			
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:
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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
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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.
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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!
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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

32

