األنشطة الزرقاء		

التوقيت :ساعة واحدة

ملخص:

عقد مسابقة للطهي أو إعداد قامئة من الطعام الصحي اللذيذ قليل التكلفة.

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 دامئًا قبل الطهي أو قبل تناولها.

املوارد املتاحة:
نص املحطة اإلذاعية – برنامج الواحدة مسا ًء
منوذج القامئة العائلية وأفكار للوجبات
اختياري :االستبيان املجتمعي

التحضري:

١.زيارة سوق طعام يف هذا النشاط ،إن أمكن.
٢.قراءة املرحلة الزرقاء يف ملف حقائق التغذية القوية للفتيات.
٣.جمع كافة عدادات الشارة ودليل األغذية الخاص بكم ،وبعض
الورق واألقالم.
٤.إعداد نسخ من نص الربنامج اإلذاعي.
٥.اختيار النشاط األسايس :للنشاطني ،يتم جمع مجموعة من
املكونات قليلة التكلفة (حقيقية أو صور) من كل مجموعة
من املجموعات الغذائية ،بنا يف ذلك األطعمة الغنية بالحديد.
ويتم وضع السعر عىل كل طعام.
٦.اختياري :إعداد نسخة من االستبيان املجتمعي لكل شخص.

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

البداية:

١.مراجعة إعالن الساعة  11:55صبا ًحا اإلذاعي.
٢.تختار املجموعة كيفية تقديم نص برنامج الساعة الواحدة
مسا ًء يف املحطة اإلذاعية (متاح).
٣.بعد ذلك ،يتم طرح األسئلة التالية:
.أماذا تقولون لشخص يقول “البنني ال يقومون بالطهي”؟
.بأي املقرتحات للوجبات الخفيفة أعجبتكم أكرث؟
٤.يُطلب من املتطوعني عرض الطريقة السليمة لغسل اليدين
بالصابون (راجعوا النصائح يف ملف الحقائق).

استخدموا الطعام إن أمكن! بإعداد وجبات أساسية أو وجبات خفيفة للمراهقني تكون صحية لذيذة وغري مكلفة
وتتبع دليل األغذية الخاص بكم.
حزمة أنشطة التغذية القوية للفتيات
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اختيار الوجبة األساسية:

 30دقيقة

مسابقة الطهي
.أالهدف هو التنافس يف مسابقة للطهي (حقيقية أو متثيلية).
.بأوالً ،يتم املشاركة باملكونات التي تم إعدادها ،ويُطلب من
املجموعة اإلشارة إىل املكونات الغنية بالحديد.
.تيتم عرض دليل األغذية الخاص بكم ،والتفكري من خالل
العصف الذهني يف وجبات تستطيع املجموعة تحضريها
للفتيات املراهقات باستخدام هذه املكونات (راجعوا األفكار
املتاحة).
.ثيتم االتفاق م ًعا عىل قامئة تدقيق للوجبات ،فتكون عىل
سبيل املثال متوازنة ولذيذة وغري مكلفة ورسيعة التحضري.
.جتنقسم املجموعة إىل مجموعات أصغر ،وتبدأ يف تحضري
وجبة محددة يف مسابقة للطهي .ويقوم كل شخص بدور
مختلف؛ عىل سبيل املثال التعريف بالوجبة ،ورشح الوصفة،
ووصف سبب أهميتها للمراهقات.
.حتقدم كل مجموعة ما قامت بإعداده للمجموعات األخرى
وتُقَدم املعلومات الراجعة عىل قامئة التدقيق.

تأمل:

أو

القامئة العائلية
.أالهدف هو تصميم قامئة عائلية! يتم عرض دليل األغذية
الخاص بكم ،ثم التفكري من خالل العصف الذهني يف وجبات
عائلية صحية ولذيذة وغري مكلفة (راجعوا األفكار املتاحة).
.بتنقسم املجموعة إىل مجموعات أصغر ،ويتم عرض منوذج
القامئة األسبوعية (متاحة) ويُطلب من املجموعات وضع خطة
لوجبات أسبوع كامل.
.تبعد عدة دقائق ،يتم مقاطعة املجموعات واإلبالغ بأن العائلة
لديها فتاة مراهقة لذلك فهم بحاجة لألطعمة الغنية بالحديد،
كام أن لديهم موازنة محدودة للرصف هذا األسبوع ،فيجب أن
تواءم املجموعات قوامئها بنا ًء عىل ذلك.
.ثبعد االنتهاء من اإلعداد ،تشارك كل مجموعة بقامئتها للحصول
عىل معلومات راجعة.

 15دقيقة

.أيتم مناقشة الرسائل الرئيسية ثم طرح األسئلة التالية:
.أكيف مننع الجراثيم من االنتشار؟
.بما النصيحة التي ميكن تقدميها لفتاة مراهقة فيام يخص الوجبات
األساسية والوجبات الخفيفة؟
.بيقوم الجميع بكتابة ما تعلموه يف الجزء األزرق من عداد الشارة
الخاص بهم.
.تاختياري :تستطيع املجموعة إعداد وإجراء استبيان مجتمعي
(متاح) للتعرف عىل معلومات اآلخرين عن التغذية ،ثم املشاركة
بالنتائج يف االجتامع التايل.

ال ميكنكم التجمع م ًعا؟

يُطلب من املجموعة قراءة نص الربنامج اإلذاعي ،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.
حزمة أنشطة التغذية القوية للفتيات
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نص املحطة اإلذاعية – برنامج الواحدة مسا ًء

[ 4شخصيات :اثنان من مقدمي الربامج ،وأخصايئ تغذية ،وطاهيتان]
مقدم (:)1

أهالً بكم معنا مرة أخرى يف إن يب إس .أنا مضيفكم[ ،إدراج اسمك].

مقدم (:)2

وأنا [إدراج اسمك] .برنامج اليوم كله عن التغذية.

مقدم (:)1

لدينا فقرة مشوقة بعد قليل – الطهي! لقد تعلمنا الكثري عن التغذية الجيدة من ضيوفنا حتى اآلن ،واآلن نريد أن نضع ذلك يف
سياق عميل.

مقدم (:)2

رحبوا معنا يف الربنامج بطاهيتني مشهورتني!

طاهية (:)1

أهالً بكم جمي ًعا .أنا [إدراج اسمك] .شك ًرا عىل استضافتنا!

طاهية (:)2

وأنا [إدراج اسمك] .نحن طاهيتان سبق لنا العمل يف أكرب املطاعم يف جميع أنحاء العامل .ولكن الواقع أننا نفضل زيارة املدارس
واملنازل ملساعدة األشخاص يف تناول طعام صحي أكرث.

مقدم (:)1

إنه رشف لنا أن نستضيفكام يف الربنامج .إذًا ،ما الذي سنقوم به اليوم؟

طاهية (:)1

بعد ما أعلنته وزيرة الصحة وبعد نصيحة أخصايئ التغذية ،فقد قررنا الرتكيز عىل الفتيات املراهقات .وكام سمعنا ،تتأثر الفتيات
املراهقات بسوء التغذية بنسب غري متساوية .وهذا يجب أن يتوقف.

طاهية (:)2

لذلك قررنا إعداد الوجبات األساسية والوجبات الخفيفة للفتيات املراهقات .ولكن من املهم أن نتذكر أن هذه الوجبات يجب أن
تكون لذيذة ومغذية للعائلة بأكملها أيضً ا!

طاهية (:)1

سنقوم بإعداد وجبات لذيذة ورسيعة وغري مكلفة باستخدام مكونات محلية .أول وجبة هي الدجاج بجوز الهند من مدغشقر.
سنحتاج أرز ودجاج وحليب جوز الهند وأوراق القرع العسيل وبهارات وزنجبيل وكرنب وفاصوليا .كافة املجموعات الغذائية!

تُسأل املجموعة :أي من هذه املكونات غني بالحديد؟ الدجاج واألوراق والكرنب والفاصوليا.
طاهية (:)2

وقبل أن نقوم بأي يشء ،يجب أوالً أن نغسل أيدينا بعناية بالصابون .كام يجب أن نقوم بذلك أيضً ا بعد استخدام التواليت ،وقبل
الطهي وقبل تناول الطعام.

مقدم (:)1

كام يجب أن نغسل الفاكهة والخرضوات بعناية قبل طهيها أو تناولها ،أليس كذلك؟

طاهية (:)1

بالضبط .وأثناء تحضري الطعام ،يجب أن نحافظ عىل نظافة وترتيب أماكن الطهي .فنحن ال نريد أن تنترش الجراثيم.

طاهية (	 :)2أثناء إعدا ِدك لوجبة الدجاج بجوز الهند ،سأتحدث عن الوجبات الخفيفة .أنا أعلم إىل أي مدى هو شائع أن تكونوا سائرين يف
طريقكم للعودة من املدرسة إىل املنزل وأنتم تشعرون بالجوع ،فتبحثون عن وجبة خفيفة .ويختار الكثريون تناول الطعام املقيل أو
الوجبات الرسيعة ،ولكن هذه أمر غري صحي عىل اإلطالق.
مقدم (:)2

فام هي أفكار الوجبات الخفيفة الصحية وغري املكلفة والرسيعة التي ستقدمينها لنا؟

تُسأل املجموعة :قبل أن نستمع لإلجابة ،أي أفكار لديكم بالنسبة للوجبات الخفيفة؟
طاهية (:)2

الشطائر رسيعة وسهلة .جربوا سلطة البيض أو التونا ،وكذلك الفاكهة املجففة واملكرسات والبذور ،وذلك ألنه يسهل حملها يف أي
مكان .وكبديل لذلك ،ميكنكم أيضً ا تقطيع بعض الفاكهة الطازجة .أنا أحب أيضً ا إعداد السلطات الرسيعة – مثل األرز وحمص الشام
والطامطم ،أو الدجاج واملانجو .بإمكانكم حمل الوجبات الخفيفة يف صناديق ميكن إعادة استخدامها أو لفها يف أوراق املوز.

مقدم (:)1

لقد بدأت أشعر بالجوع اآلن! يبدو ذلك رائع .ماذا عن املرشوبات؟

حزمة أنشطة التغذية القوية للفتيات
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نص املحطة اإلذاعية – برنامج الواحدة مسا ًء

طاهية (:)2

بدالً من املرشوبات الغازية ،نستطيع تناول اللنب أو املاء املُكَربن بالليمون أو الربتقال الطازج .والحقيقة أنه من األفضل تناول الفاكهة
كاملة – للحصول عىل كل العنارص الغذائية – بدالً من تناول العصري فقط .بالنسبة للمرشوبات الساخنة ،بإمكانكم تجربة أوراق
النعناع أو الزنجبيل الطازج يف ماء ساخن بدون سكر .لذيذ!

مقدم (:)2

أثناء قيامكام بالطهي ،نريد أن نسألكام عن أم ِر ما .نسمع الكثري من التعليقات عن كيف أن الرجال والبنني ال يقومون بالطهي وأن
الطهي هو عمل الفتيات.

طاهية (:)1

أنا أسمع ذلك كث ًريا أيضً ا ،وهو أمر يضايقني ج ًدا .فالطهي من املهارات الحياتية التي يجب أن نكتسبها جمي ًعا .يستطيع البنني والبنات
م ًعا تحضري الطعام ،ويجب أن يقوموا بذلك!

مقدم (:)1

هذه كالم عظيم .أتطلع بشدة لتجربة هذه الوجبات األساسية والوجبات الخفيفة .شك ًرا لتواجدكام معنا اليوم!

حزمة أنشطة التغذية القوية للفتيات
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منوذج القامئة العائلية وأفكار للوجبات

تعليامت للقادة:

يتم عرض هذا النموذج كمثال تستخدمه املجموعة.

اإلفطار

الغداء

العشاء

الوجبات الخفيفة

اإلثنني
الثالثاء
األربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
األحد

أفكار للوجبات من جميع أنحاء العامل (كمصدر إلهام للمجموعة)
الكاريبي :دجاج كرييول – صدور دجاج ،أرز ،طامطم ،صوص
الشييل ،فلفل أخرض ،كرفس ،بصل ،أعشاب ،بهارات ،وييل
ذلك الفاكهة.

الفلبني :بانجوس مقيل – سمك مطهي يف كمية صغرية من
الزيت بالبهارات ،ويقدم مع األرز والبيناكبت (مزيج من
الخرضوات مثل الباذنجان والبامية) ،ثم بطيخ كطبق جانبي.

الربازيل :أرز ،فاصوليا سوداء ،ورك دجاج يف الفرن ،شمندر،
ذرة وبعض الجنب ،وييل ذلك الفاكهة.

بيسوجو مجفف (سمك العنقد) ،أرز بني ،قرع ،بصل،
طامطم ،خل ،بيض ،موز أو موز الجنة.

إيطاليا :مكرونة سباجيتي بولونيز – لحم مفروم قليل الدسم،
بصل ،جزر ،كرفس ،طامطم ،أعشاب ،مكرونة سباجيتي
القمح الكامل.

توفو (بالبهارات) ،نودلز ،بطاطا حلوة ،ذرة ،فاصوليا خرضاء،
أوراق الفحل الحار ،واملانجو والبابايا كطبق جانبي..

لبنان :خرضوات محشية – كوسة ،كرنب ،أرز كامل ،بيض،
كمية صغرية من الجنب األبيض ،فاكهة مجففة.
مدغشقر :أرز ،دجاج ،حليب جوز الهند ،أوراق القرع
العسيل ،بهارات ،زنجبيل ،كرنب ،وفاصوليا ،وييل ذلك
الفاكهة.
املكسيك :فاصوليا مرقطة ،فاصوليا حمراء وسوداء ،ذرة ،أرز،
طامطم ،بصل ،شييل ،وييل ذلك الفاكهة.

حزمة أنشطة التغذية القوية للفتيات

اململكة املتحدة :حساء الربوكيل والستيلتون – بروكيل ،كراث،
بطاطس ،كمية صغرية من الستيلتون (الجنب األزرق) ،مرقة
خرضوات قليلة امللح ،تقدم مع خبز القمح الكامل وييل ذلك
الفاكهة.
تنزانيا :أوجايل (عصيدة دقيق الذرة) ،لحم ،ماناجو (خرضوات
ذات أوراق خرضاء) ،كوندي (لوبيا) ،طامطم ،أفوكادو،
أعشاب ،كمية صغرية من زبدة اللنب ،واملكرسات املطحونة
واملانجو كطبق جانبي.
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اختياري :االستبيان املجتمعي

تعليامت للقادة:

•هذا مثال عىل استبيان تستطيع املجموعة استخدامه كواجب منزيل إذا أرادوا اكتشاف ما يعرفه مجتمعهم عن التغذية.
•يتم تشجيع املجموعة عىل تعديل ومواءمة االستبيان للوصول إىل استبيان خاص بهم.
•إذا أرادت املجموعة إجراء هذا االستبيان عىل الورق ،يتم نسخ نسخة واحدة من االستبيان لكل شخص .وكبديل لذلك ،ميكن
استخدام منصة مثل  SurveyMonkeyأو مناذج جوجل إلجراء االستبيان من خالل اإلنرتنت.
•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.هل متيل إىل تناول ثالث وجبات متوازنة يف اليوم ورشب الكثري من املاء؟

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

حزمة أنشطة التغذية القوية للفتيات
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اختياري :االستبيان املجتمعي
6.هل تتناول الوجبات الخفيفة يف الكثري من األحيان؟ يف حالة اإلجابة بنعم ،ما نوعها؟

7.هل رأيت أو سمعت أمور عن األطعمة جعلتك ترتبك أو تقلق؟ يف حالة اإلجابة بنعم ،هل تستطيع إعطاء
بعض األمثلة؟

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

9.ما هي املشكالت األساسية املتعلقة بالتغذية يف مجتمعنا؟

حزمة أنشطة التغذية القوية للفتيات
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