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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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

36

مورد (:)2

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
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