			
األنشطة الصفراء

التوقيت :ساعة واحدة

ملخص:

تصميم إعالن أو تغليف جديد 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 املحطة اإلذاعية – إعالن الساعة  11:55صبا ًحا

اإلرشادات الخاصة ببدء املناقشات

التحضري:

١.قراءة املرحلة الفريوزية يف ملف حقائق التغذية القوية للفتيات.
٢.جمع كافة عدادات الشارة ومجموعة من املعلومات الغذائية التي
ميكن االعتامد عليها (راجعوا ملف الحقائق).
٣.إعداد نسخ من نص الربنامج اإلذاعي ،والبدء يف اإلرشادات الخاصة
ببدء املناقشات.
٤.اختيار النشاط األسايس:
•دوافع اإلعالم :يتم جمع أمثلة عن اإلعالنات الغذائية ،مثل
لقطات شاشة من وسائل التواصل االجتامعي أو إعالنات
املجالت.
•أغلفة الحب :يتم جمع أمثلة عىل األطعمة واملرشوبات
امل َُص ّنعة مغلفة ،مثل حبوب اإلفطار والعصائر.

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

البداية:

 15دقيقة

٥.مراجعة برنامج الحادية عرش صبا ًحا اإلذاعي.
٦.تختار املجموعة كيفية تقديم نص برنامج الساعة
 11:55صبا ًحا يف املحطة اإلذاعية (متاح).
٧.يتم عقد مناقشة جامعية قصرية ،باستخدام إرشادات
بدء املناقشات املتاحة.

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

 30دقيقة

دوافع اإلعالم
.أالهدف هو تصميم إعالن.
.بيف البداية ،يتم مناقشة إعالنات األغذية التم تم تجهيزها،
بالرتكيز عىل اللغة واأللوان والصور املستخدمة يف بيع املنتج
(وتحقيق الربح).
.تيتم عرض املصادر املوثوقة التي تم تجهيزها والعمل م ًعا
إلعداد قامئة باملصادر املوثوقة التي ميكن من خاللها التأكد من
املعلومات الخاصة بالتغذية.
.ثتنقسم املجموعة إىل مجموعات أصغر ،وتكون مهمة كل
مجموعة صغرية إعداد إعالن مسيل ميكن االعتامد عليه ،بالنيابة
عن الحكومة ،لتشجيع األطفال عىل تناول املزيد من الفاكهة
والخرضوات .تستطيع املجموعات اختيار أي نوع من اإلعالنات؛
أغنية أو رسوم متحركة أو مشاركة من خالل وسائل التواصل
االجتامعي أو إعالن إذاعي أو إعالن يف مجلة أو ملصق لوحة
إعالنية.

تأمل:

أو

أغلفة الحب
.أالهدف هو إعداد تغليف جديد لألغذية.
.بأوالً ،يتم مناقشة األغلفة التي تم تجهيزها ،ويُطلب من
املجموعة اإلشارة إىل أي عنارص إعالنية (الرسومات ،الشعارات)
مستخدمة لبيع املنتج وتحقيق الربح.
.تيُطلب من املجموعة اإلشارة إىل أين وكيف يتم عرض
املعلومات الغذائية التي ميكن االعتامد عليها (املكونات
وجدول العنارص الغذائية).
.ثتنقسم املجموعة إىل مجموعات أصغر ،ويخصص لكل
مجموعة نوع طعام محدد وبعض املعلومات املوثوقة املجهزة.
ثم يتم رشح أن مهمة كل مجموعة هي إعادة تصميم تغليف
الطعام بحيث ميكن االعتامد عليه.
.جتتشارك املجموعات فيام تم إعداده وتقديم املعلومات
الراجعة يف النهاية.

 15دقيقة

.أيتم مناقشة الرسائل الرئيسية وتوجيه األسئلة التالية:
.أما الذي ستقومون به بطريقة مختلفة اآلن بعد معرفة املعلومات
الغذائية؟
.بإىل أي مدى تشعرون بالثقة فيام يخص التأكد من املعلومات
الغذائية؟
.بيكتب الجميع ما تعلموه يف الجزء الفريوزي من عداد الشارة
الخاص بهم.
.تيتم اختيار بعض الخرافات املتعلقة باألغذية والتي جاء ذكرها يف
نشاط البداية ،ثم يُطلب من املجموعة البحث عنها باستخدام
مصادر موثوقة.
تقدم التهاين للجميع عىل إمتام املرحلة الفريوزية!
حافظوا عىل عدادات الشارات.
حزمة أنشطة التغذية القوية للفتيات

ال ميكنكم التجمع م ًعا؟

يُطلب من املجموعة قراءة نص الربنامج اإلذاعي ،ثم حرص
كافة اإلعالنات الغذائية التي يرونها يف اليوم .ويُطلب منهم
تقديم هذه املعلومات يف االجتامع القادم.

لديكم تقنية؟

يتم إعداد استطالع للرأي من خالل اإلنرتنت عن الخرافات
املتعلقة باألطعمة يف مجتمعكم ،ثم يتم نرش النتائج مزودة
مبعلومات موثوقة.
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مورد (:)1

نص املحطة اإلذاعية – إعالن الساعة  11:55صبا ًحا

[ 3شخصيات :فتاتان مراهقتان والتعليق الصويت لشخص بالغ]

فتاة (		 :)1

أنا جائعة للغاية!

فتاة (		 :)2

وأنا أيضً ا .لقد كانت وجبة الغداء باملدرسة سيئة للغاية ،وبالكاد أكلت منها.

فتاة (		 :)1

هيا نتناول وجبلة خفيفة رسيعة قبل العودة للمنزل ،ما رأيك؟

فتاة (		 :)2

حس ًنا ،ولكن لدينا خمسة دقائق فقط! أين تريدين الذهاب؟

التعليق الصويت“ :سبيدي برجرز” هو االختيار األول للوجبات الرسيعة اللذيذة الطازجة! ملا الذهاب ألي مكان آخر؟ سنقدم لكم سلطة طازجة
مقرمشة ،وبرجر بقري ممتاز ،وبطاطس مقلية .الرسعة مضمونة .من الطلب إىل الشوكة يف دقيقة واحدة! بإمكانكم االعتامد علينا!
[تلعق فتاة ( )1وفتاة ( )2أصابعهام بصوت عايل]
فتاة ( )1وفتاة ( :)2ممممممممممممممممم لذيذ .كان ذلك رائ ًعا!
التعليق الصويت:

نضمن الوفاء باحتياجاتكم ،وبرسعة! سبيدي برجرز!

حزمة أنشطة التغذية القوية للفتيات
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مورد (:)2

نص الربنامج اإلذاعي :إرشادات بدء املناقشات

تعليامت للقادة:

١.بعد أداء نص الربنامج اإلذاعي ،يتم استخدام األسئلة التالية واإلجابات املقرتحة لتيسري مناقشة قصرية.
٢.يتم الرجوع إىل ملف الحقائق (الصفحات  )22-25للمزيد من املعلومات عن قراءة أغلفة األغذية والخرافات الغذائية الشائعة عىل
مستوى العامل.

أسئلة للمجموعة:

١.ما رأيكم يف اإلعالن؟ هل من املمكن أن تتناولوا طعامكم يف سبيدي برجرز؟
٢.ما الذي ير ّوج له اإلعالن؟ من يستهدف؟
.أير ّوج للوجبات الرسية ،ويستهدف الشباب يف طريق عودتهم من املدرسة إىل املنزل.
٣.ما التقنيات التي يستخدمها اإلعالن لتشجيعك عىل الرشاء منه؟
.أشخصيات يف نفس املرحلة العمرية للجمهور املستهدف :فتيات مراهقات .يحاول اإلعالن إقناع املستمعني بأنه حوار
واقعي بني األصدقاء حتى نستطيع التفاعل معه .يستخدم اإلعالن أيضً ا اللغة املقنعة؛ مثل لذيذ ،طازج ،رسعة ،وكذلك
استخدام األصوات ،مثل صوت علق األصابع.
٤.ما الدافع وراء هذه اإلعالن؟
.أبيع شطائر الربجر وجمع املزيد من األموال (تحقيق ربح) .من املهم معرفة الدافع وراء كل قطعة من املعلومات الغذائية
تسمعونها أو ترونها .فإذا كانت املعلومات من مصدر موثوق يهدف ملساعدتكم يف تحسني التغذية الخاصة بكم ،ميكن
عندئذ االعتامد عليه.
٥.هل ميكنكم االعتامد عىل املعلومات يف هذا اإلعالن؟
.أال نستطيع االعتامد عىل هذه املعلومات ألن الدافع وراء اإلعالن هو بيع هذا املنتج .وقد ُوجِد أن بعض الرشكات تكذب
أو تبالغ يف اإلعالن الخاص بها ،وذلك يجب أن نأخذ حذرنا.

٦.هل سبق وأن سمعتم بعض املعلومات الغذائية التي كنتم غري واثقني منها؟ قوموا بإعداد قامئة بأية خرافات سمعتموها.
.أباإلضافة إىل اإلعالنات (مشاركات من األصدقاء أو إعالنات من خالل وسائل التواصل االجتامعي ،اللوحات اإلعالنية،
إعالنات املجالت ،أغلفة األطعمة ،إلخ) ،هناك الكثري من الخرافات املتعلقة بالطعام والتي يتم توارثها يف املجتمعات .من
املهم استخدام مصادر موثوقة يف التأكد من حقيقة هذه املعلومات عن التغذية.
٧.عىل أغلفة األطعمة ،أين يتم عرض املعلومات الغذائية التي ميكن االعتامد عليها؟
.أعندما يكون الطعام مغلف ،فكثريًا ما يكون ُم َص ّنع .وكلمة “ ُم َص ّنع” تعني أنه تم تغيريه بطريق ٍة ما ،بإضافة امللح أو
السكر بطريق ٍة ما .يتم تصميم أغلفة الطعام امل ُ َص ّنع لحامية املنتج وبيعه ،ولذلك يوجد يف األغلب خليط من املعلومات
اإلعالنية واملعلومات التي ميكن االعتامد عليها .وتكون هذه املعلومات املوثوقة عادة أسفل العبوة أو عىل أحد جوانبها،
بكتابة صغرية الحجم.
.بويتم رسد املكونات من األكرث إىل األقل .ولذلك ،يكون أول مكون هو املكون الرئييس .يختلف “حجم الحصة” من منتج
آلخر .من املهم مقارنة حجم الحصة بالكمية الفعلية التي تتناولونها – فأنتم تأكلون عاد ًة أكرث من “حصة” ،وبالتايل فإن
الكميات قد تكون مضللة.
.تبصفة عامة ،األطعمة أو املرشوبات غري املعلبة أو غري امل ُ َص ّنعة تكون صحية أكرث ألنها تكون طازجة أكرث ومل تتم معالجتها
بأي شكل.
حزمة أنشطة التغذية القوية للفتيات
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