوف على كثرة اإلمكانات المتاحة. أهداف النشاط

 • قرص دونت عليه مجموعة من المغذيات )أنظر الملحق(
•  قلم وورقة لتسجيل حصيلة كل العب. الوسائل التعليمية

سير النشاط

قاعدة اللعب
•  يقوم التلميذ الذي عليه الدور في اللعب بإدارة القرص المثبت على عمود ويتوسطه مسمار يسمح بدوران القرص بسالسة.  

• يسجل كل العب المغذي الذي يشير إليه السهم عند توقف القرص عن الدوران
•  في حالة إشارة السهم إلى منطقة حمراء يقصى التلميذ من اللعب.

يمكن التركيز في كل جولة على إحدى الوجبات اليومية )فطور-غذاء-عشاء( أو على نوع معين من المغذيات )فواكه-
خضر...( ملحوظة
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الوقت المخصص للنشاط مكان اإلنجاز الفئة المستهدفة
15 دقيقة الفصل الدراسي أقل من 10 سنوات

أهداف النشاط
صور لجزرة في أطباق مختلفة، الوسائل التعليمية

سير النشاط

قاعدة اللعب
• من خالل طرح مجموعة من المغذيات أغلبها من المنتجات الحليبية باإلضافة إلى مغذيات اخرى، تتم مطالبة المتعلمات والمتعلمين من  

إحاطة كل مغذي ذي أصل حيواني وتعطيه البقرة.

بالنسبة لتالمذة طور التعليم األولي، يمكن االعتماد على التلوين كذلك. ملحوظة
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الوقت المخصص للنشاط مكان اإلنجاز الفئة المستهدفة

5 دقائق لكل العب الفصل الدراسي التعليم األولي + السنة 
األولى ابتدائي

• الدقة في المالحظة
• تعرف المشتقات الحليبية
• تعرف أضرار الحلويات

أهداف النشاط

• متاهة )انظر الملحق(
• بطاقات تعرف بهذه المغذيات )فوائدها أو مضارها(  الوسائل التعليمية

سير النشاط
 اإلجراء :

دانوني يود التسوق وعلى التالميذ مساعدته في اقتناء 
المغذيات ذات أصل حليبي مع تفادي المرور من 

مكان تواجد المواد الغنية بالسكريات
يعتبر فائزا المتعلم أو المتعلمة التي  حصلت على 
أكبر عدد من المغذيات الحليبية دون المرور من 

مكان تواجد السكريات
يتوقف المدرس عند أهمية كل مغذي نافع ويبرز 
أضرار الحلويات على صحة الفرد كلما سنحت 

الفرصة بذلك

يمكن تغيير مواقع المغذيات للمزيد من اإلثارة والتشويق ملحوظة
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الوقت المخصص للنشاط مكان اإلنجاز الفئة المستهدفة

10 دقيقة الفصل الدراسي التعليم األولي + السنة 
األولى ابتدائي

• الدقة في المالحظة
• الترفيه وتحبيب  حليب البقرة لألطفال أهداف النشاط

متاهة )انظر الملحق( الوسائل التعليمية

سير النشاط

تسلم لكل تلميذ نسخة من المتاهة ويطلب منه تلوين المسار المؤدي للبقرة والذي سيمكن دانوني من حلبها  

ملحوظة يمكن كذلك العمل في مجموعات لفسح المجال للمتعلمين والمتعلمات بمناقشة اختياراتهم للمسالك الستة المقترحة
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الوقت المخصص للنشاط مكان اإلنجاز الفئة المستهدفة

15 دقائق الفصل الدراسي أو ساحة 
المدرسة

التعليم األولي + السنة 
األولى ابتدائي

مهارة التلوين
التعرف على مكونات الرسوم

التدقيق في مكونات الرسم من األغذية
أهداف النشاط

لوحات للتلوين الوسائل التعليمية

سير النشاط

تقدم لكل تلميذ نسخة من الرسوم المشار إليها في الملحق ويطلب منه تلوينها مع احترام األلوان الطبيعية لكل مكون

يمكن أن يطلب المدرس من تالمذته تلوين الرسوم على مراحل: مثال تلوين الفواكه ثم الخضر.... ملحوظة
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الوقت المخصص للنشاط مكان اإلنجاز الفئة المستهدفة

10 دقيقة الفصل الدراسي تالمذة  مستوى 
السادس ابتدائي

مهارة التركيب
توظيف المكتسبات القبلية

التدرب على إعداد لوحات حائطية
أهداف النشاط

ورق مقوى
لصاق – صويرات – أقالم ملونة – مقص... الوسائل التعليمية

سير النشاط

  
يطلب من التالميذ التهيئ القبلي للحصة من خالل إعداد مجموعة من الوثائق والصور التي لها عالقة بمحور التغذية . على ورق مقوى 
من الحجم  الكبير، يطلب من المتعلمات والمتعلمين، وضع تصاميم للوحاتهم . في مرحلة ثانية يتم إلصاق الصويرات و الرسوم وتدوين 

الملخصات لتصبح اللوحة ذات معنى وسهلة القراءة

يمكن تقسيم تالمذة القسم إلى مجموعات صغيرة كل واحدة تتكلف بإعداد لوحة حائطية حول مجال معين يرتبط 
بمحور التربية الغذائية )مثال: أنواع األغذية، الهرم الغذائي، دور األغذية، التغذية المتوازنة، أوقات األكل، التغذية 

أساس صحة الجسم،  الرياضة، النوم الكافي، الحليب ومشتقاته...(
ملحوظة
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الوقت المخصص للنشاط مكان اإلنجاز الفئة المستهدفة
20 دقيقة الفصل الدراسي من 7 إلى 11 سنة

تثبيت المفاهيم حول خصائص وأدوار بعض األغذيةـ    أهداف النشاط
شبكة كلمات متقاطعة الوسائل التعليمية

سير النشاط

أفقيا:
1 ـ غذاء كامل، من مشتقاته الجبن

2 ـ عناصر غذائية تزود الجسم بالطاقة بطريقة بطيئة
3 ـ عناصر غذائية تحمي الجسم من األمراض

4 ـ فاكهة تسمى أيضا توت األرض

عموديا: 
5 ـ عناصر غذائية تزود الجسم بالطاقة

6 ــ من مشتقات الحليب
7 ــ عناصر غذائية تساعد الجسم على النمو

8 ــ فاكهة تظهر في فصل الربيع، أوراق شجرتها هي الغذاء الوحيد لدودة القز

يمكن تعويض الشبكة بأخرى باللغة الفرنسية قصد تدريب التالميذ على تعجيم وتعريب المصطلحات المرتبطة 
بمحور التغذية. كما يمكن تكليف التالميذ بإعداد شبكات أخرى في محور التغذية. ملحوظة
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الوقت المخصص للنشاط مكان اإلنجاز الفئة المستهدفة
10 دقيقة الفصل الدراسي أقل من 10 سنوات

تثبيت المفاهيم حول خصائص وأدوار بعض األغذيةـ  
التعرف على المغذيات من خالل خصائصها أهداف النشاط

بطاقات لبعض المغذيات
ضمادات إلغماض العينين   الوسائل التعليمية

سير النشاط

- يتم توزيع المتعلمات والمتعلمين إلى مجموعتين متساويتين
- يقوم المنشط بدور الحكم 

- في كل مرة  يتم إغماض أعين عضو من  أعضاء كل فريق
- يختار المنشط بطاقة  أحد المغذيات ثم يشرع في تقديم معطيات عنها عبر 10 معلومات 

- يحاول العضوان مغمضي العينين بالتعرف على المغذي ويقترحان إسما له
- لكل من العضوين الحق في اقتراح 3 أسماء فقط

- تخصم نقطة من 10 عن كل معطى من المعطيات العشر
- يحصل الفريق الذي أعطى اإلجابة الصحيحة على ما تبقى من النقط  العشر عند تقديمه اإلجابة الصحيحة

1. أنتمي لمجموعة الفواكه                         مثال:
2. أملس الملمس

3. غني بالماء
4. وزني يفوق أحيانا 15 كلغ

5. أنبت فوق األرض
6. أتواجد بكثرة  في فصل الصيف

7. شكلي بيضوي
8. ألواني في علم بالدي
9. بذوري سوداء اللون

10. يبدأ إسمي الدارجي بحرف الدال
يمكن أن تكون المبارزة بين الفريقين بحيث تقسم البطاقات بالتساوي على الفريقين ويطرح كل فريق على اآلخر 

األسئلة المدونة على إحدى البطاقات ملحوظة
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المصدر
االستهالك 

اليومي الموصى 
به

الدور االسم

الحليب، الزبدة، البيض، الكبد والخضر الخضراء 
والصفراء

 mg إلى mg 1
1.5

ـ النمو: نمو العظام، والجلد والشعر
ــ اإلبصار بالليل A فيتامين

ون
ده

 ال
في

بة 
الحليب، زيت كبد القد، زيت سمك السلمون، التون، ذوا

أصفر البيض

   mg 0.05
مع التعرض 
لألشعة فوق 
البنفسجية .

يساهم في تكوين العظام واستقالب 
الكالسيوم D فيتامين

الزيوت النباتية، الحبوب، القمح،الخس  mg 15
)تقدير( تحفظ األنسجة   Eفيتامين

اللفت ، السبانخ، براعم بروكسل  mg 0.03
  mg 0.1 إلى

ـ تقلل من النزيف واضطرابات 
الكبد

K  فيتامين
الذائبة في الدهون

الحبوب الكاملة، األسماك ، اللحوم الخالية من الدهون، 
الخميرة، الحليب، البيض

 1mg   إلى 
 mg  2

 تؤثر على وظيفة القلب 
واألعصاب B1 فيتامين

اء
الم

ي 
ة ف

واب
ذ

الحبوب الكاملة، الخضر الخضراء، اللحوم الخالية من 
الدهون، الخميرة، الحليب، البيض

 mg 1.5-  2
mg

ـ ينشط االستقالب الطاقي للخاليا 
ـ  يؤثر على إنتاج الهرمونات

 B2   فيتامين
)الريبوفالفين(

خميرة بيرة، خميرة الخبز، الفلفل الحلو، التون، السلمون، 
السردين، األرز الكامل، الخبز الكامل.

mg 30 إلى 
 mg 35

ـ توسيع الشرايين
ـ إصالح الخاليا َالمتلفة 

فيتامين B3)فيتامين 
)PP

الحبوب الكاملة، الخميرة،  اللحوم الخالية من الدهون، 
الكبد، البيض

  mg 15- mg
20

ـ ينشط االستقالب
ـ ينشط وظيفة الكبد النياسين 

خميرة بيرة، الكبد و األحشاء الحيوانية، صفار البيض، 
الفول السوداني، الفطر النيء، السلمون، األرز الكامل mg10

ـ نمو و قوة الجلد واألغشية 
المخاطية

ـ وقاية الشعر واألظافر
ـ تطوير الجهاز العصبي

فيتامين B5)حمض 
البانتوثينيك(

الحبوب الكاملة، الخميرة، اللحوم ،القمح، الموز، الخضر  mg  2 تكوين الخاليا الحمراء للدم  و 
مضادات األجسام

 B6 فيتامين
)البيريدوكسين(

الخميرة، الكبد، البيض، الشوفان، الفطر، األرز ، 
االفوكا، اللوبيا، الموز، اللحوم الحمراء، الفراولة، 

الطماطم، الخبز الكامل

ـ تجديد العضالت
. تركيب األحماض الدهنية، 

ـ تركيب البروتينات في الخصيتين

B8  فيتامين
الذائبة في الماء

الخميرة، الكبد، القمح، السبانخ، البيض، الثمر، الجبن 
الطري، الطماطم، الخس، القرنبيط، الشوفان، الموز، 

األرز، التون، الجزر، اللحوم الحمراء
 mg  0.4 ـ تركيب الحامض النووي 

والكريات الحمراء
B9  فيتامين

)حمض الفوليك(

األسماك، اللحوم، الكبد، الحليب   µg 5 - µg
10

يعزز تكوين ونمو الكريات 
الحمراء

 B12 فيتامين
)سيانوكوبالمين(

صفار البيض ،الخضر الخضراء، الحليب، الكبد، الكلى    mg2 ضروري الستقالب الكربوهيدرات 
والبروتينات والدهون فيتامين H )البيوتين(

 الحوامض ) البرتقال، الليمون، الكليمانتين 
والبومبلوموس..(

الملفوف ، البطاطس ، الخضر الطازجة ، الطماطم ، 
الكيوي

mg 75 تساهم في تركيب النسيج الضام و 
الهرمونات وتضميد الجرح

C  فيتامين
)حمض األسكوربيك( 
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دورهــــا
المغذيات التي 
المواد الغذائية تحتوي عليها

المجموعات الممثلة لها

تساعد على النمو وتكوين العظام واألسنان

البروتينات والفيتامين »ب« 
والكالسيوم

بالنسبة للمنتوجات الغير 
مخففة: الدهون والفيتامينات 

»D«و »A«

الحليب والجبن 
والياغورت والتحلية 

التي تحتوي على المواد 
الحليبية

المواد الحليبية

ضروريين لبناء وصيانة العضالت والجلد 
والدم

البروتينات والحديد والفيتامينات 
B« »B12« و»D« وقليل 

من الدهنيات
إن اللحوم المحولة غنية 

بالدهون

لحم البقر والغنم والدواجن 
والقن

األسماك وفواكه البحر
البيض

اللحوم المحولة

اللحوم واألسماك 
والبيض

تعطي القوة للعضالت وتمكن من الجهد 
الطويل

النشا )سكر بطيء( 
والبروتينات والفيتامينات 
»ب« واألمالح المعدنية 

والأللياف
إن المواد المصنعة 

كالبسكويهات والعصيات 
تحتوي على الدهنيات

الخبز والروز واللوبياء 
اليابسة والحمص والفول

الحبوب والبطاطس 
والخضر الجافة

تعطي الحيوية و تساعد على محاربة 
األمراض واإلمساك

األلياف والفيتامين »س«
السكر كل الفواكه والخضر 

الخضراء الخضر والفواكه

مصدر مهم للطاقة
مصدر دهنيات األغشية

ضروريين للحياة

الدهنيات
الفيتامين »أ« بالنسبة للزبدة 
الفيتامين »E« واألحماض 
الدهنية األساسية في الزيت 

والمرجرين

الزبدة والكريم والزيت 
والمركرين

الشحوم واألجسام 
الدهنية

يوفر الطاقة بسرعة الكليكوز )سكر سريع ( السكر والعسل والمربى 
والشراب السكريات

الماء هو الحياة الماء واألمالح المعدنية بالنسبة 
للبعض

الماء والشاي والقهوة 
واألعشاب

المشروبات السكرية
المشروبات
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