
  משחקת הוראו – עושים שוק

  

  2-4: מספר משתתפים

  . להיפטר מקלפי הפירות והירקות: מטרת המשחק

  

  :לפני שמתחילים לשחק

  .הפוכים במרכז הלוחומניחים אותם " מה בסל"עורמים את קלפי 

) 6לפחות (מערבבים את קלפי הפירות והירקות ומחלקים לכל שחקן מספר שווה של קלפים 

  .שאר הקלפים יערמו הפוכים בקופה

, יבשת מוצא, משפחה: פרי ומופיעים בו פרטים על אותו הירק או הפרי/ כל קלף מייצג ירק 

  .תרומה לבריאות ומאכל מיוחד, ויטמינים ומינרלים

  :לך המשחקמה

 " התחלה"מניחים את חיילי המשחק במשבצת  .1

. כל שחקן בתורו מטיל את הקובייה וצועד על הלוח לפי הספרה שהקובייה מראה .2

על ). 'ויטמינים וכו, צבע, ארץ מוצא( במשבצת אליה מגיעים מופיע מאפיין כל שהוא 

מהקלף " יםנפטר" –אם יש . השחקן לבדוק האם ברשותו פרי או ירק בעל מאפיין זה

התור עובר . ירק מהקופה/ מרימים קלף נוסף של פרי  –אם אין ) אותו בצד יםמניח(

 .הלאה

  

וקוראים " מה בסל"מרימים קלף מערימת קלפי " מה בסל"אם מגיעים למשבצת  .3

כל מי שברשותו ירק או פרי שמתאים למאפיין יכול להיפטר . לכולם את המאפיין

ייחודיים יותר ויתאימו לפרי או ירק אחד בלבד או לקבוצה המאפיינים האלו . ( ממנו

 .לתחתית הערימה" מה בסל"מחזירים את קלף ). קטנה

  

  : שימו לב

  .אפשר להיפטר רק מפרי או ירק אחד בכל תור*  

  . משחקים בלי להרים קלפים נוספים –אם נגמרו הקלפים בקופה  *

יש פירות . רט שתצטרכו לדעת לבדזה פ, צבע הפרי או הירק לא מופיע על גבי הקלף* 

  .כמו ענבים, וירקות שיכולים להתאים בכמה צבעים

   



  ?רוצים לדעת עוד

  

  ויטמינים ומינרלים

 אינו הגוףאך , מזעריות בכמויות לו יםודרוש, לגוף םייהחיונ יםאורגני יםחומר םה ניםיטמיווה

  .עצמו בכוחות םליצר) בדרך כלל( יכול

 הפקת, גדילה, ומערכתית מטבולית בפעילות סיוע: בגוף רב יותר הוויטמינים של תפקידם

, וההורמונים הדם כדוריות של בבניינם השתתפות, המזון אבות של עיבודם, מהמזון אנרגיה

 חיוניים הוויטמינים. העיכול בפעולות וסיוע העצבים מערכת את שמפעילים הכימיקלים יצירת

, מהוויטמינים רבים. לב מחלות, סרטן: כגון במחלות לחלות סיכון ולהפחתת מחלות למניעת

  .חמצון הנוגדים חומרים הם E-ו C יןויטמ כגון

   A ויטמין

 העור בריאות על שומר, בחשיכה הראייה משפר, בגוף ותרכובות חומרים של חמצון מונע

  . החיסונית למערכת ומסייע

  . דגים ושמן תרד, דלעת, בטטה, בגזר נמצא

  B ויטמיני קבוצת

 למצוא ניתן רובם ואת קידובתפ במבנה מהשני האחד שונים הם זו בקבוצה סוגים 8 קיימים

סיוע , בגוף החומרים בחילוףסיוע : תפקידיהם רבים ומגוונים . מלאים ודגנים בקטניות

  . חשובים למערכת החיסון ועוד ועוד, בריאות העור, עיכול סדיר, בדם מחסור תעימנ ,בגדילה

   C ויטמין

  .החיסונית המערכת את מחזק, והשיניים הדם נימי על שומר, ועצמות רקמות ביצירת מסייע

 ותות אדמה תפוחי, עליים ירקות, עגבניות, ויוקי, הדרים, ברוקולי, וירוק אדום בפלפל נמצא

  . שדה

  

  מינרלים 

 חלק. התקינה פעולתם לשם נזקקים חיים יצורים להם, מתכות רובם, יסודות של קבוצה

 ,זרחן: כגון להתקיים יכולים החיים אין ובלעדיהם, החיים היצורים בכל מופיעים המינרליםמ

  .ונחושת סידן

 יצירת משתתפים, כימיים תהליכים מזרזים, הגוף מרכיבי של בניין אבני משמשים המינרלים

  .בגוף והנוזלים המלחים, החומציות מאזן בשמירת ומסייעים, והעברתם עצביים גירויים

  אשלגן



 חשוב אשלגן. בגוף חיםומל נוזלים מאזן על ובשמירה השרירים של ההתכווצות בתהליך עוזר

 חילוף בזמן ופחמימות שומן, מחלבונים אנרגיה ובשחרור עצב תאי דרך עצבי מידע בשליחת

  .הלב לתפקוד וחיוני ושריר עצב תאי לתפקוד חשוב הוא לכן. חומרים

 פירות, בננה, הדר פרי, סלרי, גזר, עגבניות, א"תפו, מלאה חיטה, בקטניות מצוי האשלגן

  .עודו אגוזים, יבשים

   סידן

 תפקיד ממלא. ובשיניים בשלד מצוימרביתו , בגוף ביותר הגדולה בכמות שנמצא המינרל

 ובהפרשת עצבי גירוי בהעברת, השלד ושרירי הלב בהתכווצות, הגוף של הבנייה בתהליכי

  .הגוף מתאי חומרים של והוצאה קליטה לתהליכי חשוב. לדם הורמונים

, שקדים, סלרי, ברוקולי, כרוב, קטניות, חלב מוצרי, יהסו, שומשום, עצמות עם בדגים מצוי

  .וטחינה יבשים פירות

   ברזל

 של מהמולקולות חלק מרכיב כמו כן הוא .הגוף תאי לכל מהריאות החמצן את נושא הברזל

 אותות המעבירים חומרים של בייצור ומשתתף התאית בנשימה המשתתפים החלבונים

  .במוח עצביים

 איברים, יבשים פירות, ועליים ירוקים ירקות, טחינה, שומשום, םאגוזי, בקטניות מצוי

  .  הודו, בקר, פנימיים

  

  סיבים תזונתיים

 שמקורם ,שייכים למשפחת הפחמימות) ר"עפ( עמילניים-לא סוכרים רב הם תזונתיים סיבים

 העיכול במערכת מתעכלים אינם הם ולכן עיכול אנזימי חסרים התזונתיים בסיבים. בצומח

 בעלי הם התזונתיים הסיבים. קלורי ערך לאו תזונתי ערך  אין להם.נם נספגים בדםואי

  .התקין התפקוד שמירה עלו העיכול מערכת יוקינהעיקרי שבהם הוא . רבים יתרונות

. בדם הסוכר רמת על ועמילן סוכר השפעת הפחתת: יתרונות נוספים של סיבים תזונתיים

, 2 סוג סכרת, לב למחלות הסיכון את מפחיתה תזונתיים סיבים הרבה המכילה דיאטה

  .הגס המעי של שונות ומחלות

כי צריכה מוגברת , אין להפריז בכמות הצריכה של סיבים תזונתיים, למרות היתרונות הרבים

  .עלולה להזיק

  .פירות יבשים, פירות וירקות על קליפתם, דגנים, קטניות: מזונות עשירים בסיבים תזונתיים

  

  ליקופן

 בעגבניות המצוי, מבריק אדום בצבע) תרכובת צבעונית( אורגני טבעי פיגמנט הוא ןליקופ

 .החזקים ביותר בגוף האדם החמצון מנוגדי אחד הוא ליקופןה. אחרים אדומים ובפירות



 על להגנה, לסרטן הסיכון להפחתת תורם הליקופןמראים כי  אחרונות בשנים רבים מחקרים

ולשמירה על  העין בריאות על לשמירהעוזר  וכן אוויר זיהום נזקי מפנימגן , הדם וכלי הלב

  .השמש קרינת נזקי מפני העור

  .עגבנייה ואבטיח: מזונות עשירים בליקופן

  

  נוגדי חמצון

 חמצון שתגובות. למחמצן מסוים מחומר עוברים אלקטרונים שבה כימית תגובה הוא חמצון

תהליך שריפת הסוכרים בגוף הוא תהליך לדוגמא . (להזיק גם יכולות הן, לחיים הכרחיות הן

 תגובות שמתחילים, חופשיים רדיקלים ליצור יכולות חמצון תגובות. )חיזור -של חמצון

 באמצעות האלה השרשרת תגובות את בולמים החמצון נוגדי. הגוף בתאי שפוגעות שרשרת

 מחמצנים של חיזור ידי על זאת עושים הם. באמצע הנמצא חופשי רדיקל של הסרה

 היא החמצון נוגדי של החשובה תכונתם. בעצמם מתחמצנים בעצם הם ובכך בסביבתם

  .נזק גורמים לא הם ובכך יחסית יציבים הם המחומצן שבמצבם

  

  אנמיה

 לשאת מנת על אדומים דם תאי של מספקת כמות בגוף אין בו אשר רפואי מצב הינה אנמיה

 עייפותחשים  אנמי במצב יםנמצאכאשר . הגוף רקמות עבר אל חמצן של מספקת כמות

  .קרובות לעיתים

 שהוא או מהם מדי יותר מאבד הוא, אדומים דם תאי מספיק מייצרגוף הסובל מאנמיה אינו 

קיימים גורמים שונים . חדשים דם תאי לייצר מסוגל הוא ממה יותר מהר אותם משמיד

אה ממחסור ואנמיה כתוצ בברזל ממחסור כתוצאה אנמיהלאנמיה ושניים מהנפוצים הם 

  .חומצה פוליתו  B12בויטמין 

  

  ?רוצים לדעת עוד

ם טים ע'רק למשחקים ולצ לא ותוו אנצל -האינטרנט הוא מקור בלתי נלאה של מידע 

  .החברים


