			
األنشطة الصفراء

التوقيت :ساعة واحدة

ملخص:

تخمني ما هي األطعمة املختلفة أو استحداث لعبة يدوية للتعرف عىل 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 املحطة اإلذاعية – برنامج العارشة صبا ًحا
مثال لبطاقة البينالو وتعليامت
منوذج لبطاقة بينالو فارغة

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) ،ونسخ من نص الربنامج
اإلذاعي.
٤.اختيار النشاط الرئييس:
•تخمني ما هو الطعام :ال توجد موارد مطلوبة.
•فض غالف البينالو :يتم قص مثال بطاقة البينالو وطيها ،ثم
يتم قراءة التعليامت لعرض كيفية استخدامها .يتم نسخ منوذج
بينالو فارغ لكل مجموعة صغرية.

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

البداية:

 15دقيقة

١.مراجعة برنامج التاسعة صبا ًحا اإلذاعي.
٢.تختار املجموعة كيفية تقديم نص برنامج العارشة صبا ًحا يف
املحطة اإلذاعية (متاح) .بعد ذلك ،يتم عرض دليل األغذية
الخاص ببلدكم يف النقاط الرئيسية.
٣.يتم طرح األسئلة التالية:
.أما هي األمور الجديدة التي تعلمتها من الربنامج اإلذاعي؟
.بما معنى “طبق ألوان الطيف”؟
.تملاذا يجب أن نقلل من تناول األطعمة امل َُص ّنعة؟

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

 30دقيقة

تخمني ما هو
الطعام
.أيُطلب من الجميع كتابة مكونات وجبتهم املفضلة دون
اإلفصاح عنها.
.بكيفية مامرسة اللعبة :تنقسم املجموعة إىل مجموعات
أصغر .ويقف القادة يف املنتصف ومعهم قامئة تسوق
فارغة (لوحة ورقية) .ويقوم شخص واحد يف كل مجموعة
بوصف مك ّون واحد من قامئتهم (دون تسميته رصاحةً)
لتقوم املجموعات األخرى بتخمني ما هو .الشخص الذي
يقوم بتخمني ما هو الطعام بشكل سليم يجري إىل القادة يف
املنتصف لكتابة الطعام يف القامئة .متارس اللعبة ملدة خمس
دقائق.
.تبعد ذلك ،يجلس الجميع م ًعا ومعهم دليل األغذية الخاص
ببلدكم .يُطلب من املجموعة تنظيم قامئة التسوق وتصنيفها
يف مجموعات غذائية.
.ثثم يتم مناقشة أي األطعمة يجب أن نأكل منها كميات أكرث،
وأي األطعمة يجب أن نأكل منها كميات أقل.

تأمل:

.أيتم تعريف “البينالو” وهو طريقة فليبينية لتقديم الطعام
ملفوف يف ورق املوز .وتكون مهمة املجموعة تحضري
أوراق البينالو الكتشاف األطعمة املوجودة بداخله!
.بيتم عرض كيفية استخدام مثال بطاقة البينالو (راجعوا
التعليامت).
.تتنقسم املجموعة إىل فرق صغرية ،ويأخذ كل فريق صغري
دليل أغذية ومنوذج بينالو فارغ .ويتم تخصيص مجموعة
غذائية لكل فريق.
.ثتستخدم الفرق دليل األغذية الخاص بها مللء منوذج
البينالو الفارغ بثامنية أطعمة حسب مجموعتهم الغذائية.
.جيف النهاية ،تتشارك الفرق يف البينالو ملناقشة أي األطعمة
يجب أن نأكل منها كميات أكرب ،وأي األطعمة يجب أن
نأكل منها كميات أقل.

 15دقيقة

.أيتم تذكري الجميع بتحدي تعهد األناناس الذي تم اإلعالن عنه يف
الربنامج اإلذاعي.
.بيُطلب من الجميع القيام بتعهد أناناس محدد بهد تحسني
التغذية الخاص بهم ،وكتابته يف عداد الشارة الخاص بهم.
.تيتم مناقشة الرسائل الرئيسية وما إذا كان املجتمع األوسع عىل
دراية بهذه املعلومات .يتم تشجيع املجموعة عىل البحث يف
سوء التغذية يف بلدكم ،باستخدام مصادر موثوقة (راجعوا ملف
الحقائق) وإحضار املعلومات التي وجدوها يف االجتامع القادم
تقدم التهاين للجميع عىل االنتهاء من املرحلة الصفراء!
احتفظوا بكافة عدادات الشارة.
حزمة أنشطة التغذية القوية للفتيات

أو

فض غالف
البينالو

ال ميكنكم التجمع م ًعا؟

يُطلب من املجموعة قراءة نص الربنامج اإلذاعي ،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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نص املحطة اإلذاعية – برنامج العارشة صبا ًحا

 5شخصيات :اثنان من ق ّراء األخبار وثالثة من املتصلني

قارئ األخبار ( :)1أهالً بكم معنا مرة أخرى يف إن يب إس .أنا مضيفكم[ ،إدراج اسمك].
قارئ األخبار ( :)2وأنا مضيفكم[ ،إدراج اسمك] .بعد إعالن وزيرة الصحة هذا الصباح ،أصبح كل تركيز الربنامج اليوم عىل واحد من أعمدة الصحة
الثالثة :التغذية .ملاذا؟ ألن جسم اإلنسان مثل السيارة – إذا مألتها بوقود صحي ،ستعمل هذه السيارة بشكل أفضل! تساعدك
التغذية الجيدة يف النمو وتبني نظامك املناعي – حتى يتمكن من مكافحة الجراثيم!
قارئ األخبار ( :)1هذا صحيح .هيا نبدأ بأن نذكر أنفسنا برسالة الوزيرة آبلداي الخاصة بالتغذية .تعني التغذية الجيدة أن يتناول الشخص ثالث
وجبات متوازنة وأن يرشب الكثري من املاء النظيف كل يوم.
قارئ األخبار ( :)2كام إنها أحرضت دليل األغذية الخاص ببلدنا ،وهو مستند بإمكانه مساعدتنا يك نفهم بشكل أفضل كيف تبدو “الوجبات املتوازنة”.
يتم عرض دليل األغذية الخاص ببلدكم ،و ُيطلب من املجموعة تسمية كل مجموعة غذائية.
قارئ األخبار ( :)1إذًا ،الوجبة املتوازنة هي الوجبة التي تحتوي عىل كافة املجموعات الغذائية املختلفة .ولكن ،يجب أن نتناول كميات أكرب من بعض
األطعمة ،وكميات أقل من أطعمة أخرى.
يتم اإلشارة إىل النسب الخاصة بكل مجموعة غذائية يف دليل األغذية ،مع التأكد من فهم الجميع أي األطعمة يجب أن نأكل منها كميات أكرب وأي
األطعمة يجب أن نأكل منها كميات أقل.
قارئ األخبار ( :)1كام أننا نحتاج أيضً ا للتنوع – فال يجب أن نتناول نفس الطعام كل يوم! وتُسمى الوجبات املتوازنة “أطباق ألوان الطيف” ألنها كث ًريا
ما تكون زاهية األلوان .وليك تكون وجباتكم زاهية األلوان ،يجب أن تحتوي دامئًا عىل الخرضوات ،وأن يكون هناك تنوع يف الفاكهة
والخرضوات التي يتم تناولها!
قارئ األخبار ( :)2نريد أن نسمع منكم عن وجباتكم الصحية املفضلة .ونريد باألخص أن نسمع من مستمعينا الدوليني! الخطوط مفتوحة اآلن .املتصل
األول؟
متصل (:)1

أهالً .أنا [إدراج اسمك] من رسيالنكا“ .طبق ألوان الطيف” املفضل بالنسبة يل هو كاري الجاك فروت – ويتكون من الجاك فروت
والدجاج وحليب جوز الهند واملورينجا (أوراق نبات) واألرز.

قارئ األخبار ( :)1يبدو ذلك لذيذ! شك ًرا جزيالً لك! واآلن معنا املتصل الثاين – برجاء تقديم نفسك.
متصل (	:)2شك ًرا الستضافتي .أنا [إدراج اسمك] من مدغشقر ،وأنا أحب أوراق الكاسافا املطحونة مع األرز واللحم والجزر والسوداين املطحون
وبعض الفاكهة الجانبية.
ُيطرح هذا السؤال عىل املجموعة :ما هي وجباتكم الصحية املفضلة؟
قارئ األخبار ( :)2واآلن نريد أن نسمع عن بعض العادات الغذائية غري الصحية الخاصة بكم .املتصل الثالث؟
متصل (:)3

أهالً .أنا [إدراج اسمك] ،وأتناول الكثري من األطعمة امل َُص ّنعة .دامئًا ما أشرتي شاي الفقاعات امل َُسكَر والبطاطس املقلية املالحة يف
طريق عوديت إىل املنزل .أنا أعلم أن هذا الطعام غري صحي ،ولكن يعجبني مذاقه.

قارئ األخبار ( :)1أنا أعلم أنه أمر صعب ،ولكن من املهم إدراك أن هذه العادة سيكون لها تأثري يسء عىل نظامك الغذايئ وعىل صحتك – يف الوقت
الحايل ويف املستقبل أيضً ا! فاألطعمة التي تحتوي عىل نسب عالية من امللح أو الدهون أو السكر ال تساعد أجسامنا عىل النمو أو
املحافظة عىل الصحة .جرب تناول الوجبات الخفيفة الصحية ،مثل الفاكهة أو الخرضوات الطازجة املغسولة بعناية أو املكرسات.
وستشعر أنك أفضل بكثري!
حزمة أنشطة التغذية القوية للفتيات
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نص املحطة اإلذاعية – برنامج العارشة صبا ًحا

قارئ األخبار ( :)2بصفة عامة ،أعتقد أنه من املهم التأكيد عىل أنه عندما ال يحصل جسمك عىل العنارص الغذائية والطاقة التي يحتاجها ،ستجد إنك
تشعر بالتعب بسهولة ،وستمرض ومن املحتمل أن تعاين من سوء التغذية.
قارئ األخبار (	:)1نعم .إن سوء التغذية مرض خطري يؤثر عىل منونا ويجعلنا منرض .كام أنه يزيد من فرص اإلصابة باألمراض غري املعدية ،مثل مرض
السكر وبعض أنواع الرسطان وأمراض القلب .هناك ثالثة أنواع من سوء التغذية :نقص التغذية ،وزيادة الوزن ،والجوع الخفي (عندما
يفتقد األشخاص بعض الفيتامينات أو املعادن األساسية يف طعامهم).
قارئ األخبار (	:)2بإمكانكم معرفة املزيد عن سوء التغذية من خالل املوقع اإللكرتوين ملنظمة الصحة العاملية .لقد وجدت اإلحصائيات التي ذكرتها
الوزيرة عن سوء التغذية صادمة للغاية – كام إنه مشكلة عاملية!
قارئ األخبار ( :)1إذًا ،ما الذي نستطيع القيام به بشأن هذه املشكلة؟ حس ًنا ،لدينا تحدي لكم! يقوم كل شخص باتخاذ تعهد األناناس لتحسني التغذية
الخاصة به .التعهد الخاص يب هو أن أن ّوع يف نظامي الغذايئ كل يوم.
قارئ األخبار ( :)2التعهد الخاص يب هو أن أتوقف عن تخطي وجبة اإلفطار وعن تناول الوجبات الخفيفة املقلية غري الصحية .سرناكم بعد الفاصل!

حزمة أنشطة التغذية القوية للفتيات
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مثال لبطاقة البينالو

مثال لبطاقة بينالو

(مجموعة الربوتينات – بنا ًء عىل دليل األغذية الخاص بالتغذية القوية للفتيات):

املاكريل

الدجاج

١.يف النشاط ،تقوم املجموعة بإعداد مجموعة كاملة من بطاقات البينالو .يجب أن تُ ثل كل بطاقة بينالو مجموعة واحدة من املجموعات
الغذائية يف دليل األغذية الخاص ببلدكم .يجب أن تعرض كل بطاقة مثانية أمثلة ألطعمة محلية من هذه املجموعة الغذائية تحديدً ا.
٢.عىل سبيل املثال ،يعرض دليل األغذية الخاص بالتغذية القوية للفتيات ست مجموعات غذائية :الحبوب ،والخرضوات ،والفاكهة ،ومنتجات
األلبان ،والربوتينات ،والدهون/الزيوت .يعرض هذا املثال لبطاقة البينالو أمثلة وحقائق عن مجموعة الربوتينات .وقد تم تصميم املثال
بنا ًء عىل الدليل الغذايئ الخاص بالتغذية القوية للفتيات.

ميدنا الربوتني بالطاقة
ويساعدنا عىل النمو
الدجاج غني بالربوتني املاكريل غني بالربوتني
والفيتامينات واملعادن والدهون والفيتامينات
الجمربي غني بالربوتني اللحم قليل الدسم
واملعادن غني بالربوتني والدهون
والفيتامينات

ميدنا الربوتني بالطاقة
ويساعدنا عىل النمو

اللحم قليل الدسم

اللوز غني بالربوتني حمص الشام غني
والدهون والفيتامينات بالربوتني والكربوهيدرات
والفيتامينات

ميدنا الربوتني بالطاقة
ويساعدنا عىل النمو

البيض غني بالربوتني العدس غني بالربوتني
والفيتامينات واأللياف والفيتامينات
واملعادن

العدس

الجمربي

البيض

ميدنا الربوتني بالطاقة
ويساعدنا عىل النمو

اللوز

حمص الشام
حزمة أنشطة التغذية القوية للفتيات
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بداخله.

مامرسة البينالو يف مجموعات:

١.يقوم شخص بهجاء االسم أثناء تحريك البينالو ،ثم يحتفظ به مفتو ًحا عند الحرف األخري.
٢.يقوم باقي أفراد املجموعة باختيار أحد األطعمة يف البينالو.
٣.يتم فتح البينالو وقراءة املعلومات املوجودة به.
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منوذج لبطاقة بينالو فارغة

١.يتم إعداد نسخ من منوذج بطاقة بينالو فارغة (أدناه) بحيث يكون هناك منوذج لكل مجموعة من املجموعات الغذائية يف بلدكم .عىل
سبيل املثال ،يوجد ست مجموعات غذائية يف دليل األغذية الخاص بالتغذية القوية للفتيات ،ويف حالة استخدامه ،يجب تجهيز ست نسخ.
٢.يتم قص وطي كل بطاقة (ستكتب املجموعة عىل كل بطاقة وستعيد طيها يف النشاط).

هذا الطعام ميدنا بـ
______________

________________ ________________
غني بـ غني بـ
________________ ________________

هذا الطعام ميدنا بـ
______________

هذا الطعام ميدنا بـ
______________

________________ ________________
غني بـ غني بـ
________________ ________________

________________ ________________
غني بـ غني بـ
________________ ________________

________________ ________________
غني بـ غني بـ
________________ ________________
هذا الطعام ميدنا بـ
______________
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