التغذية القوية
للفتيات
حزمة األنشطة

املرحلة العمرية املتوسطة
( 15-11سنوات)

التغذية الجيدة تساعد يف
املحافظة عىل سعادتك وصحتك!

رسالة من ساوترا راسيتاسوا
بطلة املنارصة للتغذية القوية للفتيات
اتحاد فتيات كشافة مدغشقر

نحن خرباء يف حياتنا الخاصة؛ فنحن نعلم احتياجاتنا املحددة وندرك
أسباب مصاعبنا .حتى كأطفال ،نحن مبتكرات وثاقبات الفكر وطموحات.
باإلفصاح عن آرائنا وبالعمل م ًعا ،نستطيع التغلب عىل التحديات التي
تواجهنا.
بعد حصويل عىل شارة التغذية القوية للفتيات ،وتعلم كيفية املنارصة
لتغذية أفضل ،قمت بإعداد فيديو عن سوء التغذية موجه لرئيس دولتنا.
ثم شاركت بهذا الفيديو من خالل وسائل التواصل االجتامعي وقد حصل
عىل الكثري من االهتامم ،حتى من الحكومة!
يف مرحلة التعليم األسايس .أصبح من الواضح أن رئيس الدولة والسيدة
األوىل يعطيان أولوية الحتياجاتنا الغذائية اآلن!
رسالتي للمرشدات وفتيات الكشافة بسيطة :ليس علينا القيام بأمور كبرية
أو امتالك الكثري من املوارد حتى نتمكن من تغيري العامل .فبحصولك عىل
شارة التغذية القوية للفتيات وباتخاذك إجراء لتحسني التغذية لآلخرين،
أنت بالفعل تصنعني عامل ًا أفضل.
الفتيات هن مصدر إلهامي ،وأمتنى أن أكون أنا أيضً ا مصد ًرا إللهام
اآلخرين.

رسالة من چول يس سبايرس
الرئيس واملدير التنفيذي ،التغذية العاملية

يرس منظمة التغذية العاملية أن تعمل
مع الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات
الكشافة عىل مدار السنوات األربعة املاضية
للوصول إىل حوايل نصف مليون فتاة مبعلومات عن التغذية عىل مستوى
إفريقيا وآسيا ،بحيث يتمك ّن من اتخاذ قرارات سليمة فيام يخص
غذائهن – ومعرفة كيف تستطيع التغذية الجيدة مساعدتهن يف الوصول
إىل قدراتهن الكاملة .من خالل هذا الربنامج ،أصبحت الفتيات قائدات
وبطالت للمنارصة يف مجتمعاتهن وأبعد من ذلك.
التغذية العاملية هي منظمة دولية للتغذية ،تعمل عىل تحويل حياة
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رسالة من هايدي جوكينني
رئيس ،مجلس اإلدارة العاملي للجمعية
العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة

للفتيات والنساء احتياجات غذائية محددة،
إال أن هذه االحتياجات كث ًريا ما ال يتم الوفاء
بها .تتأثر الفتيات والنساء بشكل غري متناسب بسوء التغذية ومبنعهن
من الوصول إىل قدراتهن الكاملة.
تقدم شارة التغذية القوية للفتيات فرصة إلعادة كتابة هذه القصة.
يسعدين أن أشارك بهذا اإلصدار العاملي الجديد من شارة التغذية
القوية للفتيات معكم ،والذي تم إعداده ي ًدا بيد مع وكالة التغذية
العاملية ومرشدات وفتيات الكشافة.
ال نستطيع االنتظار لرنى ما تستطيعون تحقيقه!

األشخاص بتحسني تغذيتهم – خاص ًة النساء واملراهقات واألطفال .وقد
جمعنا خربتنا يف مجال التغذية مع الشبكة العاملية املمتدة للجمعية
العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة للوصول للفتيات يف الوقت
املناسب باملعرفة املناسبة ،واالستجابة الحتياجاتهن ومساعدتهن يف
تنمية مهارات القيادة التي يحت ّجنها للحديث يف مجتمعاتهن عن قوة
التغذية وأهميتها.
نياب ًة عن فريق التغذية العاملية بأكمله عىل مستوى العامل ،أتقدم
بالشكر للجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة ،وكذلك حكومة
كندا التي تدعم هذه الرشاكة .ال نستطيع االنتظار لسامع كيف
ستستمر الفتيات يف استخدام املعرفة الخاصة بالتغذية التي تعلم ّنها
كجزء من هذا الربنامج إلحداث الفرق يف مجتمعاتهن ويف العامل ككل.
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مرح ًبا بكم يف حزمة أنشطة
التغذية القوية للفتيات
للمرحلة العمرية املتوسطة.
تتضمن هذه الحزمة كافة األنشطة واملوارد املطلوبة لتنفيذ
برنامج التغذية القوية للفتيات مع مجموعة من املرحلة العمرية
من  11إىل  15سنوات.
تعرفوا عىل ريو وروخو وأومي
وزروق ،أربعة أصدقاء سيتقدمون
لدخول برنامج عرض مواهب!
يبدأ كل نشاط يف التغذية القوية للفتيات بحلقة
جديدة من برنامج املواهب حيث يكون عىل
األصدقاء اكتشاف موضوع التغذية اللذيذ.
أنشطة التغذية القوية للفتيات مناسبة للبنات والبنني أيضً ا ،وهي مصممة ملجموعات
تتكون من  20-30من الشباب ،ولكن يسهل مواءمتها ملجموعات أصغر أو أكرب.
شارة التغذية القوية للفتيات هي إعداد مشرتك ما بني املرشدات وفتيات الكشافة يف
مدغشقر ورسيالنكا والفلبني وتنزانيا.
تم التحقق من كافة املعلومات الخاصة بالتغذية يف هذه الحزم من خالل رشيكتنا،
وكالة التغذية العاملية.

نال أكرث من  100ألف شخص من اإلرشاد والكشافة
شارة التغذية القوية للفتيات حتى اآلن! ال نستطيع
االنتظار حتى نرى ما تستطيع مجموعتكم القيام به
التغذية القوية للفتيات حزمة األنشطة
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استعدوا لتقديم شارة التغذية
القوية للفتيات
قبل البدء يف األنشطة ،يجب أن يتعرف القادة عىل
أو كبديل ،اتبعوا تدريب التغذية القوية للفتيات من خالل اإلنرتنت
ملف حقائق التغذية القوية للفتيات :يجب قراءة كتيب التغذية املنفصل الذي يحتوي عىل كافة املعلومات التي
تحتاجونها لتقديم األنشطة.
الرسائل الرئيسية :يجب التأكد من فهم الرسائل الرئيسية .فهي قطع املعلومات األهم التي ينبغي أن تعرفها
مجموعتكم بنهاية كل مرحلة لونية .ستجدون الرسائل الرئيسية يف بداية كل نشاط ويف صفحة ( )4من ملف
الحقائق .وهي مكتوبة بدقة لهذه املرحلة العمرية ،فربجاء توصيلها إىل أفراد املجموعة كام هي.
دليل التغذية الخاص بكم :تعرفوا عىل دليل األغذية الخاص ببلدكم وانسخوا منه النسخ للمجموعة .ميكنك
تنزيله من موقع منظمة الغذاء العاملي ،أو يف حالة عدم وجود دليل خاص ببلدكم:
اختاروا من خالل موقع منظمة الغذاء العاملي دليل أغذية لدولة تتشابه مع دولتكم من الناحية الجغرافية
و/أو الثقافية (يفضل أن يحتوي عىل رسومات أو صور).
أو استخدموا دليل األغذية الخاص بربنامج التغذية القوية للفتيات يف صفحة ( )11من ملف الحقائق.
أنشطة شارة التغذية القوية للفتيات :قوموا مبواءمة أنشطتكم املختارة يف كل مرحلة من مراحل الشارة للتأكد
من صلتها بدليل األغذية الخاص بكم ،وبالحياة اليومية للمجموعة والطعام الذي يستطيعون تناوله.
سياسة الحامية :يجب قراءة السياسة الخاصة مبنظمتكم العضو واتباعها .يجب االنتباه عىل وجه الخصوص بكيفية
الوقاية من األمراض واإلصابات عند إعداد الطعام.

قوموا بطلب شارات التغذية القوية للفتيات لحني إمتام مجموعتكم
كافة املراحل الستة واتخاذ إجراء يف املجتمع .قوموا بزيارة:
 www.wagggs-shop.orgأو تحدثوا مع املنظمة العضو
التي تتبعونها.

التغذية القوية للفتيات حزمة األنشطة
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كيفية الحصول عىل شارة التغذية القوية
للفتيات

يجب إمتام ست أنشطة للحصول عىل شارة التغذية القوية للفتيات.

بد ًءا من املرحلة الخرضاء وبالتحرك يف اتجاه عقارب الساعة ،تحتاج املجموعة إلمتام نشاط واحد من كل مرحلة لونية ،بالرتتيب املوضح عىل الشارة.
يف املراحل الخرضاء والصفراء والربتقالية والفريوزية والزرقاء ،ستتعرف املجموعة عىل التغذية الجيدة ،وكيفية إيجاد املعلومات الغذائية التي ميكن
االعتامد عليها ،وكيفية إعداد وجبات صحية غري مكلفة.
يف املرحلة الحمراء ،تقوم املجموعة
بالتخطيط التخاذ إجراء يف
مجتمعها وذلك مبساعدة اآلخرين
يف تحسني تغذيتهم.
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يف صفحة ( ،)7ستجدون عداد الشارة .ننصح املجموعة باستخدام هذا العداد لتسجيل ما تعلموه عن التغذية وملتابعة تقدمهم .ينتهي كل
نشاط من أنشطة التغذية القوية للفتيات بفقرة “تأمل” مدتها  15دقيقة ،تقوم املجموعة خاللها بإكامل عداد الشارة الخاص بهم بشكل
فردي.
إن التغذية موضوع كبري! يجب إتاحة الوقت واملساحة للمجموعة للتعلم أثناء اجتامعات الوحدة .يستغرق إمتام الشارة من ست إىل سبع
ساعات تقري ًبا ،باإلضافة إىل الوقت اإلضايف التخاذ إجراء .نويص بإعطاء املجموعة حتى أسبوعني إلمتام اإلجراء.
التغذية القوية للفتيات حزمة األنشطة
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يتم االختيار ما بني نشاطني يف كل مرحلة لونية ،ما عدا املرحلة الحمراء (يوجد خيار واحد فقط) .يتم اختيار نشاط واحد يف كل مرحلة (ويكون من
األفضل االختيار مع املجموعة) يستمتعون به .بعد االنتهاء من اختيار األنشطة الستة ،يجب مواءمتها للتأكد من صلتها بدليل األغذية الخاص بكم.
خيارات األنشطة للمرحلة العمرية األصغر:

أخرض

يتم اختيار نشاط واحد:

رقصة السعادة

أو

املطاردة
الصحية

أصفر

الطعام املفضل

أو

كبار النجوم

الطبق الساخن

أو

الحواجز الصحية

هيا نحقق

أو

التساؤل عن
كل يشء

اإلفطار هو
األفضل

أو

عادات الوجبات
الخفيفة

يتم اختيار نشاط واحد:

برتقايل

يتم اختيار نشاط واحد:

فريوزي

يتم اختيار نشاط واحد:

أزرق

يتم اختيار نشاط واحد:

أحمر

يتم القيام لهذا النشاط:

اتخاذ إجراء

تم كتابة كل األنشطة لجمهور عاملي وتتطلب الحد األدىن من املوارد .يف هذه الحزمة ،ستجدون معظم املوارد التي تحتاجونها (بعد التعليامت
الخاصة بكل نشاط).
نشجعكم عىل التعامل مع األطعمة وإعدادها وتذوقها مع مجموعتكم يف كل فرصة .ولكن يف حالة عدم إمكانية الوصول لألطعمة ،ال داعي للقلق
– فيمكن تقديم كافة األنشطة بدون طعام.
التغذية القوية للفتيات حزمة األنشطة
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عداد الشارة

عداد الشارة متاح لكم يك تتابعوا التقدم املحرز يف شارة التغذية
القوية للفتيات .يف نهاية كل نشاط متعلق بالشارة ،يتم تلوين
وملء الجزء امللون ذي الصلة مبا تعلمتم.
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استمروا يف الحركة! أفكار لألنشطة
التمرينات الجسدية من األمور الحيوية لحياة سعيدة وصحية.
يجب بدء كل نشاط من أنشطة التغذية القوية للفتيات بتامرين التسخني .يف كل مرة ترون فيها رمز استمروا يف الحركة ،اختاروا فكرة من األفكار التالية،
وهي من مرشدات وفتيات كشافة الفلبني ومدغشقر وتنزانيا ورسيالنكا:

األحرف المجسمة
يصيح القادة بأسماء أنواع مختلفة
من األطعمة .قوموا بتشكيل
أجسامكم في هيئة أول حرف من
هذا الطعام .تنافسوا في مجموعات
وبالتوقيت!
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فريقان لو
ض
ع
ك
رة
ف
ي
عدد م
بإم مكن من المرات خال الهدف أكبر
لخ
كانكم تن
مس دقائق.
أو تمري طيط الكرة أ
و
ر
مي
ها
أ
و ركلها
بالك رها .إال أنه
ليس باإلم
كا
رة ل
ن
ا
إل
م
ساك
مدة تزيد ع
ن
ث
ال
ث
ث
واني.

زومبا
يتم إعداد رقصة قصيرة
يشارك فيها الجميع .وقوموا
بتشغيل موسيقى مفعمة بالطاقة
وهيا للرقص!
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“الفاصوليا
يبدأ الجميع
النطاطة!”
في القفز.
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 ،يهمس القادة با والفراولة
في دائرة
األناناس
القادة في
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يتم االحتفاظ ببالون أو كرة خفيفة
في الهواء بتمريرها بسرعة حول
المساحة .ال تدعوها تسقط!

موزة
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وا
ا
لذ
را
عي
ن
فوق ال
“يا موز العال
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البطاطس الساخنة

أغ
نية رقصة ال

إصبع الموز

عام وجزء من
قادة باسم ط
ع على سبيل
يصيح ال م؛ موز وإصب
أجزاء الجس
ركض للمس
الجميع في ال
ل .يبدأ
(األصفر في
المثا س لون الطعام
شيء بنف
زء من الجسم
) ،بنفس الج
هذه الحالة
مع التكرار.
(اإلصبع)!

تابة بالجسم

الك

عدة أطعمة.
القادة بأسماء
يصيح
كم لكتابة اسم
حركوا أجسام حريك الرأس
ام – قوموا بت
الطع
داف والساقين
راعين واألر
والذ
للمساعدة!

للمزيد من المعلومات عن أهمية وفوائد النشاط الجسدي،
برجاء زيارة:

www.who.int/publications/i/item/9789240015128

التغذية القوية للفتيات حزمة األنشطة
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تقييم شارة التغذية القوية للفتيات
تعليامت للقادة

يتم استخدام استطالع شارة التغذية القوية للفتيات (انظروا الصفحة التالية) بغرض الفهم األفضل لنجاح أنشطة الشارة .يقيس
االستطالع التنوع يف الغذاء :عدد املجموعات الغذائية التي كان يتناولها أعضاء املجموعة قبل برنامج التغذية القوية للفتيات
مقارن ًة بعدد املجموعات الغذائية التي يتناولونها بعد االنتهاء من أنشطة الشارة.

بإمكانكم استخدام نتائج هذه االستطالعات بطرق عدة .فقد ترغبون
ببساطة يف معرفة مدى فاعلية أنشطة شارة التغذية القوية للفتيات،
وتقررون املشاركة بهذه املعلومات مع املنظمة العضو الخاصة بكم .كام
ميكنكم استخدام النتائج للرتويج لفوائد التثقيف الغذايئ ملجموعات
أخرى!
االستطالع الخاص بشارة التغذية القوية للفتيات اختياري متا ًما .يف حالة
موافقة املجموعة عىل املشاركة يف االستطالع ،ينبغي القيام مبا ييل:
Ìرشح الغرض من استطالع شارة التغذية القوية للفتيات
للمجموعة وكيف ستقومون باستخدام نتائجه أو املشاركة بها.
Ìالتأكد من أن كل عضو من أعضاء املجموعة يكمل االستطالع
مرتني :مرة قبل البدء يف شارة التغذية القوية للفتيات ،ومرة
ثانية بعد االنتهاء من الشارة ،أثناء االحتفال أو احتفالية الشارة
عىل سبيل املثال .ليس هناك اختالف يف االستطالع يف املرتني.
Ìاختيار كيفية ملء االستطالع
•من خالل اإلنرتنت (إذا كان لدى املجموعة إمكانية وصول
للهواتف الذكية) :يتم مسح كود الرد الرسيع
( )QR Codeأدناه باملتصفح أو التطبيق واتباع الخطوات
الالزمة .يقوم القادة بكتابة الدرجات اإلجاملية يف املرتني لكل
مشرتك ،وتاريخ امليالد الخاص به واألحرف األوىل من اسمه،
واالحتفاظ بهذه املعلومات يف مكان أمني.
استطالع البداية
(قبل أية أنشطة خاصة بالتغذية
القوية للفتيات)
استطالع النهاية
(بعد االنتهاء من كافة أنشطة
التغذية القوية للفتيات)

عندما تنتهي املجموعة من االستطالع مرتني ،يتم وضع استطالع البداية
واستطالع النهاية لكل مشرتك م ًعا مبطابقة األحرف األوىل من االسم
وتواريخ امليالد .ميكنكم بعد ذلك تفسري النتائج كام ييل:
Ìمقارنة النتائج لكل شخص
•إذا كان إجاميل عدد إجابات “نعم” (وإجاميل عدد األطعمة)
قد زاد ،فهذا يعني أن هناك تحسن يف التنوع الغذايئ لهذا
الشخص منذ بداية شارة التغذية القوية للفتيات!
•إذا كان إجاميل عدد إجابات “نعم” (وإجاميل عدد األطعمة)
قد انخفض ،فهذا يعني أن التنوع الغذايئ لهذا الشخص قد
انخفض .برجاء مالحظة أن هذه االستطالعات تلتقط يوم واحد
من حياة هؤالء األشخاص وقد ال متثل نظامهم الغذايئ العادي.
•إذا ظلت اإلجامليات دون تغيير ،فهذا يعني عدم حدوث
تغيري يف التنوع لغذايئ الخاص بهم.
Ìيتم تحديد املتوسطات للمجموعة كلها بالنسبة الستطالعات
البداية والنهاية ،ومقارنة النتيجتني .للقيام بذلك ،يتم إضافة
كل إجابات “نعم” للجميع من استطالع البداية ،ثم قسمة
هذا العدد عىل رقم استطالعات البداية املكتملة .بعد ذلك،
يتم مقارنة هذا الرقم باملتوسط يف نهاية الشارة وذلك بجمع
كل إجابات “نعم” للجميع من استطالع النهاية ثم قسمة هذا
العدد برقم استطالعات النهاية املكتملة.
ميكن أخذ هذا التحليل لخطوة أبعد باستكشاف رأي املجموعة يف سبب
حدوث هذه التغريات .عىل سبيل املثال ،بإمكانكم سؤال املجموعة عام
إذا كانت هذه التغريات نتيجة لشارة التغذية القوية للفتيات أو بسبب
مؤثرات خارجية أخرى.

•االستطالع الورقي :يتم تحضري النسخ املطلوبة مقد ًما :نسخة
واحدة لكل مشرتك قبل بداية الشارة ،ونسخة أخرى يف النهاية
(أنظروا الصفحة التالية).
التغذية القوية للفتيات حزمة األنشطة
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استطالع شارة التغذية القوية للفتيات

انضموا للفتيات حول العامل الاليت يشاركن بفهمهن للتغذية! أكملوا استطالع شارة التغذية القوية للفتيات مبفردكم ثم سلموه للقادة.

املشاركة يف هذا االستطالع اختيارية .فإذا اخرتتم املشاركة يف االستطالع ،هذا معناه موافقتكم عىل استخدام القادة لهذه املعلومات واملشاركة بها (لن تتم
املشاركة بأسامئكم).
تاريخ امليالد (مثال:)25/8/2010 :

		
األحرف األوىل من االسم (مثال :أ .ك:).

الخطوات املتبعة:

١.للبدء ،يتم التفكري يف كل الطعام الذي تم تناوله باألمس (الفطور ،الغداء ،العشاء ،الوجبات الخفيفة).
٢.يتم وضع عالمة “نعم” أمام كل مجموعة غذائية تم تناولها مرة واحدة عىل األقل ،وعالمة “ال” أمام املجموعات الغذائية التي مل يتم تناولها
عىل اإلطالق.
٣.بعد ذلك ،تحت كل مجموعة غذائية تم وضع عالمة “نعم” عندها ،يتم التأشري عىل كل طعام تم تناوله (أو الكتابة يف الفراغ).
٤.يف النهاية ،يتم حرص عدد إجابات “نعم” ،وعدد األطعمة التي تم التأشري عليها .ثم يتم كتابة اإلجامليات يف املربعات يف األسفل.

يف حالة تناول األطعمة املركبة (خليط من األطعمة)؛ مثل الحساء ،الكاري ،اليخنة ،الالزانيا ،التاكو ،إلخ ،حاولوا تقسيم هذه األطعمة إىل مكوناتها .البيتزا،
عىل سبيل املثال ،هي خبز (حبوب) ،وطامطم (فاكهة) ،وجنب (ألبان/منتجات ألبان) ،وهكذا.
ملحوظة :األغذية أدناه مقسمة حسب دليل األغذية الخاص بالتغذية القوية للفتيات.

هل تناولت الحبوب باألمس؟
ما هي الحبوب التي تناولتها؟ قم بالتأشري أدناه.

نعم

ال

الحبوب ،مثل :الذرة ،األرز ،الخبز ،املكرونة ،الحبيبات ،النودلز ،عصيدة األوجايل ،العصيدة
الجذور والدرنات ،مثل :البطاطس ،البطاطا ،موز الجنة ،البفرة ،البطاطا الحلوة ،ذرة
مسلوقة عىل القولحة.
أخرى:

هل تناولت الربوتني باألمس؟

ما هي األطعمة الربوتينية التي تناولتها؟ قم بالتأشري أدناه.

نعم

ال

اللحوم ،مثل :اللحم البقري ،لحم الخنزير ،الدجاج ،لحم الخروف ،لحم املاعز ،لحم الجِامل.
اللحوم ،مثل :الكبدة ،الكالوي ،القلوب ،غريها من األعضاء يف اللحوم.
األسامك والقرشيات ،مثل :السمك ،الجمربي ،الكابوريا ،الرسدين ،املحار.
البقوليات والبذور واملكرسات ،مثل :حمص الشام ،العدس ،الفاصوليا السوداء ،الفول
السوداين ،التوفو ،اإلدامامي ،منتجات الصويا ،الحمص.
البيض.
األلبان ومنتجات األلبان (الغنية بالكالسيوم) ،مثل :اللنب ،الجنب ،مصل اللنب ،الزبادي ،القشدة.
أخرى:

التغذية القوية للفتيات حزمة األنشطة
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استطالع شارة التغذية القوية للفتيات
هل تناولت الخرضوات باألمس؟

ما هي الفاكهة التي تناولتها؟ قم بالتأشري أدناه.

نعم

ال

الخرضوات الخرضاء ،مثل :السبانخ ،الكرنب األجعد ،الربوكيل،
أوراق البفرة ،الكرنب ،السلق ،الطحالب البحرية.
الخرضوات الربتقالية والحمراء والخرضاء ،مثل :القرع العسيل ،الجزر ،الكوسة ،الفلفل
الرومي ،الطامطم.
أخرى ،مثل :الباذنجان ،البصل ،القرنبيط.
أخرى:

هل تناولت الفاكهة باألمس؟

ما هي الفاكهة التي تناولتها؟ قم بالتأشري أدناه.

نعم

ال

الفاكهة الطازجة ،مثل :املانجو ،الكانتلوب ،الجريب فروت ،البطيخ،
البابايا ،املشمش ،اليوسفي ،الجوافة ،فاكهة الباشون ،األناناس ،التوت ،املوز ،الليتيش.
الفاكهة املجففة ،مثل :الزبيب ،التمر ،املشمش.
أخرى:

إجاميل إجابات “نعم”:
إجاميل املربعات املؤرش عليها:

التغذية القوية للفتيات حزمة األنشطة

(من )4
(من )17
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جاهزون؟

لقد اقرتبتم من الوصول ...

استعدوا...

عداد الشارة
خ

اتفاقية املساحة الشجاعة
نحن محبون لالطالع ونطرح األسئلة

يف صفحة ()7

لكل شخص.

يتم نس
مجموعة من
شجاعة (
كتابة اتفاقية املساحة ال لتغذية القوية
ملجموعة ،يتم
عرضها طوال فرتة شارة ا نا أي ًضا – إنها
مع ا ألساسية) يتم
ة آمنة تتحدا
ا
ة هي مساح
القواعد ساحة الشجاع
للفتيات .امل
بشكل أفضل.
حيث نتعلم
املساحة
ملف الحقائق
الخاص بكم و
دليل األغذية
من جاهزية
يجب التأكد
وية للفتيات.
بالتغذية الق
الخاص
لتغذية القوية
ستطالع شارة ا
نسختني من ا
لكل شخص.
ياري :تحضري
( )10و()11
اخت يف الصفحتني
للفتيات

نحن أمناء

نحن نستمع لبعضنا اآلخر

نحن ال نحكم عىل اآلخرين
نحن نشجع الثقة الجسدية (الغرض من

تناول الطعام الصحي ليس ليك نصبح
أنحف أو أجمل أو ببرشة أفتح ،إلخ)

قوة الفتيات!

استمروا يف القراءة للتعرف عىل كافة أنشطة وموارد
شارة التغذية القوية للفتيات.
التغذية القوية للفتيات حزمة األنشطة
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األنشطة الخرضاء

التوقيت :ساعة واحدة

ملخص:

إعداد أغنية أو رقصة أو تصميم مطاردة لتعلم كيفية املحافظة عىل السعادة والصحة.

الرسائل الرئيسية:

Ìللمحافظة عىل السعادة والصحة اآلن ويف املستقبل ،أنتم بحاجة إىل:
•نظام غذايئ صحي = تناول الطعام الصحي ورشب الكثري من املاء.
•بيئة صحية = االستحامم وتنظيف املنزل.
•منط حياة صحي = الحصول عىل قسط كايف من النوم ،ومامرسة الرياضة بشكل يومي ،والذهاب إىل املدرسة ،وزيارة
الطبيب/العيادة الصحية بانتظام.

املوارد املتاحة:
نص برنامج املواهب – الحلقة األوىل
أمثلة عىل أدلة املطاردة الصحية

التحضري:

١.قراءة املرحلة الخرضاء يف ملف الحقائق الخاص بالتغذية القوية
للفتيات.
٢.جمع عدادات الشارة التي تم تحضريها.
٣.إعداد خمس نسخ من نص برنامج املواهب.
٤.اختيار النشاط الرئييس:
•رقصة السعادة :من الناحية املثالية ،يتم تشغيل املوسيقى.
•املطاردة الصحية :يتم جمع مثانية عنارص متثل كيفية املحافظة
عىل السعادة والصحة :طبق (لألكل) ،كوب (للامء) ،صابون
(لالغتسال) ،مكنسة (للتنظيف) ،وسادة (للنوم) ،حذاء (ملامرسة
الرياضة) ،كتاب (للتعليم) ،عدة إسعافات أولية (للطبيب) .يتم
عرض أمثلة عىل أدلة املطاردة ،ويتم جمع ورق وأقالم.

التغذية القوية للفتيات حزمة األنشطة

استمروايفالحركة!
يجب البدء دامئًا بتسخني
ريايض
(انظروا صفحة .)8

البداية:

 15دقيقة

١.يتم تقديم شارة التغذية القوية للفتيات ،ورشح أنه بنهاية
الشارة ،ستتمكن املجموعة من اتخاذ قرارات غذائية أكرث صحة
كام ستساعد اآلخرين عىل القيام بذلك.
٢.يُطلب من خمسة من املتطوعني متثيل الفصل األول من برنامج
املواهب ،باستخدام النص.
٣.يتم مناقشة ماذا ميكن أن يحدث بعد ذلك .يتم مراجعة قواعد
الفحص الصحي.
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اختيار الوجبة األساسية:

 30دقيقة

رقصة السعادة
.أأوالً ،يُطلب من املجموعة تخيّل أنفسهم يف تجربة أداء
لالشرتاك يف برنامج املواهب! ومهمتهم هي تحضري أغنية
أو رقصة ترشح كيف نكون سعداء وأصحاء.
.بقد تكون األغنية أو الرقصة قامئة عىل أساس روتني
موجود بالفعل (مثال :رقصة املوزة) أو روتني جديد متا ًما.
.تيُطلب من املشاركني العمل م ًعا يف مجموعات صغرية
لكتابة األغنية أو تحضري الرقصة.
.ثبعد أن ينتهي الجميع من عملية اإلعداد ،تقوم
املجموعات بإداء ما قامت بتحضريه.

تأمل:

.أما الذي نحتاجه ليك نكون سعداء وأصحاء؟
.بهل لديكم أية عادات غذائية غري صحية؟ إغفال وجبة اإلفطار،
عىل سبيل املثال.
.تما الذي ميكنكم القيام به للمزيد من الصحة؟

التغذية القوية للفتيات حزمة األنشطة

.أأوالً ،يتم عرض العنارص الثامنية ،وتقوم املجموعة بتخمني
ما متثله هذه العنارص بالنسبة لألمور التي نحتاجها لنكون
سعداء وأصحاء ،مثل الصابون = االغتسال.
.بينقسم الجميع إىل مثاين مجموعات لتصميم مطاردة لكنز!
ويتم تخصيص عنرص مختلف لكل مجموعة.
.تتتفق كل مجموعة عىل مكان إلخفاء عنرصها وكتابة دليل
إلخبار اآلخرين بكيفية العثور عليه (يتم إعداد نسختني
من كل دليل) .ت ُعرض عىل املشاركني أمثلة األدلة (متاح)
للمساعدة.
.ثإلعداد املطاردة ،يتم إخفاء كل دليل مع عنرص مختلف،
ثم يتم إعطاء كل مجموعة النسخة الثانية من الدليل .هيا
انطلقوا!

 15دقيقة

.أيتم تقديم عداد الشارة ورشح كيفية استخدامه.
.بيُطلب من الجميع التلوين يف الجزء األخرض .ثم بعد ذلك
ميكنهم كتابة ما تعلموه اليوم .يتم التوجيه باستخدام الرسائل
الرئيسية وهذه األسئلة:

تقدم التهاين للجميع عىل إمتام املرحلة الخرضاء!
حافظوا عىل عدادات الشارات.

أو

املطاردة
الصحية

ال ميكنكم التجمع م ًعا؟

يُطلب من املجموعة قراءة نص برنامج املواهب ،ثم تصميم
مطاردة للكنز مع عائالتهم للعثور عىل العنارص الثامنية التي
نحتاجها.

لديكم تقنية؟

سجلوا الفيديوهات لتجارب األداء لربنامج املواهب ،ثم
شاركوا بهذه الفيديوهات بشكل آمن من خالل اإلنرتنت.
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نص برنامج املواهب – الحلقة األوىل

املكان :ستوديو 5 .شخصيات 4 :أصدقاء يف سن املراهقة (ريو – فتاة ،زروق – فتى ،روخو – فتاة ،أومي – فتاة) واملنتج التليفزيوين.
[كل الشخصيات جالسة عىل مقاعد ،يف صف ،منتظرين بالقرب من باب]
ريو		 :

أحتاج أن أقول يشء .أعرف أن هذا ما نفكر فيه جمي ًعا .أنا متوترة للغاية!

		
زروق:

[بركبتني مرتجفتني] هذا صحيح ،مل أمتكن من النوم باألمس بسبب أعصايب املتوترة.

[يفتح املنتج التليفزيوين الباب ،فيلتفت الجميع يف اتجاهه]
املنتج التليفزيوين :أومي؟ ِ
أنت التالية.
		
أومي:

هذا أنا! حس ًنا ،سأراكم جمي ًعا فيام بعد .متنوا يل حظ سعيد!

[يقول الجميع“ ،حظ سعيد!” وتخرج أومي من الباب]
		
روخو:

إذا حصلنا جمي ًعا عىل فرصة لألداء يف برنامج املواهب ،سيستحق كل هذا التوتر العناء!

		
ريو:

أحتاج لتهدئة نفيس .عىل األقل كلام قمنا بتجربة األداء اآلن.

[تقوم ريو ومتيش يف املكان ،ثم ترى ملصق معلق عىل الحائط].
		هل رأيتم جمي ًعا هذا امللصق؟ إنه يقول إن متسابقي برنامج املواهب الناجحني يجب أن يقوموا بفحص صحي قبل أن يتم قبولهم
ريو:
بشكل رسمي .ويقوم أن الفحص سيق ّيم ثالثة أمور :إىل أي مدى نظامنا الغذايئ صحي ،وإىل أي مدى بيئتنا صحية ،وإىل أي مدى منط
حياتنا صحي.
[يتوجه الجميع إىل امللصق].
		
زروق:

امللصق يحمل ختم حكومي من وزارة الصحة ،فالبد أنه رسمي .إذًا ،ما الذي يجب أن نقوم به؟

[يصمت الجميع بينام يفكرون ويقرأون امللصق .ثم تدخل أومي من الباب].
		
أومي:

لدي .ماذا تفعلون جمي ًعا؟ تبدون يف غاية الجدية.
أنا سعيدة بانتهاء األمر! أعتقد أين قدمت أداء جيد – لقد قدمت أفضل ما ّ

		لقد رأينا اآلن هذا امللصق الرسمي الذي يقول إننا نحتاج الجتياز فحص صحي للمسابقة .انظري – يقول امللصق أنهم سيفحصون
روخو:
عادتنا! ما إذا كنا نأكل ثالث وجبات متوازنة يف اليوم ونرشب الكثري من املاء النظيف .هكذا النظام الغذايئ الصحي .سيقومون أيضً ا
بفحص ما إذا كنا نحافظ عىل نظافتنا وعىل نظافة املكان الذي نعيش فيه – خاص ًة االستحامم كل يوم – هكذا البيئة الصحية.
		وأخ ًريا ،يتضمن منط الحياة الصحي عدة أمور :هل نحصل عىل ٍ
قسط ٍ
كاف من النوم (نحتاج من  8إىل  10ساعات) ،وهل منارس
زروق:
الرياضة كل يوم ،هل نرتاد املدرسة أو الكلية ،وهل نزور الطبيب أو العيادة بشكل منتظم إلجراء الفحوصات؟ يقول امللصق أنه إذا كنا
نقوم باختيارات جيدة اآلن ،فمن املحتمل أن يكون مستقبلنا أكرث إرشاقًا.
لدي بعض العادات السيئة فيام يخص منط الحياة والتي أحتاج لتغيريها إذا أردت النجاح –
ريو:
		أنا ال أعرف عنكم جمي ًعا ،ولكن أعتقد أن ّ
يف املسابقة وأيضً ا يف الحياة!

		
الجميع:

متفقون!

[يدخل املنتج التليفزيوين ،ويقول “لقد اتخذنا قرار”].

التغذية القوية للفتيات حزمة األنشطة
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أمثلة عىل أدلة املطاردة الصحية

تعليامت للقادة:

١.يتم إعداد نسخة كبرية من أمثلة األدلة أدناه وعرضها عىل الجميع ،وهي أمثلة إللهام املجموعة أثناء تصميم األدلة
الخاصة بهم.

أنا عاد ًة مستدير وعميق
وأنت تستخدمني لتتناول
طعامك.

جدين وارسمني

أنت ترشب وترشف
مني ،وأكون سعيد عندما
أحمل املاء النظيف.

جدين وارسمني

ما أنا إال رغاوي وأنت
تستخدمني ألغسل عنك
يومك الطويل.

جدين وارسمني

أنا ناعمة ومرحبة برأسك،
وتجدين عاد ًة عىل
فراشك.

جدين وارسمني

vevaruM xelA yb detaerC
tcejorP nuoN eht morf

vevaruM xelA yb detaerC
tcejorP nuoN eht morf

llettoC semaJ yb detaerC
tcejorP nuoN eht morf

namoR yb detaerC
tcejorP nuoN eht morf

يشء تستخدمه يف
الدراسة.
جدين وارسمني

يشء تستخدمه عندما
تكون مريض.
جدين وارسمني

يشء تستخدمه يف
مامرسة الرياضة.
جدين وارسمني

يشء تستخدمه يف
تنظيف غرفتك.
جدين وارسمني

Created
from
the by Alex
Noun
Muravev
Project

Created by Michael Gaman
from the Noun Project
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Created by John Winowiecki
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األنشطة الصفراء

التوقيت :ساعة واحدة

ملخص:

رسم وجبتك املفضلة أو مامرسة لعبة جسامنية لتعلم معلومات عن التغذية الجيدة.

الرسائل الرئيسية:

Ìلتناول الطعام بشكل صحي ،من املهم اتباع دليل األغذية الخاص ببلدكم:
•تناول وجبات متوازنة .وهذه يعني تناول مجموعة متنوعة من األطعمة من كافة املجموعات الغذائية ،وبالكميات
السليمة (ت ُسمى هذه الوجبات امللونة أيضً ا “طبق ألوان الطيف”).
•تناول كميات أقل من األطعمة امل ُ َص ّنعة – فهي ال تساعد جسمك عىل النمو أو املحافظة عىل الصحة.
Ìتساعد التغذية الجيدة جسمك عىل العمل بشكل سليم ،وتساعدك عىل النمو وبناء جهازك املناعي (بحيث يستطيع مكافحة الجراثيم).
عندما ال يحصل جسمك عىل العنارص الغذائية/الطاقة التي يحتاجها ،ستجد إنك تشعر بالتعب رسي ًعا ومترض وستكون عرضة لإلصابة
بسوء التغذية.

املوارد املتاحة:
نص برنامج املواهب – الحلقة الثانية
إفادات لكبار النجوم

التحضري:

١.قراءة املرحلة الصفراء من ملف الحقائق الخاص بالتغذية
القوية للفتيات.
٢.جمع كافة عدادات الشارة (من النشاط السابق).
٣.إعداد نسخ من دليل األغذية الخاص ببلدكم (أو دليل األغذية
الخاص بالتغذية القوية للفتيات).
٤.إعداد خمس نسخ من نص عرض املواهب.
٥.اختيار النشاط الرئييس:
•الطعام املفضل :يتم جمع بعض الورق واملقصات واألقالم،
وإعداد ملصقات تعرض اسم كل مجموعة غذائية (يف دليل
األغذية الخاص بكم) .أو كبديل لذلك ،ميكن وضع ملصقات
عىل سالل/حقائب باسم كل مجموعة غذائية.
•كبار النجوم :ال توجد موارد مطلوبة.

استمروايفالحركة!
يجب البدء دامئًا بتسخني
ريايض
(انظروا صفحة .)8

البداية:

 15دقيقة

١.مراجعة الحلقة األوىل من برنامج املواهب.
٢.يُطلب من خمسة من املتطوعني متثيل الفصل الثاين من برنامج
املواهب ،باستخدام النص.
٣.بعد ذلك ،يتم عرض دليل األغذية الخاص ببلدكم وطرح األسئلة
التالية:
.أما هي األمور الجديدة التي تعلمتها من الحلقة؟
.بما هي الوجبات املتوازنة املفضلة لديك؟
.تما معنى “طبق ألوان الطيف”؟
.ثما أهمية تناول الطعام بشكل صحي

استخدموا الطعام إن أمكن! قوموا برتتيب أطعمة حقيقية وتصنيفها تحت األطعمة التي يجب تناولها أكرث وتلك التي يجب
اإلقالل من تناولها.
التغذية القوية للفتيات حزمة األنشطة
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اختيار الوجبة األساسية:

 30دقيقة

الطعام املفضل
.أيُطلب من الجميع تخيّل أنهم يأكلون وجبتهم املفضلة ،ثم
أن يقوموا برسم املكونات املختلفة التي تتكون منها هذه
الوجبة .يجب رسم كل مك ّون بشكل منفصل عىل ورقة.
.بيتم عرض ملصقات املجموعات الغذائية التي تم إعدادها.
.ت يُطلب من الجميع قص كل مك ّون من املكونات الخاصة
بهم ووضعها عىل ملصق املجموعة الغذائية حيث تنتمي.
ويتم إعداد كومة منفصلة ألية مكونات ال مكان لها
(األطعمة امل َُص ّنعة يف األغلب).
.ثباستخدام دليل األغذية ،يعمل الجميع م ًعا لرتتيب
املجموعات الغذائية بحسب احتياجنا لها ،من األكرث إىل
األقل .ثم يسأل القادة املجموعة ماذا الحظوا عن األطعمة
التي يتناولونها ،وملاذا يجب اإلقالل من تناول األطعمة
ا مل َُص ّنعة.

تأمل:

.أالهدف هو التعرف عىل األطعمة التي تساعد/ال تساعد
أجسامنا عىل النمو.
.بيبدأ النشاط بأن يُطلب من املجموعة السري يف الغرفة
بشكل عشوايئ.
.تيتم قراءة إفادة من إفادات كبار النجوم (متاحة) .ثم يقرر
كل شخص بشكل منفرد ما إذا كانت صحية أو غري صحية.
فإذا كانت صحية ،فإنهم يترصفون مثل كبار النجوم
ويقومون بقفزات مثلهم! أما إذا كانت غري صحية ،فإنهم
يذوبون عىل األرض.
.ثتتكرر الخطوات لكل اإلفادات.
.جيف النهاية ،يُطلب متطوعني الخرتاع اإلفادات الصحية وغري
الصحية الخاصة بهم لتتفاعل معها املجموعة.

 15دقيقة

.أيُطلب من الجميع التلوين يف الجزء األصفر من عداد الشارة.
.بيتم مراجعة تعهدات األناناس التي قام بها األصدقاء يف برنامج
املواهب ،ويُطلب من الجميع القيام بتعهد مامثل لتحسني
تغذيتهم الخاصة.
.تثم تقوم املجموعة بكتابة تعهدات األناناس الخاصة بهم يف
الشكل الشبيه بالفاكهة.
تقدم التهاين للجميع عىل االنتهاء من املرحلة الصفراء!
احتفظوا بكافة عدادات الشارة.

التغذية القوية للفتيات حزمة األنشطة

أو

كبار النجوم

ال ميكنكم التجمع م ًعا؟

يُطلب من املجموعة قراءة نص برنامج املواهب ،ثم ترتيب
الطعام يف منازلهم حسب املجموعات الغذائية املختلفة.

لديكم تقنية؟

يُطلب من املجموعة املشاركة بوجبتهم املفضلة ،ثم “رشاء”
املكونات من متجر أطعمة من خالل اإلنرتنت (يتم وضع
املشرتيات يف “السلة” فقط دون رشائها فعل ًّيا!)
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[يقف جميع املراهقني يف مواجهة الباب ،ينظرون بتوتر يف اتجاه املنتج].

		
املنتج:

يسعدنا أن نخربكم أنكم جمي ًعا مقبولني يف الربنامج! لقد قمتم بأداء رائع!

[يقفز الجميع بحامس ويصيحون ويصافحون بعضهم اآلخر محتفلني بنجاحهم].
املنتج		:واآلن يبدأ العمل الجاد فعالً .هل رأيتم املعلومات عن الفحص الصحي الخاص بنا؟ لن نقبلكم يف برنامج املواهب ما مل نتأكد من أنكم
تقومون بكل يشء لتحافظوا عىل سعادتكم وصحتكم .يف سنكم هذا ،تكون التغذية مهمة عىل وجه الخصوص .سأترككم تحتفلون اآلن
– فأنتم تستحقون هذا االحتفال .فهذا الربنامج سيشاهده مليون شخص!
[يغادر املنتج املكان].
		
أومي:

هيا نحتفل بتناول وجبة لذيذة .فأين نذهب؟

		
زروق:

ما رأيكم يف املكان الجديد الذي ك ّنا نريد تجربته؟ “جولدن بوفيه”؟

[يومئ الجميع باملوافقة ويغادرون الستوديو ليسريوا حتى الكافييه ،ثم يدخلون ويجدون مائدة ويجلسون].
		ما زلت أفكر يف الفحص الصحي ..كيف نتأكد من أن نظامنا الغذايئ صحي؟ لقد ذكر اإلعالن ثالث وجبات متوازنة يف اليوم ،ولكن ما
روخو:
معنى متوازنة؟
		انظروا! يف ظهر قامئة الطعام يوجد دليل األغذية الخاص ببلدنا! أتذكر أن هذا ما تعلمناه يف املدرسة – إنه من إعداد خرباء التغذية
زروق:
ملساعدتنا يف تناول الطعام بشكل صحي أكرث .سيساعدنا هذا الدليل يف اختيار وجبتنا الليلة.
		حس ًنا ،إذًا ..يسمى الدليل “طبق ألوان الطيف” ،ويقول إن تناول الطعام الصحي عاد ًة يعني تناول وجبات ملونة تشبه الطيف يف
روخو:
ألوانه .نحتاج أن نأكل من كل املجموعات الغذائية املختلفة ،ولكن يجب أن نأكل كميات أكرث من بعض األطعمة وكميات أقل من
أطعمة أخرى.
يتم عرض دليل األغذية الخاص ببلدكم وتعريف كل مجموعة من املجموعات الغذائية والتأكيد عىل الكميات املطلوبة من كل مجموعة (املجموعات
التي يجب أن نأكل أكرث منها وتلك التي يجب أن نأكل منها كميات أقل).
		يحتوي دليلنا الغذايئ عىل الكثري من األرز (نوع من “الحبوب”) ،والكثري من الخرضوات والفاكهة ،وبعض األطعمة الربوتينية ،مبا فيها
زروق:
منتجات األلبان (مثل الزبادي) وكمية قليلة من الدهون/الزيوت .يف الواقع ،يبدو األمر سهل عند عرضه بهذه الطريقة!
		
أومي:

إذًا ،ما الذي نستطيع اختياره من هذه القامئة بحيث يكون “طبق ألوان الطيف”؟

		ماذا عن وجبة “دجاج تينوال”؟ إنها تحتوي عىل األرز ،والدجاج املطهي بالزنجبيل والقليل من الزيت ،والبابايا الخرضاء ،واملانجو،
ريو:
و”املولونجاي” (من الخرضوات) .يجب أن نطلب ماء للرشب أيضً ا.
		أنا سأطلب وجبة “بانجوس مقيل” .إنه سمك مع القليل من الزيت والبهارات ،مع “بيناكبيت” (خليط من الخرضوات مثل الباذنجان
زروق:
والبامية) ،واألرز ،والبطيخ.
[يطلب جميع األصدقاء الطعام].
		هل رأيتم جمي ًعا أن دليل األغذية يقول أيضً ا أنه يجب تناول أطعمة متنوعة؟ هذا يعني أننا ال يجب أن نأكل نفس اليشء دامئًا .وعلينا
أومي:
بالتأكيد اإلقالل من تناول الوجبات الخفيفة غري الصحية مثل رقائق البطاطس والكيك والبسكويت والوجبات الرسيعة.

التغذية القوية للفتيات حزمة األنشطة
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		صحيح .أنا أعتقد أننا ال ندرك كميات األطعمة امل َُص ّنعة التي نتناولها .إنها عاد ًة تحتوي عىل نسب عالية من امللح والدهون غري الصحية
ريو:
والسكر .يقول دليل األغذية أن التغذية الجيدة تساعد أجسامنا عىل النمو ومكافحة الجراثيم .فإذا مل نحصل عىل العنارص الغذائية
والطاقة التي نحتاجها ،سنعاين من سوء التغذية.
		إن سوء التغذية مشكلة خطرية للغاية ،وهناك أنواع مختلفة منها .هكذا تم تشخيص أحد أصدقايئ عن طريق طبيب ألنه كان يحصل
زروق:
عىل كميات زائدة من الطاقة من كل األغذية التي تحتوي عىل نسب عالية من الدهون والسكر ،دون مامرسة الرياضة بشكل كايف.
		نحن محظوظون – فنحن صغار يف السن ونستطيع التغيري اآلن حتى نكرب أصحاء وأقوياء .هيا نقوم بوعد – فلنسميه نعهد األناناس –
روخو:
لتحسني أمر واحد يف نظامنا الغذايئ .أنا أتعهد بتناول الفاكهة بدالً من الوجبات الخفيفة التي تحتوي عىل السكر.
		
ريو:

تعهد األناناس الخاص يب هو أن أتناول أطعمة مختلفة – أن أن ّوع يف الفاكهة والخرضوات التي أتناولها كل يوم.

		
زروق:

وأنا أتعهد مبامرسة املزيد من الرياضة.

		
أومي:

وأنا أتعهد بأن أضيف الفاكهة والخرضوات دامئًا إىل طعامي.

		
الجميع:

يف صحتكم!

[يرفع الجميع أكواب املاء ويطرقونها م ًعا].

التغذية القوية للفتيات حزمة األنشطة
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إفادات كبار النجوم

تعليامت للقادة:

١.يتم قراءة إفادة واحدة يف الدور.
٢.يُسمح ببعض الوقت حتى يقرر الجميع بشكل منفرد ما إذا كانت اإلفادة صحية وتساعد أجسامنا عىل النمو أم أنها
غري صحية وال تساعد أجسامنا عىل النمو .فإذا كانت صحية ،فإنهم يترصفون مثل كبار النجوم ويقومون بقفزات
مثلهم! أما إذا كانت غري صحية ،فإنهم يذوبون عىل األرض.
٣.يتم استخدام اإلجابات لتصحيح أية معلومات خاطئة أو سوء فهم.

اإلفادات:
					
Ìتناول “طبق ألوان الطيف” من كافة املجموعات الغذائية

صحي

								
Ìتناول املرشوبات الغازية كث ًريا

غري صحي

							
Ìتناول أطعمة مختلف يف الغداء كل يوم

صحي

								
Ìتناول البسكويت كل يوم

غري صحي

							
Ìتناول الفاكهة يف اإلطفار كل صباح

صحي

Ìتناول الوجبات الخفيفة املكونة من الفاكهة املختلفة					

صحي

						
Ìرشاء رقائق البطاطس بعد املدرسة يف أيام اإلثنني

غري صحي

						
Ìتناول األرز والفاصوليا فقط يف معظم األيام

غري صحي

Ìمامرسة الرياضة بعد املدرسة عدة مرات يف األسبوع					

صحي

				
Ìإعداد األرز والفاصوليا والخرضوات والسمك والفاكهة مع عائلتك

صحي

						
Ìتناول من  6إىل  8أكواب من املاء كل يوم

صحي

التغذية القوية للفتيات حزمة األنشطة
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األنشطة الربتقالية		

التوقيت :ساعة واحدة

ملخص:

مامرسة األدوار يف برنامج املواهب أو إعداد مسار للحواجز للتعرف عىل االحتياجات الغذائية للفتيات.

الرسائل الرئيسية:

Ìالفتيات وأيضً ا البنني لهم الحق يف الحصول عىل التغذية الجيدة.
Ìتحتاج الفتيات املراهقات لكميات إضافية من عنرص الحديد ألنهن ينم ّون برسعة ويحتجن لتعويض ما يفقدن أثناء الدورة الشهرية .فإذا مل تحصل
الفتاة عىل كفايتها من الحديد ،تكون معرضة لخطر اإلصابة باألنيميا (نوع من سوء التغذية).
Ìينبغي أن تتناول الفتيات األطعمة الغنية بالحديد .فإذا كانت الخدمات الصحية أو املدرسة/الكلية تقدم أقراص ت ُعرف باملكمالت األسبوعية من
الحديد وحمض الفوليك ( ،)WIFASيكون من املهم أن تتناولها الفتيات أيضً ا .الفتيات الاليت يحصلن عىل ما يكفيهن من الحديد يحافظن عىل
قوتهن وطاقتهن الكاملة وينم ّون ليصبحن نساء أصحاء.
Ìاملرأة التي تأكل جي ًدا بصفة منتظمة ومتر بحمل صحي ،غال ًبا ما تلد أطفال أصحاء

املوارد املتاحة:
نص برنامج املواهب – الحلقة الثالثة
مثال عىل الحواجز الصحية

التحضري:

١.دعوة أخصايئ تغذية محيل لالنضامم لكم إن أمكن (األنشطة ممكنة
بدون ذلك).
٢.قراءة املرحلة الربتقالية يف ملف الحقائق الخاص بالتغذية القوية
للفتيات.
٣.إعداد ست نسخ من نص برنامج املواهب وجمع كل عدادات الشارة.
٤.اختيار النشاط الرئييس:
•الطبق الساخن :ال توجد موارد مطلوبة.
•الحواجز الصحية :يتم جمع بعض األقالم والورق واألرشطة والكثري
من العقبات (لتسلقها/املرور من خاللها/من تحتها ،مثل الكرايس،
النسيج ،األدالء ،األحبال ،األطواق) – راجعوا مثال الحواجز املتاح.

استمروايفالحركة!
يجب البدء دامئًا بتسخني
ريايض
(انظروا صفحة .)8

البداية:

 15دقيقة

١.مراجعة الحلقة الثانية من برنامج املواهب.
٢.يُطلب من ستة من املتطوعني متثيل الفصل الثالث من
برنامج املواهب ،باستخدام النص.
٣.بعد ذلك ،يتم طرح األسئلة التالية:
.أما هي األمور الجديدة التي تعلمتها من الحلقة؟
.بملاذا تحتاج الفتيات املراهقات املزيد من الحديد؟
.تما هي األطعمة الغنية بالحديد التي كانت موجودة يف
دوالب املطبخ؟

استخدموا الطعام إن أمكن! ينظم القادة للمجموعات إمكانية تذوق األطعمة الغنية بالحديد ،ويتم تشجيع املشرتكني عىل
تجربة األطعمة الجديدة!
التغذية القوية للفتيات حزمة األنشطة
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اختيار الوجبة األساسية:

 30دقيقة

الطبق الساخن
.أالهدف هو متثيل برنامج املواهب!
.بيتم مراجعة ما تعلمته كل شخصية يف الربنامج؛ فمثالً أومي
تعرفت عىل االحتياجات الغذائية للفتيات ،وروخو أدركت
أننا نحتاج لكميات إضافية من الحديد ،وزروق أدرك أن
البنني والبنات يستحقون تغذية جيدة ،وأدركت ريو مدى
أهمية املكمالت األسبوعية من الحديد وحمض الفوليك
(.)WIFAS
.تتنقسم املجموعة إىل مجموعات أصغر من أربعة أشخاص،
مع وجود كريس واحد لكل مجموعة .يهمس القادة باسم
أحد شخصيات الربنامج لكل شخص يف املجموعة (ال يتم
اإلفصاح عن االسم).
.ثيف كل مجموعة ،يتناوب األعضاء عىل الجلوس يف املقعد
(“الكريس الساخن”) لتمثيل شخصيتهم .ويبدأ اآلخرون يف
املجموعة بطرح أسئلة متعلقة بالتغذية ملحاولة اكتشاف
هذه الشخصية!

تأمل:

تقدم التهاين للجميع عىل إمتام املرحلة الربتقالية!
حافظوا عىل عدادات الشارات.

التغذية القوية للفتيات حزمة األنشطة

.أالهدف هو تصميم مسار للعبقات! أوالً ،تنقسم املجموعة
إىل فرق أصغر ،ويُطلب من كل فريق اختيار بعض العنارص
لتصبح العقبات الخاصة بهم.
.بيرشح القادة أن كل عقبة تُ ثل مشكلة غذائية قد تقابلها
الفتيات املراهقات؛ عدم الحصول عىل كميات كافية من
الحديد ،عىل سبيل املثال .يجتاز الالعبون كل عقبة ويقولون
أثناء ذلك ما ميكنهم القيام به للتغلب عىل هذه العقبة؛ تناول
املزيد من الخرضوات ذات األوراق الداكنة ،عىل سبيل املثال.
.تيُطلب من الفرق استخدام بعض الورق واألقالم واألرشطة
لعنونة كل عقبة مبشكلة غذائية.
.ثتتسابق الفرق الجتياز مسارات العقبات الخاصة بالفرق
األخرى.

 15دقيقة

.أأثناء الجلوس ،يُطلب من الجميع التلوين يف الجزء الربتقايل من
عداد الشارة الخاصة بهم ،وكتابة ما تعلموه اليوم .يتم التوجيه
باستخدام الرسائل الرئيسية وهذه األسئلة:
.أما الذي تحتاج الفتيات كميات أكرب منه؟ ملاذا؟
.بما أهمية حصولك عىل املزيد من الحديد؟
.تما األطعمة الغنية بالحديد التي ميكنك تناولها؟

أو

الحواجز الصحية

ال ميكنكم التجمع م ًعا؟

يُطلب من املجموعة قراءة نص برنامج املواهب ثم إجراء
مقابلة شخصية مع أحد أفراد العائلة عن التغذية.

لديكم تقنية؟

ملجموعة يف مراسلة أحد متخصيص التغذية املوثوق فيهم من
خالل الربيد اإللكرتوين وطرح أسئلة خاصة بالتغذية..
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نص برنامج املواهب – الحلقة الثالثة

املكان :شقة مشرتكة 6 .شخصيات 4 :أصدقاء يف سن املراهقة واملنتج التليفزيوين وأخصايئ التغذية.
[يجتمع كافة املراهقني حول الهاتف املحمول لروخو يستمعون من خالل مكرب الصوت للمنتج التليفزيوين املوجود عىل الطرف اآلخر من الخط].
		قد تتذكرون أن جزء من الفحص الصحي يتضمن نظامكم الغذايئ .لقد رتبنا مع أحد املتخصصني يف التغذية لزيارتكم ،وهو من ذوي
املنتج:
الخربة املوثوق فيهم يف مجال التغذية.
		
روخو:

شك ًرا جزيالً لك .نتطلع جمي ًعا ملقابلته.

[تغلق روخو الهاتف].
		
زروق:

نحن محظوظون بزيارة الخبري لنا!

[بعد قليل ،يوجد صوت طرق عىل الباب .تفتح ريو الباب فيدخل أخصايئ التغذية].
		
ريو:

أهالً بك! يسعدنا مقابلتك.

أخصايئ التغذية	:شك ًرا لكم .يسعدين أن أكون هنا معكم .اسمي [إدراج اسمك] وأنا أعمل كأخصايئ للتغذية منذ  10أعوام ،يف جميع أنحاء العامل .أوالً،
أخربوين عن عاداتكم الغذائية .ماذا تناولتم يف وجبة الغداء باألمس؟
		يف الواقع ،لقد تناولنا الغداء م ًعا ولذلك فقد تناولنا نفس الطعام! لقد طلبنا من مطعم للوجبات الجاهزة النودلز مع البيض
ريو:
والخرضوات.
أخصايئ التغذية	:من الصعب الحكم عىل وجبات املطاعم الجاهزة ألننا ال ندري كيف تم تحضريها أو ما الذي تحتويه بالفعل (توجد قوانني يف بعض
الدول التي تطالب كافة الرشكات بعرض هذه املعلومات!) .يكون من األفضل إعداد الطعام الصحي بأنفسكم حتى تكونوا عىل دراية
مبكوناته .فإذا قمتم بتحضري النودلز والبيض والخرضوات ،ثم تناولتم بعض الفاكهة بعد ذلك ،فهذه وجبة غذائية متوازنة .هل تناول
الجميع األطعمة املختلفة يف الوجبة؟
		
زروق:

لقد تناولت معظم البيض والخرضوات أوالً ألن عائلتي تقدم يل ولوالدي دامئًا أفضل األطعمة من حيث جودة.

أخصايئ التغذية	:مع األسف هذا ليس أمر سليم .فالجميع – بنني وبنات – لديهم الحق يف الحصول عىل التغذية الجيدة .وهذا يعني أن البنني وأيضً ا
البنات يستحقون تناول “طبق ألوان الطيف” بالكميات املناسبة .هل تعلمون أيضً ا أن االحتياجات الغذائية للفتيات تتغري خالل دورة
حياتهن؟
		أنا مل أكن أعرف ذلك! ما األمر املختلف يف تغذيتنا يف سننا هذا؟
أومي:
أخصايئ التغذية	:هذا سؤال ممتاز .تحتاج الفتيات املراهقات للمزيد من الحديد ألنهن ينم ّون رسي ًعا ويحتجن لتعويض ما يفقدن أثناء الدورة
الشهرية .فإذا مل تحصل الفتيات عىل الكميات الكافية من الحديد ،قد يصبحن عرضة لإلصابة باألنيميا (شكل من أشكال سوء التغذية).
		
روخو:

إذًا ،ريو وأومي وأنا بحاجة لتناول املزيد من الحديد؟ كيف نقوم بذلك؟

أخصايئ التغذية	:يجب القيام بأمرين – تناول األغذية الغنية بالحديد وأيضً ا تناول املكمالت األسبوعية من الحديد وحمض الفوليك ( .)WIFASتقدم
خدمتنا الصحية هذه املكمالت بسبب معاناة الكثري من الفتيات والنساء من األنيميا يف بلدنا ونحن نريد ذلك قبل أن يزداد األمر
سو ًءا.
[يقف زروق ويفتح دواليب املوجودة يف املطبخ].

التغذية القوية للفتيات حزمة األنشطة
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نص برنامج املواهب – الحلقة الثالثة

		سأعمل عىل التأكد من أنكن يا فتيات تحصلن عىل كميات إضافية من الحديد – مل أكن أعلم أنه بهذه األهمية! هيا نرى – لدينا
زروق:
سبانخ وأوراق القرع العسيل .فهل تعترب مصادر جيدة للحديد؟
أخصايئ التغذية	:نعم! الخرضوات الداكنة ذات األوراق مفيدة للغاية .وكذلك اللحوم الحمراء والكبد والفاصوليا السوداء والعدس.
		
أومي:

لدينا دجاج وديك رومي وحمص الشام .فهل تحتوي عىل الكثري من الحديد؟

أخصايئ التغذية	:ممتاز – نعم .وسأقوم بإعداد مقابلة لكن مع أحد العاملني بالصحة حتى تبدأن يف تناول املكمالت األسبوعية من الحديد وحمض
الفوليك ( )WIFASأيضً ا .فهذه الكمية اإلضافية من الحديد ستساعدكن عىل املحافظة عىل قوتكن وطاقتكن وحتى تكربن لتصبحن
نساء أصحاء.
		يف الواقع ،لقد جربت املكمالت األسبوعية من الحديد وحمض الفوليك ( )WIFASمن قبل ولكن مل يعجبني مذاقها .ولكني أفهم
ريو:
اآلن مدى أهميتها ،وسأحاول تناولها بعد تناول الطعام مبارش ًة من اآلن فصاع ًدا .هل هناك أمور أخرى تعتقد أن علينا معرفتها فيام
يتعلق بتغذيتنا؟
أخصايئ التغذية	:نعم ،ولكن ليس يف هذه املرحلة العمرية – عندما تتقدمن يف السن .فالنساء الاليت يخرتن إنجاب األطفال تكون لهن احتياجات
غذائية محددة .فيصبحن بحاجة للمزيد من الطاقة والعنارص الغذائية (مثل الحديد) للمحافظة عىل صحتهن والتأكد من أن الجنني
ينمو ويتطور أيضً ا .إنها دورة – املرأة التي تتناول الطعام الصحي ومتر بتجربة حمل صحية يكون أطفالها يف األغلب أصحاء!
		
روخو:

سأبلغ أمي وخااليت وعاميت بذلك فو ًرا! شك ًرا جزيالً لك.

		
ريو:

أشعر بالكثري من الثقة فيام يخص الفحص الصحي ألننا ندرك اآلن ما نحتاج .نستطيع القيام بتغريات صحية يف حياتنا!

[يشكر الجميع أخصايئ التغذية قبل أن يغادر].
		
أومي:

حس ًنا ،ماذا سنطهو لوجبة العشاء؟!

طفلة

فتاة

مراهقة

دورة حياة املرأة

امرأة حامل

امرأة
التغذية القوية للفتيات حزمة األنشطة
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مثال الحواجز الصحية

تناويل املكم
الحديد و الت األسبوعية من
حم
ض الفوليك لتكوين
قوية!

تعليامت للقادة:

تناويل املزيد من
الخرضوات الداكنة!

تناويل املك
من الحدي مالت األسبوعية
د
لت وحمض الفوليك
كوين قوية

١.يتم عرض هذا املثال عىل املجموعة ملساعدتهم يف إعداد
مسارات العقبات الخاصة بهم.

أ

ب

ج

د

ا
ل
ب
ا
ل
د
ن
ا
ه
ا
ية
ية
مثال عىل إعداد الحواجز
الصحية
h

e
f
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األنشطة الصفراء

التوقيت :ساعة واحدة

ملخص:

تصميم ملصق أو إعالن تليفزيوين لتعلم كيفية فحص املعلومات الخاصة باألطعمة.

الرسائل الرئيسية:

Ìسرتون وتسمعون املعلومات املختلفة عن األطعمة يف املتاجر واإلعالنات وعىل تغليف األطعمة أو من األصدقاء والعائلة .بعض هذه
املعلومات صحيح ،والبعض اآلخر غري صحيح .يجب التأكد من كافة املعلومات الخاصة باألطعمة قبل الوثوق فيها .تشمل بعض األمثلة
عن املعلومات غري الصحيحة:
•اإلعالنات التي تدّ عي أن طعام واحد فقط يستطيع املحافظة عىل صحتك.
•الخرافة أن البنني يستحقون طعا ًما أفضل.
•التغليف الذي يقنعك برشاء الوجبات الخفيفة غري الصحية.
Ìنستطيع الوثوق يف العاملني بالصحة واملدرسني والحكومة واملنظامت غري الحكومية العاملة يف املجال الصحي إلعطائنا معلومات ميكن
االعتامد عليها عن التغذية.

املوارد املتاحة:

نص برنامج املواهب – الحلقة الرابعة

أمثلة عن اإلعالنات

التحضري:

١.دعوة أحد العاملني بالصحة املحليني لالنضامم لكم إن أمكن.
٢.قراءة املرحلة الفريوزية يف ملف حقائق التغذية القوية
للفتيات.
٣.إعداد ست نسخ من نص برنامج املواهب جمع كافة عدادات
الشارة.
٤.اختيار النشاط األسايس:
•هيا نحقق( :أفضل ملجموعات تعرف األطعمة امل َُص ّنعة) تُجمع
مجموعة من األغلفة الفارغة ألطعمة ُم َص ّنعة وبعض األقالم
واألرشطة والورق.
•التساؤل عن كل يشء( :أفضل ملجموعات معتادة عىل رؤية
إعالنات األطعمة) يتم نسخ وقص أمثلة اإلعالمات املتاحة.

استمروايفالحركة!
يجب البدء دامئًا بتسخني
ريايض
(انظروا صفحة .)8

البداية:

 15دقيقة

١.مراجعة الحلقة الثالثة من برنامج املواهب.
٢.يُطلب من ستة من املتطوعني متثيل الفصل الرابع من
برنامج املواهب ،باستخدام النص.
٣.بعد ذلك ،يتم طرح األسئلة التالية:
.أمباذا تفاجأتم يف هذه الحلقة؟
.بما الخرافات التي سمعتم عنها فيام يخص الطعام؟
(انظروا ملف الحقائق)
.تأين رأيتم إعالنات عن الطعام؟

استخدموا الطعام إن أمكن! ت ُنظم “اختبارات تذوق عمياء” لعالمات تجارية مختلفة من نفس الطعام ،وتخمني أي طعام
يتامىش مع أي غالف.
التغذية القوية للفتيات حزمة األنشطة

27

اختيار الوجبة األساسية:

 30دقيقة

هيا نحقق

أو

.أالهدف هو تصميم ملصق ثاليث األبعاد! أوالً ،يتم استكشاف
أغلفة األطعمة .ما هي الصور والكلامت املستخدمة؟
.بيُطلب من املجموعة رشح الهدف من اإلعالن (بيع املنتج) ،ثم
اإلشارة إىل العنارص اإلعالمية عىل األغلفة (األلوان والرسومات
الكرتونية والشعارات).
.تيُطلب من املجموعة اإلشارة إىل املعلومات التي ميكن االعتامد
عليها (املكونات والجدول الغذايئ).
.ثتنقسم املجموعة إىل مجموعات أصغر ،وتحصل كل مجموعة
عىل أطعمة وبعض األقالم والورق .يُطلب من املجموعات
تسطيح األغلفة ولصقها يف منتصف الورقة.
.جيُطلب من املجموعات رسم األسهم لإلشارة إىل املعلومات التي
ميكن االعتامد عليها وكذلك العنارص اإلعالنية.
.حتستطيع املجموعات ترتيب األغلفة كام لو كانت عىل رف يف
الدوالب ،حسب مدى صحتها.

تأمل:

 15دقيقة

.أأثناء الجلوس ،يُطلب من الجميع التلوين يف الجزء الفريوزي من
عداد الشارة الخاصة بهم ،وكتابة ما تعلموه اليوم .يتم التوجيه
باستخدام الرسائل الرئيسية وهذه األسئلة:
.أأين نستطيع أن نجد معلومات ميكن االعتامد عليها عن األغذية؟
.بما األمر الجديد الذي تعلمتموه عن األغلفة اليوم؟
.تإىل أي مدى تشعرون بالثقة فيام يخص التأكد من املعلومات
الغذائية؟
تقدم التهاين للجميع عىل إمتام املرحلة الفريوزية!
حافظوا عىل عدادات الشارات.
التغذية القوية للفتيات حزمة األنشطة

التساؤل عن
كل يشء
.أالهدzف هو إعداد إعالن تليفزيوين ميكن االعتامد عليه!
.بيبدأ النشاط باملشاركة يف األمثلة عن اإلعالنات ،ومناقشة
الهدف منها وأين شاهدوا إعالنات مامثلة.
.تيكشف القادة أن هذه األمثلة عن اإلعالنات قامئة عىل
إعالنات حقيقية ال ميكن االعتامد عليها!
.ثيقدم القادة الدعم للمجموعة يف التعرف عىل املعلومات غري
الصحيحة يف كل إعالن (أنظروا املعلومات اإلرشادية املتاحة).
كل منها عىل
.جتنقسم املجموعة إىل مجموعات أصغر ويحصل ٌ
إعالن .ويُطلب من املجموعات متثيل إعالن ميكن الوثوق
فيه ،بنا ًء عىل اإلعالن املكتوب .يجب أن تحتوي إعالنات
املجموعات فقط عىل حقائق ميكن االعتامد عليها.
.ح

ال ميكنكم التجمع م ًعا؟

يُطلب من املجموعة قراءة نص برنامج املواهب ثم إعداد
ملصق أغذية لفاكهة أو خرضوات من اختيارهم ثم املشاركة
به مع العائلة.

لديكم تقنية؟

شاهدوا فيديو رجل يرشب سكر أو ما كمية السكر؟ ثم
قوموا بإعداد قامئة باملرشوبات الصحية التي ميكنكم
تحضريها.
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املكان :ستوديو الربوفات ثم السوق 6 .شخصيات 4 :أصدقاء يف سن املراهقة ومعلمة وصديقة أومي.
[تقف املعلمة يف مقدمة املكان ،ويقف كافة املراهقني يف صف وراء املعلمة يقومون بخطوات راقصة].
		
املعلمة:

هكذا! لليمني ،لليمني ،لألمام ،لليسار ،للخلف ،استعداد ،قفز!

[تنتهي الرقصة ،وتصفق املعلمة وتهنئ املجموعة].
		[تتنفس بصعوبة] لقد كان هذا شاق! ولكني أعتقد أننا نتحسن كل يوم .أنا حقًا مستمتعة بكل هذه الحركة ،وأشعر أين أصبحت
أومي:
أقوى! حس ًنا ،لقد حرضت صديقتي ملقابلتنا – إنها عىل الباب.
الصديقة (الصديق) :أهالً بالجميع .أنا [إدراج اسمك]  .يبدو أن بروفات الربنامج تسري بشكل جيد! هل نذهب اآلن لتناول الطعام؟
		نعم ،ولكننا نحاول املحافظة عىل صحتنا بشكل أكرب عن طريق تحضري طعامنا بأنفسنا بدالً من رشاء األطعمة امل َُص ّنعة .هيا نذهب
أومي:
للسوق لرشاء بعض األشياء ثم نعود للمنزل لتحضري الطعام.
[يذهب الجميع م ًعا إىل السوق].
		
روخو:

ما رأيكم يف تحضري الفاصوليا املكسيكية؟ نحتاج لألرز والدجاج والطامطم والبيض والفاصوليا السوداء والفلفل الحار.

		هذا رائع ،ولكننا تناولنا األرز باألمس .هيا نأكل بدالً من ذلك التورتيلال بالحبوب الكاملة .والجميل هنا أن لدينا مصدران للحديد:
زروق:
الدجاج والفاصوليا.
الصديقة (الصديق) :ال يجب رشاء البيض ،فهو ليس مفيد لكم ،كام أنه يأيت بالحظ اليسء إذا تناولتموه قبل املسابقة!
		هل هذا صحيح؟ ريو – أنت متفوقة يف العلم .هل البيض غري صحي ويأيت بالحظ اليسء؟
أومي:
		أنا ال أعتقد ذلك ..كان إخصايئ التغذية سيخربنا بذلك ،أليس كذلك؟ نحن نأكل البيض كث ًريا .هيا نسأل املعلمة عندما نعود للستوديو.
ريو:
واآلن هيا لتناول الطعام.
[العودة إىل الستوديو بعد فرتة الغداء].
		
املعلمة:

أهالً بالجميع مرة أخرى .أمتنى أن تكونوا مستعدين للتدرب من أجل الربنامج!

		
ريو:

قبل أن نعاود التدرب ،هل نستطيع طرح سؤال عليك من فضلك؟

		
املعلمة:

بالتأكيد – تفضلوا.

		
ريو:

لقد سمعنا من أحد األصدقاء أن البيض مرض وأنه يأيت بالحظ اليشء أيضً ا .فهل هذا صحيح؟

		أنا أسمع ذلك كث ًريا! يعتقد الكثريون حول العامل يف هذا األمر ،ولكن هذا غري صحيح .والواقع أن البيض يحتوي عىل الكثري من العنارص
املعلمة:
الغذائية ،مبا يف ذلك الربوتني والفيتامينات واملعادن .كام أن طعمه رائع ويصلح لوجبة رسيعة.
		هذا رائع – فأنا أحب البيض! يصبح األمر مقلق عند سامع أشياء ،خاص ًة عن الطعام ،وال تدري ماذا تصدق .أرى أمو ًرا يف التليفزيون
أومي:
طوال الوقت لست متأكدة منها – خاص ًة اإلعالنات.
		أعلم ذلك ،إنه أمر صعب للغاية .قد تكون بعض هذه األمور صحيحة ،ولكن بعضها اآلخر غري صحيح .لقد أحسنتم جمي ًعا بسؤايل
املعلمة:
يف هذا املوضوع .وأنا سأساعدكم دامئًا ،وكذلك العاملون بالصحة وغريي من املعلمني .وإذا كانت لديكم خدمة اإلنرتنت ،فبإمكانكم
الوثوق يف املعلومات املوجودة يف املواقع اإللكرتونية الخاصة بالحكومة أو املنظامت غري الحكومية العاملة يف مجال الصحة.
التغذية القوية للفتيات حزمة األنشطة
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زروق:

لقد فكرت أيضً ا يف أغلفة األطعمة .فمن قبل ،مل أكن ألتفت كث ًريا إليها قبل الرشاء – يجب أن أنتبه أكرث.

		نعم ،من املهم معرفة كيفية “قراءة” أغلفة األطعمة .فهي مصممة لحفظ الطعام املوجود بداخلها ،وتوفري املعلومات لنا ،ولكنها أيضً ا
املعلمة:
مصممة لبيع املنتج لنا .عىل علبة حبوب اإلفطار ،عىل سبيل املثال ،تكون املعلومات الغذائية مختبئة عاد ًة يف أسفل العلبة! كام يجب
االنتباه أيضً ا “لحجم الحصة” – ففكرة الرشكة عن حجم الحصة يكون غالبًا أصغر بكثري عن الكمية التي نتناولها عادةً!
		
روخو:

عندما نعود للمنزل ،نحتاج لفحص األطعمة املوجودة يف الدواليب! شك ًرا لك.

التغذية القوية للفتيات حزمة األنشطة
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التساؤل عن كل يشء – أمثلة عن اإلعالنات

تعليامت للقادة:

١.يتم إعداد نسخة من صور اإلعالنات األربعة وقصها.
٢.يتم االحتفاظ بالجزء اإلرشادي “املعلومات غري الصحيحة” للمساعدة خالل النشاط.
أخبار

اللنب بالشوكوالتة
مينحك عظا ًما
أقوى

لقد ثبت أن اللنب ذو النهكة الخاص بنا يساعد يف تقوية عظام
األطفال ليتمتعوا مبستقبل مرشق.

أخبار

أخ ًريا ،رقائق صحية:
بنكهة السلطة!
بإمكانكم تناول أية كمية من هذه الرقائق دون الشعور بالذنب.
فنكهة السلطة تعني أنه طعام صحي!

التغذية القوية للفتيات حزمة األنشطة

ما املعلومات غري الصحيحة
التي يحتوي عليها اإلعالن؟

ميدك اللنب بالكالسيوم الذي يبني عظا ًما قوية،
ولكل اللنب بالشوكوالتة يحتوي أيضً ا عىل الكثري
من السكر.
من األفضل تناول اللنب بدون إضافة النكهة.
يجب االنتباه الدعاءات مثل “ ُم ْث َبت” .وهنا
يجب أن نسأل“ ،من الذي أثبت وكيف تم
اإلثبات؟”

ما املعلومات غري الصحيحة
التي يحتوي عليها اإلعالن؟

عىل الرغم من أن النكهات تبدو صحية (مثال:
سلطة) – فهي ما زالت رقائق بطاطس! إنها
أداة تسويقية حتى تعتقد أن أحد األطعمة
صحي أكرث مام هو عليه بالفعل.
تحتوي رقائق البطاطس عىل نسبة عالية من
امللح والدهون “غري الصحية” ،ويجب أن
نتناول القليل من كليهام/ال نتناولها إال ناد ًرا.
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التساؤل عن كل يشء – أمثلة عن اإلعالنات
أخبار
هذا الطعام الخارق
سيساعدك عىل فقدان الوزن
رسي ًعا
اضغط هنا الكتشاف املزيد عن كيف
تستطيع فقدان الوزن بتناول هذا الطعام
الواحد كل يوم.

أخبار
الزبادي الخايل من الدهون
– مثايل لصناديق الغداء
محتارة ماذا تضعني يف صندوق
الداء الخاص بطفلك؟ جريب زبادي
الفاكهة الخاص بنا؛ فهو صحي
وخايل من الدهون وحلو املذاق.

ما املعلومات غري الصحيحة
التي يحتوي عليها اإلعالن؟

ال يوجد طعام واحد فقط قادر عىل حل كل
مشكالتنا!
نحن نحتاج لتناول أنواع مختلفة من األطعمة،
عىل مستوى املجموعات الغذائية كلها بكميات
مناسبة ،وأن منارس الرياضة بشكل منتظم
لنكون أصحاء.
يجب االنتباه الدعاءات “الطعام الخارق”،
ويجب أن نتساءل“ ،ما املعنى الحقيقي لذلك
ومن أثبته؟”

ما املعلومات غري الصحيحة
التي يحتوي عليها اإلعالن؟

يجب االنتباه الدعاءات “خايل من الدهون”.
كثريًا ما يتم إضافة مواد أخرى عىل هذه
املنتجات ليك يصبح مذاقها أفضل ،مثل السكر
أو املضافات.
يجب أال نتناول السكر إال ناد ًرا ونحتاج لكمية
ضئيلة من الدهون.
فالكثري من السكر قد يصيبنا أيضً ا بتسوس
األسنان .يجب العناية بأسنان األطفال أثناء
منوهم.

مثال عىل إعالن تليفزيوين ميكن االعتامد عليه (كمرجع):

مينحك اللنب (وليس اللنب بالشوكوالتة) عظا ًما قوية .فتناول اللنب بدالً من املرشوبات السكرية من شأنه تقوية عظامك
واملحافظة عىل أسنانك.
التغذية القوية للفتيات حزمة األنشطة
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األنشطة الزرقاء		

التوقيت :ساعة واحدة

ملخص:

التخطيط إلفطار أو تصميم وجبة خفيفة.

الرسائل الرئيسية:

Ìيستطيع البنني والبنات تحضري وجبات أساسية ووجبات خفيفة صحية لذيذة ،قليلة التكلفة وسهلة التحضري.
Ìملنع انتشار الجراثيم ،يجب املحافظة عىل النظافة الشخصية ونظافة مكان تحضري الطعام .لذلك ،يجب التأكد مام ييل:
•يجب غسل اليدين دامئًا قبل الطهي وقبل األكل ،وبعد استخدام التواليت.
•يجب غسل الفاكهة والخرضوات قبل الطهي أو قبل تناولها.

املوارد املتاحة:

نص برنامج املواهب – الحلقة الخامسة

أفكار إلفطار أو لوجبة خفيفة
واجب منزيل اختياري :استبيان مجتمعي

التحضري:

١.قراءة املرحلة الزرقاء يف ملف الحقائق الخاص بالتغذية
القوية للفتيات.
٢.جمع كل عدادات الشارة ودليل األغذية الخاص ببلدكم.
٣.إعداد أربع نسخ من نص برنامج املواهب.
٤.كتابة القامئة التالية وعرضها:
•وجبة أساسية متوازنة/وجبة خفيفة واحدة ،ومرشوب واحد
•تحضري رسيع
•تكلفة قليلة
•مكونات محلية
•لذيذة (بدون سكر أو ملح مضاف)
٥.اختيار النشاط الرئييس ،ويف النشاطني ،تحضري بعض األقالم
والورق ،ودعوة جمهور إن أمكن.
٦.واجب منزيل اختياري :عداد نسخة واحدة من االستبيان
املجتمعي لكل شخص.

استمروايفالحركة!
يجب البدء دامئًا بتسخني
ريايض
(انظروا صفحة .)8

البداية:

 15دقيقة

١.مراجعة الحلقة الرابعة من برنامج املواهب.
٢.يُطلب من أربعة من املتطوعني متثيل الفصل الخامس من
برنامج املواهب ،باستخدام النص .كام يُطلب من املتطوعني
رسم األطعمة التي ذُكرت أثناء القراءة.
٣.بعد ذلك ،يتم طرح األسئلة التالية:
.أمام رأيكم يف تعليقات زروق الخاص بالبنني؟
.بما أفكار الوجبات التي أعجبتكم أكرث؟
٤.يُطلب من املتطوعني عرض الطريقة السليمة لغسل اليدين
بالصابون (راجعوا النصائح يف ملف الحقائق).

استخدموا الطعام إن أمكن! قوموا بزيارة متجر أو سوق وإعداد وجبات صحية لذيذة وغري مكلفة تتبع دليل
األغذية الخاص بكم.
التغذية القوية للفتيات حزمة األنشطة
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اختيار الوجبة األساسية:

 30دقيقة

اإلفطار هو
األفضل

أو

.أالهدف هو تصميم وجبة إفطار ومحاولة إقناع الجمهور بها!
.بيتم تقديم القامئة التي تم إعدادها ،ورشح أن عليهم
التنافس فيام بينهم للفوز بجائزة أفضل إفطار وذلك باخرتاع
وجبة إفطار جديدة!
.تبالرجوع لدليل األغذية الخاص ببلدكم ،يُجري املشرتكون م ًعا
عصف ذهني الختيار وجبات إفطار لذيذة (أنظروا األفكار
املتاحة).
.ثتنقسم املجموعة إىل مجموعات أصغر يُطلب منها اختيار
وجبة إفطار تتامىش مع القامئة ثم إعداد عرض ترويجي
مدته دقيقة لرشح السبب يف جودة هذا اإلفطار.
.جعندما يستعد الجميع ،تبدأ املجموعات يف الرتويج لوجبات
اإلفطار الخاص بها .ثم يقدم الجمهور اآلراء الراجعة املفيدة
عن كيفية جعلها أكرث صحة أو ألذ أو أقل تكلفة أو أرسع يف
التحضري.
.حيف النهاية ،يتم التصويت عىل املجموعة الفائزة بجائزة أفضل
إفطار!

تأمل:

 15دقيقة

.أيُطلب من الجميع التلوين يف الجزء األزرق من عداد الشارة
الخاصة بهم ثم كتابة ما تعلموه اليوم .يتم التوجيه باستخدام
الرسائل الرئيسية وهذه األسئلة:
.أكيف مننع الجراثيم من االنتشار عند إعداد الطعام؟
.بما الذي يجعل الوجبة األساسية/الوجبة الخفيفة صحية؟
.باختياري :تستطيع املجموعة إجراء استبيان مجتمعي (متاح)
للتعرف عىل معلومات اآلخرين عن التغذية ،ثم املشاركة
بالنتائج يف االجتامع التايل.

عادات الوجبات
الخفيفة
.أالهدف هو اخرتاع وجبة جديدة!
.بأوالً ،يتم مناقشة السبب يف تناول األشخاص للوجبات الخفيفة
غري الصحية ،ورشح أننا نستطيع التغلب عىل العادات غري
الصحية بأن نكون مبدعني!
.تيتم رشح املهمة ،وهي اخرتاع وجبة جديدة للفتيات
املراهقات .يتم عرض دليل األغذية الخاص بنا وتقديم القامئة
املعدة مسبقًا والتي يجب أن تتامىش معها الوجبات الخفيفة.
.ثتنقسم املجموعة إىل مجموعات أصغر ،ويُطلب من كل
مجموعة رسم وعنونة وجبة خفيفة جديدة نستطيع إضافتها
إىل تغذيتنا اليومية (أنظروا األفكار املتاحة).
.جتتشارك املجموعات يف أفكارها وتقدم املعلومات الراجعة
املفيدة لتحسينها.

ال ميكنكم التجمع م ًعا؟

يُطلب من املجموعة قراءة نص برنامج املواهب ،ثم إعداد
وجبة أساسية أو وجبة خفيفة صحية وغري مكلفة لألصدقاء.

لديكم تقنية؟

شاهدوا فيديو “معركة البودل” (من الفلبني) .م ًعا ،يتم
تخطيط وتحضري وجبة معركة بودل صحية ولذيذة وقليلة
التكلفة.

تقدم التهاين للجميع عىل إمتام املرحلة الزرقاء!
حافظوا عىل عدادات الشارات.
التغذية القوية للفتيات حزمة األنشطة
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نص برنامج املواهب – الحلقة الخامسة

[يشارك زروق وريو وروخو وأومي يف نصف النهايئ من الربنامج يف بث مبارش من خالل التليفزيون ،ويقومون بالرقصة التي تدربوا عليها .عندما ينتهون
من أداء الرقصة ،يصفق لهم الجمهور ويهتف لهم!]
		
ريو:

شك ًرا لكم جمي ًعا! نحن “الراقصون الديناميكيون” .صوتوا لنا من فضلكم!

[يسري الجميع بعيدً ا عن املرسح]
رائع! أشعر بدفعة قوية من الحامس! لقد نجحنا!

زروق:

روخو[	 :ضاحكة] نعم! أنا فخورة بنا جمي ًعا الجتياز الفحص الصحي! أصبحنا نتمتع بصحة أفضل ولدينا طاقة أكرث اآلن – قبل ذلك ،بالتأكيد مل
نكن سنؤدي بهذه الجودة!
أومي	 :وأنا أيضً ا .لقد أصبح نظامنا الغذايئ ومنط حياتنا والبيئة املحيطة بنا أكرث صحة .اآلن علينا فقط التأكد من الصعود للنهايئ! أمتنى حقًا
أن يص ّوت لنا الجمهور.
ريو:

لقد قمنا بأفضل ما لدينا – هذا ما يهم .ولكن يجب أن نفكر يف املستقبل .لدينا أسبوع قبل النهايئ .علينا أن نستعد!

روخو:

نستطيع التخطيط لوجباتنا هذا األسبوع ،وذلك للتأكد من حصولنا عىل أفضل تغذية.

زروق:

فكرة هائلة! وجبات أساسية ووجبات خفيفة – ال تنس ّون الوجبات الخفيفة!

ريو:

ممتاز! حس ًنا ،رمبا أستطيع أنا وروخو إعداد قامئة الطعام؟ ويستطيع زروق وأومي تجهيزها؟ سنساعد أيضً ا بالطبع.

زروق:

ولكن البنني ال يقومون بالطهي! هذه مهمة الفتيات ،أليس كذلك؟

أومي	 :ال! فالطهي مهارة حياتية .يجب أن نتعلم جمي ًعا كيف نطهو .يستطيع البنني والبنات تحضري الطعام .وإذا كنت ال تعرف كيف،
سنساعدك.
[يوافق زروق].
روخو	 :حس ًنا ،نحتاج للتخطيط لثالث وجبات يف اليوم ،باإلضافة إىل واحدة أو اثنتني من الوجبات الخفيفة إذا احتجنا لها ومرشوبات صحية.
يجب أن تكون الوجبات لذيذة وغري مكلفة ،باستخدام مكونات موجودة يف السوق هنا ،ويجب أن تكون رسيعة التحضري! فليس لدينا
الكثري من الوقت بني الربوفات.
ريو:

لدي الكثري من األفكار للوجبات األساسية ،ولكن بالنسبة للوجبات الخفيفة ..هل لديكم أية أفكار لوجبات خفيفة رسيعة
	موافقونّ .
ولذيذة وصحية؟

زروق	 :ما رأيكن يف الشطائر السهلة ،مثل سلطة البيض أو سلطة التونا؟
أومي	 :والفواكه املجففة واملكرسات والبذور! والفاكهة الطازجة أيضً ا .لقد قرأت يف املوقع اإللكرتوين لحكومتنا أنه من األفضل دامئًا تناول
الفاكهة كاملة عن تناول عصريها فقط (للحصول عىل كافة العنارص الغذائية).
روخو	 :رائع! السلطات رسيعة وسهلة التحضري .مثل األرز وحمص الشام والطامطم ،أو سلطة الدجاج واملانجو .ونستطيع االحتفاظ بها يف
علب ميكن استخدامها مرة أخرى أو لفها يف أوراق املوز حتى تظل طازجة ومحمية.
زروق	 :بالنسبة للمرشوبات ،أعتقد أننا قد نتناول اللنب أو املاء املكربن بالليمون الطازج أو الربتقال بدالً من املرشوبات الغازية .بالنسبة
للمرشوبات الساخنة ،نستطيع تناول أوراق النعناع يف ماء ساخن (ولكن بدون سكر) – لذيذ!

التغذية القوية للفتيات حزمة األنشطة
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نص برنامج املواهب – الحلقة الخامسة

ريو:

أنا أد ّون كل ذلك – إنها أفكار رائعة! ماذا أيضً ا يجب أن نفكر فيه فيام يخص القامئة؟

أومي:

أثناء إعداد الطعام ،أنا وزروق نحتاج لالحتفاظ مبنطقة الطهي نظيفة ومرتبة .فنحن ال نريد أن تنترش الجراثيم.

زروق	 :نعم ،وسنقوم بغسل أيدينا بالصابون قبل البدء يف تحضري الطعام ،وقبل تناوله وبعده .نحن بالفعل نجيد غسل األيادي بعد استخدام
التواليت.
روخو	 :األمر األخري الذي يجب تذكره هو أننا يجب أن نغسل الفاكهة والخرضوات بعناية قبل استخدامها يف الطهي أو تناولها.
ريو:

موافقون! سنبدأ يف اإلعداد لقامئة الطعام الصحية الخاصة بنا اآلن.

[فجأة ،يسمع األصدقاء إعالن فيلتفتون يف اتجاه املرسح].
أومي:

أرسعوا! إنهم يعلنون عن نتائج التصويت .سنكتشف اآلن ما إذا نجحنا يف الصعود إىل النهايئ.

التغذية القوية للفتيات حزمة األنشطة
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أفكار لوجبات اإلفطار والوجبات الخفيفة
تعليامت للقادة:

١.يتم استخدام هذه القامئة للمساعدة يف إلهام
املجموعة يف أي من النشاطني..

إفطار من
مدغشقر

أرز (سوسوا)
وصنوبر وسمك

إفطار من تنزانيا

أوجي (عصيدة)
بالليمون واملوز واملشمش املجفف واللنب

عصري برتقال طازج
(بدون إضافة سكر)

عصري مانجو طازج
(بدون إضافة سكر)

إفطار من الفلبني

إفطار من رسيالنكا

لنب أو ماء ساخن بزنجبيل طازج
(بدون إضافة سكر)

تشاي (شاي) بدون سكر
(يتم تناوله ساعتني عىل األقل بعد األكل)

خبز أسمر وبيض،
تليه حبوب اإلفطار

أفكار للوجبات الخفيفة:

الفاكهة الطازجة :جاك فروت ،بابايا ،برتقال ،مانجو،
موز ،فراولة.
جوز الهند.
بطاطا حلوة مشوية.

التغذية القوية للفتيات حزمة األنشطة

أرز بلنب جوز الهند مع الجرام األخرض
(فاصوليا مانج)

خرضوات نية (غري مطهية) :جزر ،فلفل رومي ،ذرة.
بذور وفواكه مجففة ومكرسات :بذور القرع العسيل
املحمصة ،بذور زهرة الشمس ،السوداين ،اللوز،
الكاجو ،الشوفان ،املشمش املجفف ،التمر ،الزبيب.
الشطائر :تونا ،طامطم ،خس ،جنب ،سلطة.
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اختياري :االستبيان املجتمعي
تعليامت للقادة:

١.هذا مثال عىل استبيان تستطيع املجموعة استخدامه كواجب منزيل إذا أرادوا اكتشاف ما يعرفه مجتمعهم عن التغذية.
٢.يتم إعداد نسخة واحدة من االستبيان لكل شخص.
٣.يستطيع الجميع إجراء االستبيان عىل أي عدد من األشخاص حسب الرغبة ،ثم املشاركة بالنتائج يف االجتامع التايل.

1.ملاذا تعتقد أن التغذية مهمة؟

2.هل أنت عىل دراية بدليل األغذية الخاص ببلدنا؟

3.هل تستطيع ذكر مثال عن “وجبة متوازنة”؟

4.ما هي األطعمة التي ال يجب أن نتناولها إال ناد ًرا وملاذا؟

5.هل تتناول الوجبات الخفيفة يف الكثري من األحيان؟ يف حالة اإلجابة بنعم ،ما نوعها؟

6.أين تستطيع إيجاد معلومات عن التغذية ميكنك االعتامد عليها؟

7.يف اعتقادك ما هي املشكالت األساسية املتعلقة بالتغذية يف مجتمعنا؟

التغذية القوية للفتيات حزمة األنشطة

38

			
األنشطة الحمراء

التوقيت :ساعة و 20دقيقة

ملخص:

اتخاذ إجراء ملساعدة اآلخرين عىل تناول طعام صحي أكرث.

الرسائل الرئيسية:

Ìهذا مثال عىل استبيان تستطيع املجموعة استخدامه كواجب منزيل إذا أرادوا اكتشاف ما يعرفه مجتمعهم عن التغذية.
Ìيتم إعداد نسخة واحدة من االستبيان لكل شخص.
Ìيستطيع الجميع إجراء االستبيان عىل أي عدد من األشخاص حسب الرغبة ،ثم املشاركة بالنتائج يف االجتامع التايل.

املوارد املتاحة:

نص برنامج املواهب – الحلقة السادسة

بطاقات إجراء األفوكادو
منوذج وصفات لإلجراء
منوذج الخطاب/الربيد اإللكرتوين الخاص باملنارصة
التغيري بدعم الفتيات (منفصل ،حزمة اختيارية)

التحضري:

١.تذكري املجموعة بإحضار نتائج االستبيان املجتمعي يف
حالة إمتامه.
٢.قراءة املرحلة الحمراء يف ملف الحقائق الخاص بالتغذية
القوية للفتيات.
٣.جمع كل عدادات الشارة ولوحة ورقية وأقالم.
٤.إعداد ست نسخ من نص برنامج املواهب ،وإعداد
نسخة واحدة من وصفات لإلجراء لكل شخص.
٥.نسخ وقص بطاقات إجراء األفوكادو ،مع إخفائها يف كل
أنحاء املكان.

استمروايفالحركة!
يجب البدء دامئًا بتسخني
ريايض
(انظروا صفحة .)8

البداية:

 15دقيقة

١.مراجعة جميع حلقات برنامج املواهب حتى اآلن.
٢.يُطلب من ستة من املتطوعني متثيل الفصل السادس من برنامج
املواهب.
٣.يف النهاية ،يتم إعداد قامئة بكل األفكار املبدعة لإلجراءات يف
الحلقة ،إعداد قمصان التي شريت أو الحديث مع وزير ،عىل
سبيل املثال.
٤.يتم رشح أنها كلها إجراءات حقيقية قامت بها  100ألف من
املرشدات وفتيات الكشافة الاليت أكملوا شارة التغذية القوية
للفتيات بالفعل!

استخدموا الطعام إن أمكن! قوموا بكتابة اإلجراء عىل قرش فاكهة ،ثم قوموا بتقشري الفاكهة وتناولها بعد ذلك.
التغذية القوية للفتيات حزمة األنشطة

39

الوجبة األساسية:

 45دقيقة

اتخاذ إجراء
١.ستستخدم أعضاء املجموعة اآلن املعرفة التي اكتسبتها
فيام يخص التغذية القوية للفتيات ملساعدة عىل األقل
شخصني آخرين يف تسحني التغذية الخاصة بهام!
٢.مع عدادات الشارة ،يُطلب من املجموعة املشاركة بأكرث
يشء تعلموه يف التغذية القوية للفتيات.

٣.يتم تقديم منوذج وصفات لإلجراء (متاح) ملساعدتهم يف
التخطيط لإلجراء الخاص بهم:

.أأوالً ،يختار كل شخص مشكلة التغذية التي يرغب يف
مواجهتها .قد تكون هذه املشكلة ذات صلة مبا تعلموه
يف التغذية القوية للفتيات ،عىل سبيل املثال :عدم علم
الفتيات مبدى أهمية تناول املكمالت األسبوعية من الحديد
وحمض الفوليك ( .)WIFASميكن الرجوع إىل نتائج
االستبيان املجتمعي (يف حالة إمتامه).

تأمل:

.ثيتم دعم الجميع يف اختيار إجراء بسيط سيقومون به
لنرش رسالتهم املختارة لشخصني عىل األقل (من خارج
املرشدات وفتيات الكشافة) ،عىل سبيل املثال :مقابلة
مدير/مديرة املدرسة لطلب الرتويج للمكمالت األسبوعية
من الحديد وحمض الفوليك.
.جدعم الجميع يف إنهاء وصفة اإلجراء الخاصة بهم .ويتم
املشاركة بنموذج الخطاب/الربيد اإللكرتوين الخاص
باملنارصة كمصدر لإللهام.
٤.يتم االتفاق عىل موعد نهايئ (أسبوع أو أسبوعني) ينتهي فيه
الجميع من اإلجراء الخاص بهم.

 15دقيقة

.أيُطلب من الجميع تلوين الجزء األحمر من عداد الشارة،
والرسم/الكتابة يف شكل األفوكادو لإلجراء الذي قرروا القيام به
ملساعدة عائالتهم وأصدقائهم.
.بتستطيع املجموعة أيضً ا كتابة/رسم أفضل ذكرياتهم يف التغذية
القوية للفتيات ،والتقدم الذي تم إحرازه يف تعهد األناناس.
تقدم التهاين للجميع عىل إمتام املرحلة الحمراء! يرشح القادة
للمجموعة أنه فور إمتام اإلجراءات ،سيتسلمون شارات التغذية
القوية للفتيات (راجعوا صفحة ( )53ألفكار خاصة باالحتفال)!
.تيتم تقديم حزمة التغيري بدعم الفتيات ،ورشح أن هذه الحزمة
دليل إرشادي قصري يستطيع الجميع استخدامه بعد االنتهاء من
أنشطة الشارة وإذا أرادوا إحداث أثر أكرب يف تغذية اآلخرين.
يطلب القادة من املجموعة الحديث معهم ملعرفة املزيد.
التغذية القوية للفتيات حزمة األنشطة

.ببعد ذلك ،يتم االتفاق عىل رسالة إيجابية واضحة ومحددة
تحاول حل مشكلة التغذية التي تم اختيارها (متا ًما مثل
الراقصني الديناميكيني!) ،عىل سبيل املثال“ :املكمالت األسبوعية
من الحديد وحمض الفوليك ( )WIFASتجعلنا أقوياء
وأصحاء( ”.راجعوا املزيد من األفكار يف ملف الحقائق).
.تيتم إعطاء املجموعة  10ثواين للعثور عىل كل بطاقات إجراء
األفوكادو (متاحة).

ال ميكنكم التجمع م ًعا؟

يُطلب من املجموعة قراءة الحلقة السادسة ،ثم التخطيط
التخاذ إجراء لشخصني آخرين وذلك بإكامل وصفات لإلجراء.

لديكم تقنية؟

شاركوا باإلجراءات التي فكرت فيها املجموعة بشكل آمن
من خالل وسائل التواصل االجتامعي باستخدام الهاشتاج

girlpowerednutrition #wagggs#
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املكان :ستوديو الربوفات ثم بعد ذلك يف العرض النهايئ 6 .شخصيات 4 :أصدقاء يف سن املراهقة ،أخصايئ التغذية ،مقدم الربنامج.
[الجميع يحتفل].
		
أومي:

ما زلت ال أصدق أننا يف النهايئ!

		
زروق:

أنا فخور بنا للغاية .يجب أن نبدأ يف تخطيط العرض الخاص بنا!

		
روخو:

كنت أفكر ..سيشاهدنا املاليني من األشخاص ..إنها منصة كبرية للغاية .هل يجب أن نقوم مبا هو أكرث من الرقص؟

		
ريو:

مباذا تفكرين؟

غي ذلك من حياتنا! فنحن اآلن نتمتع بالكثري من الطاقة ونشعر باملزيد من
روخو:
		لقد تعلمنا كيف نقوم باختيارات صحية ألنفسنا ،وقد ّ
الثقة .أعتقد أن علينا مساعدة اآلخرين يف تعلم ذلك أيضً ا .نستطيع إضافة رسالة يف رقصتنا للجمهور – رسالة عن التغذية!
		
زروق:

إنها فكرة مدهشة .نحن أقوياء للغاية! يجب أن تكون الرسالة واضحة ومحددة – هذه مهم ج ًدا.

		
أومي:

حس ًنا ،ما الذي نريد أن يعرفه الجمهور أو أن يقوم به بشكل مختلف فيام يخص التغذية؟

		تحدث أخصايئ التغذية الذي زارنا كث ًريا عن احتياج الفتيات املراهقات للحديد .أعتقد أن الكثريون بحاجة ملعرفة هذه املعلومة –
ريو:
فنحن مل نكن نعرفها! نستطيع االتصال بأخصايئ التغذية وسؤاله عن رأيه – معي رقمه.
[تتصل ريو بأخصايئ التغذية من خالل الهاتف املحمول].
		أهالً ،أنا ريو! أمتنى أال متانع اتصايل بك .لدينا سؤال .لقد نجحنا يف الوصول إىل النهايئ ،ونريد تقديم رسالة صحية من خالل رقصتنا .ما
ريو:
رأيك يف أن نتحدث عن حاجة الفتيات املراهقات للمزيد من الحديد للنمو والتطور؟
	أهنئكم عىل الوصول للنهايئ! إن تقديم رسالة عن الحديد فكرة رائعة .فأنا من خالل عميل أعلم نسبة اإلصابة باألنيميا مرتفعة
أخصايئ التغذية:
يف مجتمعكم ،ولذلك فإن الفتيات بحاجة لسامع هذا الرسالة .وقد تكون رسالتكم“ :يا فتيات :يجب تناول املزيد من األطعمة
الغنية بالحديد للمزيد القوة والطاقة!”
[تشكر ريو أخصايئ التغذية عىل مساعدته وتنهي املكاملة].
		
أومي:

اآلن لدينا رسالة واضحة .كيف سنقوم بتوصيلها للجامهري؟

		
روخو:

نستطيع ارتداء التي شريت بالرسالة مكتوبة عليها؟

		
زروق:

نعم! أو نستطيع توزيع النرشات يف النهاية .أو إعداد ملصقات ضخمة؟

		أو نستطيع الحديث مبارش ًة (أو من خالل وسائل التواصل االجتامعي) مع وزير الصحة ،مطالبني بتوفري املكمالت األسبوعية من الحديد
ريو:
وحمض الفوليك ( )WIFASملجتمعنا واألطعمة الغنية بالحديد يف املدارس! هذا ما يُعرف باملنارصة – عندما تؤثر عىل أشخاص يف
مناصب مهمة.
		
أومي:

نستطيع أيضً ا اقرتاح أن يقوم الجمهور بزراعة حدائق من الخرضوات الغنية بالحديد لعائالتهم؟

		
روخو:

ال لها من أفكار رائعة! علينا اختيار طريقة بسيطة نرى أنها ستوصل الرسالة بشكل واضح .ملاذا ال نصنع قمصان يت شريت؟

		من املمكن أن يرتدي كل واحد م ّنا يت شريت بحرف واحد من كلمة “حديد” عليه .ويف بداية العرض ،نستطيع االستدارة وتهجي كلمة
زروق:
“حديد”.
التغذية القوية للفتيات حزمة األنشطة
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[يوافق الجميع عىل هذه الفكرة!]
		يجب أن نقول“ :يا فتيات :يجب تناول املزيد من األطعمة الغنية بالحديد للمزيد القوة والطاقة! يا فتيات ،هل تعلمن أنكن بحاجة
ريو:
للمزيد من الحديد؟ بإمكانكن الحصول عليه بتناول األطعمة الغنية بالحديد مثل الخرضوات الورقية الداكنة وكذلك تناول
املكمالت .لديكن القوة للقيام باختيارات صحية!”
[يوافق الجميع ويح ّيون بعضهم بالكفوف!]
[تغيري املنظر :العرض النهايئ .لقد انتهت املجموعة من تقديم عرضهم .مقدم الربنامج موجود عىل املرسح ،يف حني تتواجد املجموعة بعيدً ا عن املرسح].
		
املقدم:

لقد ظهرت النتائج .حصلنا عىل عدد قيايس من املكاملات .يسعدنا إعالن أن الفائزين هم..

[وقفة .ينظر الجميع لبعضهم اآلخر].
		
املقدم:

فريق الراقصني الديناميكيني! تهانينا!

[يتوجه الجميع إىل املرسح .ويعطي املقدم امليكروفون ألومي].
		
أومي:

ال نصدق ما يحدث .شك ًرا لكم .شك ًرا لكم جمي ًعا عىل تصويتكم لنا!

		كثريون من الذين اتصلوا للتصويت عربوا عن إعجابهم بأدائكم ،وخاص ًة أنكم استخدمتم املنصة للمنارصة لآلخرين! لقد كانت رسالتكم
املقدم:
عن حاجة الفتيات للحديد قوية للغاية.
		نحن سعداء للغاية! فنحن مجرد أربعة مراهقني عاديني تعلمنا بعض األمور عن صحتنا ،وأردنا أن ننرش الرسالة .كام نريد االستفادة من
أومي:
هذه اللحظة ليك نطلب من وزير الصحة توفري املزيد من األغذية الغنية بالحديد يف املدارس .فالفتيات بحاجة للمزيد من الحديد!
		أمتنى أن يكون وزير الصحة يسمعنا! لقد قمتم بعمل رائع ،يا فريق الراقصني الديناميكيني .ال نستطيع االنتظار حتى نرى ما ستقومون
املقدم:
به بعد ذلك.
[يقبل الجميع الجائزة ،مبتسمني].
[النهاية]

التغذية القوية للفتيات حزمة األنشطة
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بطاقات إجراء األفوكادو

تعليامت للقادة:

١.يتم إعداد نسخة من البطاقات وقصها.
٢.يتم إخفاء البطاقات يف جميع أنحاء املكان.

إعداد ملصقات عن التغذية،
وتعليقها يف املدرسة أو املنزل
برسالة واضحة عن التغذية.

الحديث أمام اجتامع
للمدرسة برسالة واضحة عن
التغذية.

إعداد التي شريت برسالة
واضحة وارتدائها يف املجتمع.

الحديث مع العائلة واألصدقاء
برسالة واضحة عن التغذية.

كتابة وأداء أغنية أو رقصة أو
مرسحية برسالة واضحة عن
التغذية.

إعداد كتاب للوصفات
واملشاركة به مع األصدقاء
والعائلة.

التغذية القوية للفتيات حزمة األنشطة
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بطاقات إجراء األفوكادو

زراعة حديقة للمطبخ وتناول
خرضواتها.

مساعدة األصدقاء يف قراءة
أغلفة األغذية.

تنظيم ورش عمل عن الطهي
الصحي يف مجتمعك.

تنظيم جلسة للرقص أو
مامرسة الرياضة.

التسوق مع العائلة ورشح ما
يجب رشاؤه.

كتابة التامس برسالة واضحة
واملشاركة به.

التغذية القوية للفتيات حزمة األنشطة
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بطاقات إجراء األفوكادو

تنظيم مسرية مجتمعية
برسالة واضحة عن التغذية.

تنظيم مهرجان طعام.

مقابلة مدير/مديرة املدرسة
لطلب تحسينات غذائية
محددة.

تنظيم حملة من خالل وسائل
التواصل االجتامعي برسالة
واضحة عن التغذية.

الكتابة ألحد الصحفيني املحليني
بطلب نرش رسالة واضحة عن
التغذية.

الكتابة لوزير الصحة برسالة
واضحة عن التغذية.

التغذية القوية للفتيات حزمة األنشطة
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منوذج وصفات لإلجراء

تعليامت للقادة:

١.يتم إعداد نسخة (فارغة) من النموذج لكل شخص.
٢.تم توفري وصفات لإلجراء مكتملة أيضً ا ملساعدة املجموعة عند الرضورة.

وصفات لإلجراء
مشكلة التغذية التي أحاول حلها
هي..

رسالتي الواضحة املحددة عن التغذية هي..

اإلجراء الذي سأتخذه لنرش رسالتي لشخصني (أو أكرث) هي..

?

سأقوم بذلك يف موعد أقصاه[ ..تاريخ]

املوارد أو املساعدة التي أحتاجها
هي..

تأماليت (يتم إكاملها بعد اتخاذ اإلجراء)

التغذية القوية للفتيات حزمة األنشطة
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وصفات لإلجراء
مشكلة التغذية التي أحاول حلها
هي..
ال يتناول األفراد يف مجتمعنا ما يكفي من
الفاكهة والخرضوات.

رسالتي الواضحة املحددة عن التغذية هي..
تناول وجبات صحية لحياة صحية – تناول طبق ألوان الطيف!
أو
تناول خمس فواكه وخرضوات يف اليوم.

اإلجراء الذي سأتخذه لنرش رسالتي لشخصني (أو أكرث) هي..

?

إعداد كتاب للوصفات الصحية للعائلة والجريان.
أو
تقديم عرض عن التغذية يف اجتامع املدرسة القادم.

سأقوم بذلك يف موعد أقصاه[ ..تاريخ]
فور أن تبدأ املدرسة.

املوارد أو املساعدة التي أحتاجها
هي..
كتب عن األطعمة املغذية ،بعض األقالم
والورق.
أو

تأماليت (يتم إكاملها بعد اتخاذ اإلجراء)

فريق جيد من األصدقاء ،وملصقات ورشائح
عرض وجهاز عرض.

أشعر بالسعادة أن الجميع تعلم كيفية طهي أكل صحي!
أو
لقد تغري أصدقايئ املدرسة موقفهم تجاه الطعام وأصبحوا يتناولون طعام صحي أكرث!

التغذية القوية للفتيات حزمة األنشطة
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خطاب/بريد إلكرتوين للمنارصة

تعليامت للقادة:

١.دعم املجموعة يف معرفة اسم الوزير/الشخص املسؤول يف بلدكم عن وزارة األغذية والزراعة ،باإلضافة إىل تفاصيل االتصال به؛ بريده
اإللكرتوين عىل سبيل املثال.
٢.يجب أن تقوم املجموعة بتعديل النموذج بحيث يعرض طلبات واضحة عن التغذية الخاصة بالفتيات املراهقات.
٣.يتم إرسال الخطابات بالربيد العادي أو من خالل الربيد اإللكرتوين .عىل سبيل املثال“ ،نطالب بالتغذية الجيدة للفتيات”.
[اسم الوزير/الشخص املسؤول]
[منصبه/املسمى الوظيفي]
[العنوان بالكامل ،يف حالة اإلرسال بالربيد العادي]
تحية طيبة وبعد،
أكتب إليكم ألطلب من سيادتكم ضامن أن يتاح لكل شخص يف بلدنا التغذية الجيدة ،وخاص ًة الفتيات املراهقات .إن فرتة املراهقة
من الفرص الرئيسية يف حياة األفراد والتغذية الجيدة من األمور الحيوية للشباب حتى يتمكنوا من تحقيق أقىص قدراتهم.
تؤثر التغذية غري الكافية أو غري الصحية عىل نظامنا املناعي ،فتجعل أجسامنا أكرث عرضة لألمراض وأقل قدرة عىل التعايف من
األمراض.
يف بلدنا ،يواجه املراهقون تحديات متعلقة بالتغذية تؤثر عىل رفاهم الجسدي والذهني .املشكالت األهم يف مجتمعي هي:
[إدراج أمثلة حقيقية ذات صلة ببلدكم ،عىل سبيل املثال:
•تعاين الكثري من صديقايت أو هن عرضة لإلصابة باألنيميا  /معدالت األنيميا بني الفتيات املراهقات يف مجتمعي عالية
للغاية.%_ :
•يف مدرستي ،ال تتناول الفتيات املكمالت األسبوعية من الحديد وحمض الفوليك ( )WIFASالتي يوفرها العاملون بالصحة
وذلك ألنهن ال يفهمن أهميتها  /مدرستنا ال توفر للفتيات املكمالت األسبوعية من الحديد [اسم الوزير/الشخص املسؤول]
كام يجب.
•نتيجة لجائحة كوفيد ،-19أصبحت أرسيت ال متلك ما يكفي من مال لرشاء الطعام الصحي  /أصبح الطعام الصحي غري
متوفر بشكل كايف ألرسيت  /أصبحت أرسيت تخىش اإلصابة بالفريوس أثناء رشاء الطعام.
•نحن ال نتعلم ما يكفي عن التغذية يف املدرسة  /مدرستي ال تقدم ما يكفي من خيارات الطعام الصحي  /يروج باعة
الوجبات الرسيعة الطعام غري الصحي خارج أسوار املدرسة.
•معدالت سوء التغذية ،خاص ًة [السمنة املفرطة ،عىل سبيل املثال] ،مرتفعة للغاية يف مجتمعنا ،ويحتاج أفراد املجتمع فهم
أهمية اتباع نظام غذايئ متوازن ومامرسة الرياضة يوم ًّيا.
ولذلك ،نريد أن نطلب منكم اتخاذ الخطوات الالزمة لضامن اإلتاحة الكافية للطعام الصحي للجميع ،ونقرتح
[إدراج األفكار ،مثل الوجبات املجانية ،التثقيف الغذايئ ،حمالت وطنية].
بوصفكم [املنصب/املسمى الوظيفي] ،تقع عىل عاتقكم مسؤولية عدم حقوقنا اإلنسانية والعمل عىل تحقيق هديف التنمية
املستدامة الثاين (القضاء عىل الجوع) والخامس (املساواة بني الجنسني) .نحتاج منكم إعكاء أولوية لتغذية املراهقني حتى يحافظ
جيلنا عىل صحته وسعادته وازدهاره.
وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير،
[اسمك بالكامل]

التغذية القوية للفتيات حزمة األنشطة
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حزمة التغيري بدعم الفتيات

Ages 11+

GIRL POWERED CHANGE
Finished your
Girl Powered
?Nutrition badge

Want to do even
more to improve
your community’s
?nutrition

This pack will walk you
through how to plan
a bigger project – the
!sky’s the limit

التغيري بدعم الفتيات ( )GPCهو كت ّيب مستقل يتم استخدامه بعد
االنتهاء من شارة التغذية القوية للفتيات .إنه ألي شخص من الشباب
الذين حصلوا عىل شارتهم واآلن يريدون إحداث أثر أكرب يف التغذية
الخاصة مبجتمعاتهم .يتضمن الكتيّب:
•قصص ملهمة للشباب من جميع أنحاء العامل.
•أربع خطوات واضحة للتخطيط إلجراءات أكرب خاصة
بهم وتنفيذها.
•منوذج لخطة مرشوع يتم إكامله (ويتضمن مثالني).
يتم تقديم حزمة التغيري بدعم الفتيات يف نهاية شارة التغذية القوية
للفتيات إللهام املجموعة بتغيري عاملهم! تستطيع املجموعة املنارصة
ألندية إفطار مجاين باملدرسة ،أو تقديم حملة عن التغذية من خالل
وسائل التواصل االجتامعي ،أو إعداد فيلم قصري عن التغذية الصحية ،أو
يشء مختلف متا ًما.

التغذية القوية للفتيات حزمة األنشطة
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إمتام شارة التغذية القوية للفتيات
االحتفال!

يتم تنظيم احتفالية جامعية أو حفل لتسليم الشارة بعد أن ينتهي الجميع من اإلجراء .فيام ييل
بعض األفكار التي قد تساعدكم:
1.االتفاق عىل تاريخ (بعد املوعد النهايئ املحدد التخاذ اإلجراء).
2.يتم طلب شارات التغذية القوية للفتيات من خالل املوقع اإللكرتوين للجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة
(أو أطلبوها من املنظمة العضو الخاصة بكم).
3.ميكنكم دعوة بعض الجمهور إن أمكن – العائلة ،األصدقاء ،أعضاء املجتمع ،ومجموعات أخرى من اإلرشاد والكشافة.
4.اطلبوا من مجموعتكم إعداد أغنية أو رقصة احتفالية.
5.اختاروا نسق لألطعمة ،عىل سبيل املثال:
Ìمهرجان األطعمة! حيث يتم تقديم بوفيه من األطعمة الصحية باستخدام مكونات محلية غري مكلفة.
Ìاألزياء األنيقة! يستطيع الجميع ارتداء أزياء تشبه األطعمة الصحية املفضلة لديهم.
Ìالتوقف عن إهدار الطعام! يتم تنظيم مظاهرات للطهي للرتويج الستخدام بقايا الطعام والتوفري يف الطعام املهدر.
Ìمسابقة الوصفات! يأيت الجميع بوصفة لطبق ألوان الطيف للفوز بجائزة.
6.يتم تجهيز املكان باملقاعد الستقبال الجمهور (بإمكان باقي املجموعة أن تكون الجمهور يف حالة غياب العائالت أو األصدقاء).

التقييم!

أثناء االحتفال ،اكتشفوا مدى ما تعلمته املجموعة عن التغذية
اآلن وقد انتهى الجميع من شارة التغذية القوية للفتيات .كام
سبق ،يجب أن يكمل كل مشارك استطالع شارة التغذية القوية
للفتيات بشكل فردي .فتستطيع املجموعة اختيار أحد الخيارين:
(١.إذا كان لدى املجموعة إمكانية وصول للهواتف الذكية):
يتم مسح كود الرد الرسيع ( )QR Codeأدناه باملتصفح
أو التطبيق واتباع الخطوات الالزمة .يقوم القادة بكتابة
الدرجات اإلجاملية يف املرتني لكل مشرتك ،وتاريخ
امليالد الخاص به واألحرف األوىل من اسمه،
واالحتفاظ بهذه املعلومات يف مكان أمني.
٢.إكامل النسخة الورقية من االستطالع يدويًّا.
راجعوا صفحة ( )9ملعلومات عن كيفية تفسري النتائج .كام سبق،
االشرتاك يف هذا االستطالع اختياري.

التغذية القوية للفتيات حزمة األنشطة

املشاركة!

مجموعتكم قوية ،ويجب أن يصيحوا بأعىل صوت وأن يفخروا مبا
قاموا به:
Ìأخربوا الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة
(والعامل أيضً ا!) عن عدد األشخاص الذين حصلوا عىل
شارة التغذية القوية للفتيات يف املجموعة .قوموا زيارة
خريطتنا التفاعلية وأضيفوا العدد النهايئ للمشرتكني.
Ìادعموا الفريق باملشاركة بإجراءاتهم من خالل
اإلنرتنت باستخدام girlpowerednutrition#
.#wagggs

Ìشجعوا املشاركني عىل إخبار األصدقاء والعائلة
ومجموعات اإلرشاد والكشافة األخرى عن شارة التغذية
القوية للفتيات.
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ترتبط الشارات التالية للجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة بالتغذية
القوية للفتيات وتكملها:
Empowering girls through improving
body confidence and self-esteem

حرة ألكون أنا:
free
being
me

year olds

7–10

بعد أن تعرفتم عىل التغذية التي تحتاجها أجسامنا ،تعرفوا عىل كافة األمور الرائعة التي يستطيع كل جسم القيام
بها بشكل متفرد .ستجدون “حرة أكون أنا” هنا:
free-being-me.com

Activities for

أصوات ضد العنف:

سوء التغذية من أكرث الحواجز املعيقة لتمكني النساء والفتيات ،وكذلك العنف .للمساعدة عىل إنهاء العنف ضد
الفتيات ،ستجدون “أصوات ضد العنف” هنا:

www.wagggs.org/en/what-we-do/stop-the-violence/get-involved/learn/deliver-

voices-against-violence-curriculum

التصفح الذيك:

ملعرفة املزيد عن كيف تصبحوا عوامل للتغيري يف مجتمعكم املحيل يف موضوعات مثل القضاء عىل الجوع ،والتغري
املناخي واملحيطات ،زوروا:
/www.wagggs.org/en/what-we-do/surf-smart-20

شارات تحدي يونجا:

ملعرفة املزيد عن كيف تصبحوا عوامل للتغيري يف مجتمعكم املحيل يف موضوعات مثل القضاء عىل الجوع ،والتغري
املناخي واملحيطات ،زوروا:
/www.fao.org/yunga/resources/challenge-badges/nutrition/en

التغذية القوية للفتيات حزمة األنشطة
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تم بإعداد مشرتك من خالل املجموعة العاملة لربنامج التغذية
القوية للفتيات:
أديل لينش ،ميجيل كاماتشو ،آليس كيستيل ،روزاريو چوبيتورواال،
روز چييد ديلجادو ،فرانسني بياتريز براديز ،إيريكا رامرييز ،زروق
عبدول ،كوش هريات ،سرييني وينجابويل ،برياباشيني كاروناراثني،
صوفيا مالي ،أومي موابوندو ،ڤالنتني ماسرييكا ،روخو أندرياماهريي،
ساهويل راحيليهارينامبينينا ،ناريندرا أندرياماهيفاليسون،
ميڤاهارينيڤو جيلياه راكوتوناندراسانا ،مينوهاسينا أندريانتاهينا.
شكر خاص لصويف رامير.
من تصميم سام بريستو.

www.wagggs.org
@wagggsworld
World Association of Girl Guides & Girl Scouts,
World Bureau, Olave Centre, 12c Lyndhurst Road,
London, NW3 5PQ, United Kingdom

