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 خوراکی ها
 



 

هر موجود زنده برای رشد، ادامه زندگی و انجام اعمال حیاتی نیاز به مصرف مواد غذایی دارد هر فردی باید 
پروتئین، کربوهیدرات، چربی، ویتامین ها، مواد معدنی و آب ) بداند که بدن در هر شبانه روز به مواد غذایی 

روزانه باید از تمام گروه . گروه های غذایی برای تامین نیاز های غذایی روزانه هر فرد می باشد. نیاز دارد( 
هیچکدام از گروه ها تمام مواد مغذی را به تنهایی ندارد و برای . های غذایی در برنامه غذایی استفاده شود

هرم غذایی نشان میدهد که میزان .  تامین نیازهای غذایی بدن باید از تمام گروه های غذایی استفاده شود
 استفاده هر کدام از گروه های غذایی چگونه است



هرم 

 غذایی





 تغذیه دانش آموزان

◦ متخصصان تغذیه مصرف روزانه لبنیات ازجمله شیر، ماست، دوغ، پنیر و خامه را برای دانش آموزان الزم 
کودکان به ویژه دانش آموزان برای افزایش قدرت تمرکز و رشد کافی باید گروه : دانست و آنها عنوان کردند

.لبنیات را روزانه مصرف کنند  

◦ .همچنین بر لزوم پرهیز از مصرف بیش  از حد گروه های چربی و قند نیز تاکید کردند  

◦ وعده صبحانه : متخصصان تغذیه صرف وعده صبحانه را برای دانش آموزان ضروری دانستند و اظهار کردند
مهم ترین وعده غذایی محسوب می شود و برای هوشیاری کافی دانش آموزان در طول روز و حفظ سالمت 

.جسمی و ذهنی آنان ضروری است  

◦ .دانش آموزان سعی کنند در وعده صبحانه از لبنیات به ویژه شیر و پنیر و سبزیجات استفاده کنند  

◦ بهتر است دانش آموزان در زنگ های تفریح از میان  : ودرخصوص مصرف میان وعده ها نیز توضیح دادند
.وعده های چرب و شور استفاده نکرده و بیش تر میوه ها، سبزیجات و لقمه های خانگی را میل کنند  

◦ دانش آموزان سعی کنند از میان وعده هایی همچون کیک، کلوچه، بیسکوییت های کرم دار، چیپس و پفک 
در طول روز استفاده نکنند چراکه این مواد از چربی باالیی برخوردار بوده و برای سالمت آنان بسیار مضر 

.است  

 

 



خوراکی ها انواع  

 استاندارد سالم

غیر 
 استاندارد

 ناسالم

 خوراکیهای سالم و ناسالم



.  داشته باشد انقضاموادغذایی باید عالمت استاندارد داشته باشند و تاریخ تولید و   

 فیلم زیر در مورد استاندارد است



 پرسش و پاسخ
زیرکدامیک سالم ویا ناسالم هستندبا توجه به اشکال   



 هرم غذایی به ترتیب بگویید



◦ به این درس چه مطالبی یاد گرفته اید بیان کنید توجهبا   


