التغذية القوية
للفتيات
حزمة األنشطة

املرحلة العمرية األصغر
( 10-6سنوات)

التغذية الجيدة تساعد يف
املحافظة عىل سعادتك وصحتك!

رسالة من ساوترا راسيتاسوا
بطلة املنارصة للتغذية القوية للفتيات
اتحاد فتيات كشافة مدغشقر

نحن خرباء يف حياتنا الخاصة؛ فنحن نعلم احتياجاتنا املحددة وندرك
أسباب مصاعبنا .حتى كأطفال ،نحن مبتكرات وثاقبات الفكر وطموحات.
باإلفصاح عن آرائنا وبالعمل م ًعا ،نستطيع التغلب عىل التحديات التي
تواجهنا.
بعد حصويل عىل شارة التغذية القوية للفتيات ،وتعلم كيفية املنارصة
لتغذية أفضل ،قمت بإعداد فيديو عن سوء التغذية موجه لرئيس دولتنا.
ثم شاركت بهذا الفيديو من خالل وسائل التواصل االجتامعي وقد حصل
عىل الكثري من االهتامم ،حتى من الحكومة!
يف مرحلة التعليم األسايس .أصبح من الواضح أن رئيس الدولة والسيدة
األوىل يعطيان أولوية الحتياجاتنا الغذائية اآلن!
رسالتي للمرشدات وفتيات الكشافة بسيطة :ليس علينا القيام بأمور كبرية
أو امتالك الكثري من املوارد حتى نتمكن من تغيري العامل .فبحصولك عىل
شارة التغذية القوية للفتيات وباتخاذك إجراء لتحسني التغذية لآلخرين،
أنت بالفعل تصنعني عامل ًا أفضل.
الفتيات هن مصدر إلهامي ،وأمتنى أن أكون أنا أيضً ا مصد ًرا إللهام
اآلخرين.

رسالة من چول يس سبايرس
الرئيس واملدير التنفيذي ،التغذية العاملية

يرس منظمة التغذية العاملية أن تعمل
مع الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات
الكشافة عىل مدار السنوات األربعة املاضية
للوصول إىل حوايل نصف مليون فتاة مبعلومات عن التغذية عىل مستوى
إفريقيا وآسيا ،بحيث يتمك ّن من اتخاذ قرارات سليمة فيام يخص
غذائهن – ومعرفة كيف تستطيع التغذية الجيدة مساعدتهن يف الوصول
إىل قدراتهن الكاملة .من خالل هذا الربنامج ،أصبحت الفتيات قائدات
وبطالت للمنارصة يف مجتمعاتهن وأبعد من ذلك.
التغذية العاملية هي منظمة دولية للتغذية ،تعمل عىل تحويل حياة
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رسالة من هايدي جوكينني
رئيس ،مجلس اإلدارة العاملي للجمعية
العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة

للفتيات والنساء احتياجات غذائية محددة،
إال أن هذه االحتياجات كث ًريا ما ال يتم الوفاء
بها .تتأثر الفتيات والنساء بشكل غري متناسب بسوء التغذية ومبنعهن
من الوصول إىل قدراتهن الكاملة.
تقدم شارة التغذية القوية للفتيات فرصة إلعادة كتابة هذه القصة.
يسعدين أن أشارك بهذا اإلصدار العاملي الجديد من شارة التغذية
القوية للفتيات معكم ،والذي تم إعداده ي ًدا بيد مع وكالة التغذية
العاملية ومرشدات وفتيات الكشافة.
ال نستطيع االنتظار لرنى ما تستطيعون تحقيقه!

األشخاص بتحسني تغذيتهم – خاص ًة النساء واملراهقات واألطفال .وقد
جمعنا خربتنا يف مجال التغذية مع الشبكة العاملية املمتدة للجمعية
العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة للوصول للفتيات يف الوقت
املناسب باملعرفة املناسبة ،واالستجابة الحتياجاتهن ومساعدتهن يف
تنمية مهارات القيادة التي يحت ّجنها للحديث يف مجتمعاتهن عن قوة
التغذية وأهميتها.
نياب ًة عن فريق التغذية العاملية بأكمله عىل مستوى العامل ،أتقدم
بالشكر للجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة ،وكذلك حكومة
كندا التي تدعم هذه الرشاكة .ال نستطيع االنتظار لسامع كيف
ستستمر الفتيات يف استخدام املعرفة الخاصة بالتغذية التي تعلم ّنها
كجزء من هذا الربنامج إلحداث الفرق يف مجتمعاتهن ويف العامل ككل.
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مرح ًبا بكم يف حزمة أنشطة
التغذية القوية للفتيات
للمرحلة العمرية األصغر.
تتضمن هذه الحزمة كافة األنشطة واملوارد املطلوبة لتنفيذ
برنامج التغذية القوية للفتيات مع مجموعة من املرحلة
العمرية من  6إىل  10سنوات.
هذه ريبيكا .سرتشدكم قصتها يف موضوع التغذية اللذيذ .يبدأ
كل نشاط يف برنامج التغذية القوية للفتيات بفصل جديد يف
رحلة ريبيكا الكتشاف كيفية املحافظة عىل السعادة والصحة.
أنشطة التغذية القوية للفتيات مناسبة للبنات والبنني أيضً ا ،وهي مصممة
ملجموعات تتكون من  30-20من الشباب ،ولكن يسهل مواءمتها ملجموعات
أصغر أو أكرب .شارة التغذية القوية للفتيات هي إعداد مشرتك ما بني املرشدات
وفتيات الكشافة يف مدغشقر ورسيالنكا والفلبني وتنزانيا.
تم التحقق من كافة املعلومات الخاصة بالتغذية يف هذه الحزم من خالل
رشيكتنا ،وكالة التغذية العاملية.

نال أكرث من  100ألف شخص من اإلرشاد
والكشافة شارة التغذية القوية للفتيات حتى
اآلن! ال نستطيع االنتظار حتى نرى ما تستطيع
مجموعتكم القيام به
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استعدوا لتقديم شارة التغذية
القوية للفتيات
قبل البدء يف األنشطة ،يجب أن يتعرف القادة عىل
أو كبديل ،اتبعوا تدريب التغذية القوية للفتيات من خالل اإلنرتنت
ملف حقائق التغذية القوية للفتيات :يجب قراءة كتيب التغذية املنفصل الذي يحتوي عىل كافة املعلومات التي
تحتاجونها لتقديم األنشطة.
الرسائل الرئيسية :يجب التأكد من فهم الرسائل الرئيسية .فهي قطع املعلومات األهم التي ينبغي أن تعرفها
مجموعتكم بنهاية كل مرحلة لونية .ستجدون الرسائل الرئيسية يف بداية كل نشاط ويف صفحة ( )4من ملف
الحقائق .وهي مكتوبة بدقة لهذه املرحلة العمرية ،فربجاء توصيلها إىل أفراد املجموعة كام هي.
دليل التغذية الخاص بكم :تعرفوا عىل دليل األغذية الخاص ببلدكم وانسخوا منه النسخ للمجموعة .ميكنك
تنزيله من موقع منظمة الغذاء العاملي ،أو يف حالة عدم وجود دليل خاص ببلدكم:
اختاروا من خالل موقع منظمة الغذاء العاملي دليل أغذية لدولة تتشابه مع دولتكم من الناحية الجغرافية
و/أو الثقافية (يفضل أن يحتوي عىل رسومات أو صور).
أو استخدموا دليل األغذية الخاص بربنامج التغذية القوية للفتيات يف صفحة ( )11من ملف الحقائق.
أنشطة شارة التغذية القوية للفتيات :قوموا مبواءمة أنشطتكم املختارة يف كل مرحلة من مراحل الشارة للتأكد
من صلتها بدليل األغذية الخاص بكم ،وبالحياة اليومية للمجموعة والطعام الذي يستطيعون تناوله.
سياسة الحامية :يجب قراءة السياسة الخاصة مبنظمتكم العضو واتباعها .يجب االنتباه عىل وجه الخصوص بكيفية
الوقاية من األمراض واإلصابات عند إعداد الطعام.

قوموا بطلب شارات التغذية القوية للفتيات لحني إمتام مجموعتكم
كافة املراحل الستة واتخاذ إجراء يف املجتمع .قوموا بزيارة:
 www.wagggs-shop.orgأو تحدثوا مع املنظمة العضو
التي تتبعونها.
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كيفية الحصول عىل شارة التغذية القوية
للفتيات

يجب إمتام ست أنشطة للحصول عىل شارة التغذية القوية للفتيات.

بد ًءا من املرحلة الخرضاء وبالتحرك يف اتجاه عقارب الساعة ،تحتاج املجموعة إلمتام نشاط واحد من كل مرحلة لونية ،بالرتتيب املوضح عىل الشارة.
يف املراحل الخرضاء والصفراء والربتقالية والفريوزية والزرقاء ،ستتعرف املجموعة عىل التغذية الجيدة ،وكيفية إيجاد املعلومات الغذائية التي ميكن
االعتامد عليها ،وكيفية إعداد وجبات صحية غري مكلفة.
يف املرحلة الحمراء ،تقوم املجموعة
بالتخطيط التخاذ إجراء يف
مجتمعها وذلك مبساعدة اآلخرين
يف تحسني تغذيتهم.
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يف صفحة ( ،)7ستجدون عداد الشارة .ننصح املجموعة باستخدام هذا العداد لتسجيل ما تعلموه عن التغذية وملتابعة تقدمهم .ينتهي كل
نشاط من أنشطة التغذية القوية للفتيات بفقرة “تأمل” مدتها  15دقيقة ،تقوم املجموعة خاللها بإكامل عداد الشارة الخاص بهم بشكل
فردي.
إن التغذية موضوع كبري! يجب إتاحة الوقت واملساحة للمجموعة للتعلم أثناء اجتامعات الوحدة .يستغرق إمتام الشارة من ست إىل سبع
ساعات تقري ًبا ،باإلضافة إىل الوقت اإلضايف التخاذ إجراء .نويص بإعطاء املجموعة حتى أسبوعني إلمتام اإلجراء.
حزمة أنشطة التغذية القوية للفتيات
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يتم االختيار ما بني نشاطني يف كل مرحلة لونية ،ما عدا املرحلة الحمراء (يوجد خيار واحد فقط) .يتم اختيار نشاط واحد يف كل مرحلة (ويكون من
األفضل االختيار مع املجموعة) يستمتعون به .بعد االنتهاء من اختيار األنشطة الستة ،يجب مواءمتها للتأكد من صلتها بدليل األغذية الخاص بكم.
خيارات األنشطة للمرحلة العمرية األصغر:

أخرض

يتم اختيار نشاط واحد:

التتابع اللذيذ

أو

بعيدا
الطريان ً

أصفر

يتم اختيار نشاط واحد:

قامئة التس ّوق

أو

خربشة األطعمة

برتقايل

السلم والثعبان

أو

الحواجز الصحية

مفتشو األطعمة

أو

اختبار التغذية

الحفل امللون

أو

برنامج الطهي

يتم اختيار نشاط واحد:

فريوزي

يتم اختيار نشاط واحد:

أزرق

يتم اختيار نشاط واحد:

أحمر

يتم القيام لهذا النشاط:

اتخاذ إجراء

تم كتابة كل األنشطة لجمهور عاملي وتتطلب الحد األدىن من املوارد .يف هذه الحزمة ،ستجدون معظم املوارد التي تحتاجونها (بعد التعليامت الخاصة بكل
نشاط).
نشجعكم عىل التعامل مع األطعمة وإعدادها وتذوقها مع مجموعتكم يف كل فرصة .ولكن يف حالة عدم إمكانية الوصول لألطعمة ،ال داعي للقلق – فيمكن
تقديم كافة األنشطة بدون طعام.
حزمة أنشطة التغذية القوية للفتيات
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عداد الشارة

عداد الشارة متاح لكم يك تتابعوا التقدم املحرز يف شارة التغذية
القوية للفتيات .يف نهاية كل نشاط متعلق بالشارة ،يتم تلوين وملء
الجزء امللون ذي الصلة مبا تعلمتم.
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التغذية القوية للفتيات حزمة األنشطة

إجراء األفوكادو
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استمروا يف الحركة! أفكار لألنشطة
التمرينات الجسدية من األمور الحيوية لحياة سعيدة وصحية.
يجب بدء كل نشاط من أنشطة التغذية القوية للفتيات بتامرين التسخني .يف كل مرة ترون فيها رمز استمروا يف الحركة ،اختاروا فكرة من األفكار التالية،
وهي من مرشدات وفتيات كشافة الفلبني ومدغشقر وتنزانيا ورسيالنكا:

األحرف المجسمة
يصيح القادة بأسماء أنواع مختلفة
من األطعمة .قوموا بتشكيل
أجسامكم في هيئة أول حرف من
هذا الطعام .تنافسوا في مجموعات
وبالتوقيت!
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زومبا
يتم إعداد رقصة قصيرة
يشارك فيها الجميع .وقوموا
بتشغيل موسيقى مفعمة بالطاقة
وهيا للرقص!
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يتم االحتفاظ ببالون أو كرة خفيفة
في الهواء بتمريرها بسرعة حول
المساحة .ال تدعوها تسقط!
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البطاطس الساخنة
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إصبع الموز

عام وجزء من
قادة باسم ط
ع على سبيل
يصيح ال م؛ موز وإصب
أجزاء الجس
ركض للمس
الجميع في ال
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المثا س لون الطعام
شيء بنف
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) ،بنفس الج
هذه الحالة
مع التكرار.
(اإلصبع)!

تابة بالجسم

الك

عدة أطعمة.
القادة بأسماء
يصيح
كم لكتابة اسم
حركوا أجسام حريك الرأس
ام – قوموا بت
الطع
داف والساقين
راعين واألر
والذ
للمساعدة!

للمزيد من المعلومات عن أهمية وفوائد النشاط الجسدي،
برجاء زيارة:

www.who.int/publications/i/item/9789240015128
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تقييم شارة التغذية القوية للفتيات
تعليامت للقادة

يتم استخدام استطالع شارة التغذية القوية للفتيات (انظروا الصفحة التالية) بغرض الفهم األفضل لنجاح أنشطة الشارة .يقيس
االستطالع التنوع يف الغذاء :عدد املجموعات الغذائية التي كان يتناولها أعضاء املجموعة قبل برنامج التغذية القوية للفتيات
مقارن ًة بعدد املجموعات الغذائية التي يتناولونها بعد االنتهاء من أنشطة الشارة.

بإمكانكم استخدام نتائج هذه االستطالعات بطرق عدة .فقد ترغبون
ببساطة يف معرفة مدى فاعلية أنشطة شارة التغذية القوية للفتيات،
وتقررون املشاركة بهذه املعلومات مع املنظمة العضو الخاصة بكم .كام
ميكنكم استخدام النتائج للرتويج لفوائد التثقيف الغذايئ ملجموعات
أخرى!
االستطالع الخاص بشارة التغذية القوية للفتيات اختياري متا ًما .يف حالة
موافقة املجموعة عىل املشاركة يف االستطالع ،ينبغي القيام مبا ييل:
Ìرشح الغرض من استطالع شارة التغذية القوية للفتيات
للمجموعة وكيف ستقومون باستخدام نتائجه أو املشاركة بها.
Ìالتأكد من أن كل عضو من أعضاء املجموعة يكمل االستطالع
مرتني :مرة قبل البدء يف شارة التغذية القوية للفتيات ،ومرة
ثانية بعد االنتهاء من الشارة ،أثناء االحتفال أو احتفالية الشارة
عىل سبيل املثال .ليس هناك اختالف يف االستطالع يف املرتني.
Ìاختيار كيفية ملء االستطالع
•من خالل اإلنرتنت (إذا كان لدى املجموعة إمكانية وصول
للهواتف الذكية) :يتم مسح كود الرد الرسيع
( )QR Codeأدناه باملتصفح أو التطبيق واتباع الخطوات
الالزمة .يقوم القادة بكتابة الدرجات اإلجاملية يف املرتني لكل
مشرتك ،وتاريخ امليالد الخاص به واألحرف األوىل من اسمه،
واالحتفاظ بهذه املعلومات يف مكان أمني.
استطالع البداية
(قبل أية أنشطة خاصة بالتغذية
القوية للفتيات)
استطالع النهاية
(بعد االنتهاء من كافة أنشطة
التغذية القوية للفتيات)

عندما تنتهي املجموعة من االستطالع مرتني ،يتم وضع استطالع البداية
واستطالع النهاية لكل مشرتك م ًعا مبطابقة األحرف األوىل من االسم
وتواريخ امليالد .ميكنكم بعد ذلك تفسري النتائج كام ييل:
Ìمقارنة النتائج لكل شخص
•إذا كان إجاميل عدد إجابات “نعم” (وإجاميل عدد األطعمة)
قد زاد ،فهذا يعني أن هناك تحسن يف التنوع الغذايئ لهذا
الشخص منذ بداية شارة التغذية القوية للفتيات!
•إذا كان إجاميل عدد إجابات “نعم” (وإجاميل عدد األطعمة)
قد انخفض ،فهذا يعني أن التنوع الغذايئ لهذا الشخص قد
انخفض .برجاء مالحظة أن هذه االستطالعات تلتقط يوم واحد
من حياة هؤالء األشخاص وقد ال متثل نظامهم الغذايئ العادي.
•إذا ظلت اإلجامليات دون تغيير ،فهذا يعني عدم حدوث
تغيري يف التنوع لغذايئ الخاص بهم.
Ìيتم تحديد املتوسطات للمجموعة كلها بالنسبة الستطالعات
البداية والنهاية ،ومقارنة النتيجتني .للقيام بذلك ،يتم إضافة
كل إجابات “نعم” للجميع من استطالع البداية ،ثم قسمة
هذا العدد عىل رقم استطالعات البداية املكتملة .بعد ذلك،
يتم مقارنة هذا الرقم باملتوسط يف نهاية الشارة وذلك بجمع
كل إجابات “نعم” للجميع من استطالع النهاية ثم قسمة هذا
العدد برقم استطالعات النهاية املكتملة.
ميكن أخذ هذا التحليل لخطوة أبعد باستكشاف رأي املجموعة يف سبب
حدوث هذه التغريات .عىل سبيل املثال ،بإمكانكم سؤال املجموعة عام
إذا كانت هذه التغريات نتيجة لشارة التغذية القوية للفتيات أو بسبب
مؤثرات خارجية أخرى.

•االستطالع الورقي :يتم تحضري النسخ املطلوبة مقد ًما :نسخة
واحدة لكل مشرتك قبل بداية الشارة ،ونسخة أخرى يف النهاية
(أنظروا الصفحة التالية).
حزمة أنشطة التغذية القوية للفتيات
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استطالع شارة التغذية القوية للفتيات

انضموا للفتيات حول العامل الاليت يشاركن بفهمهن للتغذية! أكملوا استطالع شارة التغذية القوية للفتيات مبفردكم ثم سلموه للقادة.

املشاركة يف هذا االستطالع اختيارية .فإذا اخرتتم املشاركة يف االستطالع ،هذا معناه موافقتكم عىل استخدام القادة لهذه املعلومات واملشاركة بها (لن تتم
املشاركة بأسامئكم).
تاريخ امليالد (مثال:)25/8/2010 :

		
األحرف األوىل من االسم (مثال :أ .ك:).

الخطوات املتبعة:

١.للبدء ،يتم التفكري يف كل الطعام الذي تم تناوله باألمس (الفطور ،الغداء ،العشاء ،الوجبات الخفيفة).
٢.يتم وضع عالمة “نعم” أمام كل مجموعة غذائية تم تناولها مرة واحدة عىل األقل ،وعالمة “ال” أمام املجموعات الغذائية التي مل يتم تناولها
عىل اإلطالق.
٣.بعد ذلك ،تحت كل مجموعة غذائية تم وضع عالمة “نعم” عندها ،يتم التأشري عىل كل طعام تم تناوله (أو الكتابة يف الفراغ).
٤.يف النهاية ،يتم حرص عدد إجابات “نعم” ،وعدد األطعمة التي تم التأشري عليها .ثم يتم كتابة اإلجامليات يف املربعات يف األسفل.

يف حالة تناول األطعمة املركبة (خليط من األطعمة)؛ مثل الحساء ،الكاري ،اليخنة ،الالزانيا ،التاكو ،إلخ ،حاولوا تقسيم هذه األطعمة إىل مكوناتها .البيتزا،
عىل سبيل املثال ،هي خبز (حبوب) ،وطامطم (فاكهة) ،وجنب (ألبان/منتجات ألبان) ،وهكذا.
ملحوظة :األغذية أدناه مقسمة حسب دليل األغذية الخاص بالتغذية القوية للفتيات.

هل تناولت الحبوب باألمس؟
ما هي الحبوب التي تناولتها؟ قم بالتأشري أدناه.

نعم

ال

الحبوب ،مثل :الذرة ،األرز ،الخبز ،املكرونة ،الحبيبات ،النودلز ،عصيدة األوجايل ،العصيدة
الجذور والدرنات ،مثل :البطاطس ،البطاطا ،موز الجنة ،البفرة ،البطاطا الحلوة ،ذرة
مسلوقة عىل القولحة.
أخرى:

هل تناولت الربوتني باألمس؟

ما هي األطعمة الربوتينية التي تناولتها؟ قم بالتأشري أدناه.

نعم

ال

اللحوم ،مثل :اللحم البقري ،لحم الخنزير ،الدجاج ،لحم الخروف ،لحم املاعز ،لحم الجِامل.
اللحوم ،مثل :الكبدة ،الكالوي ،القلوب ،غريها من األعضاء يف اللحوم.
األسامك والقرشيات ،مثل :السمك ،الجمربي ،الكابوريا ،الرسدين ،املحار.
البقوليات والبذور واملكرسات ،مثل :حمص الشام ،العدس ،الفاصوليا السوداء ،الفول
السوداين ،التوفو ،اإلدامامي ،منتجات الصويا ،الحمص.
البيض.
األلبان ومنتجات األلبان (الغنية بالكالسيوم) ،مثل :اللنب ،الجنب ،مصل اللنب ،الزبادي ،القشدة.
أخرى:

حزمة أنشطة التغذية القوية للفتيات
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استطالع شارة التغذية القوية للفتيات
هل تناولت الخرضوات باألمس؟

ما هي الفاكهة التي تناولتها؟ قم بالتأشري أدناه.

نعم

ال

الخرضوات الخرضاء ،مثل :السبانخ ،الكرنب األجعد ،الربوكيل،
أوراق البفرة ،الكرنب ،السلق ،الطحالب البحرية.
الخرضوات الربتقالية والحمراء والخرضاء ،مثل :القرع العسيل ،الجزر ،الكوسة ،الفلفل
الرومي ،الطامطم.
أخرى ،مثل :الباذنجان ،البصل ،القرنبيط.
أخرى:

هل تناولت الفاكهة باألمس؟

ما هي الفاكهة التي تناولتها؟ قم بالتأشري أدناه.

نعم

ال

الفاكهة الطازجة ،مثل :املانجو ،الكانتلوب ،الجريب فروت ،البطيخ،
البابايا ،املشمش ،اليوسفي ،الجوافة ،فاكهة الباشون ،األناناس ،التوت ،املوز ،الليتيش.
الفاكهة املجففة ،مثل :الزبيب ،التمر ،املشمش.
أخرى:

إجاميل إجابات “نعم”:
إجاميل املربعات املؤرش عليها:

حزمة أنشطة التغذية القوية للفتيات

(من )4
(من )17
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جاهزون؟

لقد اقرتبتم من الوصول ...

استعدوا...

عداد الشارة
خ

اتفاقية املساحة الشجاعة
نحن محبون لالطالع ونطرح األسئلة

يف صفحة ()7

لكل شخص.

يتم نس
مجموعة من
شجاعة (
كتابة اتفاقية املساحة ال لتغذية القوية
ملجموعة ،يتم
عرضها طوال فرتة شارة ا نا أي ًضا – إنها
مع ا ألساسية) يتم
ة آمنة تتحدا
ا
ة هي مساح
القواعد ساحة الشجاع
للفتيات .امل
بشكل أفضل.
حيث نتعلم
املساحة
ملف الحقائق
الخاص بكم و
دليل األغذية
من جاهزية
يجب التأكد
وية للفتيات.
بالتغذية الق
الخاص
لتغذية القوية
ستطالع شارة ا
نسختني من ا
لكل شخص.
ياري :تحضري
( )10و()11
اخت يف الصفحتني
للفتيات

نحن أمناء

نحن نستمع لبعضنا اآلخر

نحن ال نحكم عىل اآلخرين
نحن نشجع الثقة الجسدية (الغرض من

تناول الطعام الصحي ليس ليك نصبح
أنحف أو أجمل أو ببرشة أفتح ،إلخ)

قوة الفتيات!

استمروا يف القراءة للتعرف عىل كافة أنشطة وموارد
شارة التغذية القوية للفتيات
حزمة أنشطة التغذية القوية للفتيات
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األنشطة الخرضاء

التوقيت :ساعة واحدة

ملخص:

إجراء سباق تتابع أو إعداد طائرات ورقية لتعلم كيفية املحافظة عىل السعادة والصحة.

الرسائل الرئيسية:

Ìللمحافظة عىل السعادة والصحة اآلن ويف املستقبل ،أنتم بحاجة إىل:
•نظام غذايئ صحي = تناول الطعام الصحي ورشب الكثري من املاء.
•بيئة صحية = االستحامم وتنظيف املنزل.
•منط حياة صحي = الحصول عىل قسط كايف من النوم ،ومامرسة الرياضة بشكل يومي ،والذهاب إىل املدرسة ،وزيارة
الطبيب/العيادة الصحية بانتظام.

املوارد املتاحة:
قصة ريبيكا – الفصل األول
منوذج الطائرة الورقية

التحضري:

١.قراءة املرحلة الخرضاء يف ملف الحقائق الخاص بالتغذية القوية
للفتيات.
٢.جمع عدادات الشارة التي تم تحضريها.
٣.اختيار النشاط الرئييس:
•التتابع اللذيذ :يتم جمع مثانية عنارص متثل كيفية املحافظة
عىل السعادة والصحة :طبق (لألكل) ،كوب (للامء) ،صابون
(لالغتسال) ،مكنسة (للتنظيف) ،وسادة (للنوم) ،حذاء (ملامرسة
الرياضة) ،عدة إسعافات أولية (للطبيب).
•الطريان بعيدً ا :يتم جمع ورق وأقالم.

حزمة أنشطة التغذية القوية للفتيات

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

البداية:

 15دقيقة

١.يتم تقديم شارة التغذية القوية للفتيات ،ورشح أنه بنهاية
الشارة ،ستتناول املجموعة الطعام بشكل صحي أكرث كام
ستساعد اآلخرين عىل القيام بذلك.
٢.يتم قراءة الفصل األول ،مبا يف ذلك األسئلة.
٣.يف النهاية ،يتم طرح األسئلة التالية عىل املجموعة:
.أما هي العنارص الثامنية التي نحتاجها يف الحياة؟
.بهل تعانون من أية عادات غري صحية ،مثل ريبيكا وأصدقائها؟
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اختيار الوجبة األساسية:

 30دقيقة

التتابع اللذيذ
.أالهدف هو مساعدة ريبيكا بجمع أكرب عدد من العنارص!
.بأوالً ،يتم عرض العنارص الثامنية ،وتقوم املجموعة بتخمني
ما متثله هذه العنارص بالنسبة لألمور التي نحتاجها
لنكون سعداء وأصحاء ،مثل الصابون = االغتسال.
.تيتم اخرتاع حركة لكل أمر من األمور التي نحتاجها ،فمثالً،
االغتسال = فرك الجسم.
.ثتنقسم املجموعة إىل فريقني مواجهني .يقف القادة يف
املنتصف ويرفعوا أحد العنارص .يجري شخص واحد من
كل فريق إىل املنتصف ويقوم بالحركة املتفق عليها.
الشخص الذي يقوم بالحركة أرسع وبشكل سليم يحصل
عىل العنرص .ثم يعود كل العب إىل فريقه ،وتكرر اللعبة.

أو

بعيدا
الطريان ً
.أالهدف هو صنع طائرة ذاكرة تطري إىل ريبيكا!
.بأوالً ،نسرتجع العنارص الثامنية التي نحتاجها جمي ًعا لنكون
سعداء وأصحاء (راجعوا الرسائل الرئيسية) .ويتم رسم/
كتابة هذه العنارص حتى يراها الجميع.
.تيقوم كل شخص برسم العنارص الثامنية التي نحتاجها عىل
الورقة الخاصة به.
.ثيتم عرض طريقة لصنع الطائرة الورقية (يتم استخدام
النموذج املتاح) .ثم يقوم كل شخص ،حسب رسعته،
بتحويل الورقة الخاصة به إىل طائرة.
.جيقوم الجميع باختبار طائراتهم ملعرفة ما إذا كانت
تستطيع الوصول إىل ريبيكا!

.جالفريق الفائز هو الذي يحصل عىل أكرب عدد من العنارص
يف النهاية!

تأمل:

 15دقيقة

١.يتم تقديم عداد الشارة ورشح كيفية استخدامه.
٢.يُطلب من الجميع التلوين يف الجزء األخرض .ثم بعد ذلك
ميكنهم كتابة أو رسم ما تعلموه اليوم .يتم التوجيه باستخدام
الرسائل الرئيسية وهذه األسئلة:
.أما الذي نحتاجه ليك نكون سعداء وأصحاء؟
.بما الذي ميكنكم القيام به للمزيد من الصحة؟
تقدم التهاين للجميع عىل إمتام املرحلة الخرضاء!
حافظوا عىل عدادات الشارات.

حزمة أنشطة التغذية القوية للفتيات

ال ميكنكم التجمع م ًعا؟

يُطلب من املجموعة قراءة قصة ريبيكا مع شخص بالغ ،ثم
رسم صورة لكل عنرص من العنارص الثامنية التي نحتاجها
لنكون سعداء وأصحاء.

لديكم تقنية؟

التقطوا الصور أو الفيديوهات لعنارص املجموعة أو طائراتها،
وشاركوها بها يف املدرسة أو مع العائلة.
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مورد (:)1

قصة ريبيكا – الفصل األول

تعرفوا عىل ريبيكا .تبلغ ريبيكا  10سنوات من العمر ،وهي مرشدة تعيش يف قرية بالقرب من موهيزا يف
تنزانيا ،رشق إفريقيا .تتحدث ريبيكا اللغتني السواحيلية واإلنجليزية .وهي تحب اإلرشاد والقراءة واللعب
مع أخيها وأختها األصغر (زاك وفييث)  −ولكن بعد أن تنتهي من أعاملها املنزلية! عندما تكرب ،تحلم ريبيكا
بالسفر إىل إحدى املراكز العاملية التابعة للجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة ،حتى تستطيع
التعرف عىل الثقافات املختلفة! فريبيكا محبة لالطالع وتسأل الكثري من األسئلة.
تستيقظ ريبيكا كل يوم يف السادسة صبا ًحا ،وكث ًريا ما تكون متعبة ألنها تنام يف وقت متأخر من الليل .تبدأ
ريبيكا يومها بطيئة كالسلحفاة وهي تجر يف قدميها (مام يغضب أمها!) .فتبدأ برتتيب رسيرها ثم تستحم.
ريبيكا ليس لديها وقت لتناول اإلفطار ،ولذلك فهي ترشب كوب كبري من املاء رسي ًعا قبل أن تبدأ يف السري
إىل املدرسة .وأثناء السري مع فييث وزاك ،تبدأ معدتها يف الكركرة وتتثاءب بشكل مستمر.
سؤال للمجموعة :ملاذا تشعر ريبيكا بالتعب يف اعتقادكم؟ هل هي جائعة؟
الخلود إىل النوم يف وقت متأخر من الليل وتخطي وجبة اإلفطار أمثلة عىل العادات غري الصحية.
صديقة ريبيكا املفضلة؛ جريس ،وهي أيضً ا مرشدة ،يف انتظارها عند تقاطع الطريق .تبدأ جريس يف الرقص
مبجرد أن ترى ثالثتهم  −محركة ذراعيها وقدميها يف تناغم مثايل ،ويبدأ الجميع يف الضحك .فجريس دامئًا
تضع البسمة عىل وجوه اآلخرين.
أثناء سريهم م ًعا ،تفاجئ جريس ريبيكا بهذا السؤال“ ،هل لديك أية عادات غري صحية؟” .فتقاطع فييث
قبل أن تستطيع ريبيكا الرد“ ،يف رأيي أنها تشاهد التليفزيون حتى وقت متأخر من الليل!” فتقلب ريبيكا
لدي البعض منها .فأنا أخلد إىل النوم يف وقت متأخر ج ًدا ،ولذلك
عينيها ،ثم تفكر“ .يف الحقيقة ،أعتقد أنه ّ
أشعر عند االستيقاظ أن جسمي يزن مثل خمسة أفيال! وكث ًريا ما أنىس تناول اإلفطار أيضً ا ”.تبتسم جريس
قائلة“ ،أنا أفكر يف األمر ذاته  −أعتقد أن لدينا جمي ًعا بعض العادات غري الصحية ،مثل عدم تناول ما يكفي من الخرضوات والفاكهة .ولكني ال
أعلم من أين أبدأ”.
سؤال للمجموعة :هل تعتقدون أن لديكم أية عادات غري صحية؟
تتوقف فييث أخت ريبيكا أمامهم قائلة“ ،أنا أعرف! األسبوع املايض يف املدرسة ،حدثنا مسؤول الصحة والرفاه عن الشعور بالسعادة والصحة.
ليس فقط يف تنزانيا ،ولكن يف جميع أنحاء العامل ”.تضع فييث حقيبتها عىل األرض وتضبط زيّها ،كام لو كانت تستعد ألداء عرض .ثم ترفع ثالثة
أصابع وتقول“ ،نحتاج جمي ًعا لثالثة أمور”.
ُيطلب من الجميع رفع ثالثة أصابع واإلشارة إىل كل إصبع أثناء القراءة.
قالت مشرية إىل اإلصبع األول“ :هذا يشري إىل نظام غذايئ صحي .نحن بحاجة لتناول ثالث وجبات متوازنة كل يوم ورشب الكثري من املاء
النظيف!” ثم أشارت لإلصبع الثاين“ :وهذا يشري إىل بيئة صحية – يجب االستحامم أو االغتسال كل يوم ،واملحافظة عىل نظافة املنزل – خاص ًة
املطبخ والحامم!” وأشارت لإلصبع الثالث وهي تنظر يف عيون الجميع“ :وهذا يشري إىل منط حياة صحي .نحن نحتاج من  9إىل  11ساعة من
النوم (تتثاءب ريبيكا بشكل درامي) ،ومامرسة التامرين الرياضية (تجري يف مكانها) ،والذهاب إىل املدرسة (تشري إىل زيّها) ،وزيارة الطبيب/
العيادة الصحية بانتظام (تلمس جبهتها) .تضع فييث حقيبتها عىل كتفها مرة أخرى وتدور لتستمر يف السري ويبدو عليها الفخر ألنها تعرف أكرث
من أخواتها األكرب س ًنا.
يجري اآلخرون للحاق بها“ .رائع!” ،تقول ريبيكا“ .إذًا أنا أحتاج للحصول عىل قسط أكرب من النوم وأحتاج لتناول وجبة اإلفطار – وهذا سيحسن
من منط حيايت ونظامي الغذايئ ”.وتضيف جريس“ ،أنا أحتاج لتحسني بيئتي وذلك بتنظيف غرفتي ”.ويصيح زاك“ ،وأنا أيضً ا ،واآلن علينا اإلرساع
وإال تأخرنا!” ويجري الجميع يف اتجاه بوابة املدرسة.
حزمة أنشطة التغذية القوية للفتيات
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بعيدا :منوذج الطائرة الورقية
الطريان ً

خطوة ()1

مع وضع الورقة يف االتجاه
العمودي ،يتم طي الحافة
السفلية مبقدار  1سم.

ورقة حجمA4
297mm x 210mm

خطوة ()2

يتم الطي مرة أخرى،
ويستمر الطي لحني الوصول
إىل منتصف الورقة.

خطوة ()3

مع وضع الجانب املطوي
ألسفل ،يتم طي الورقة إىل
النصف.

خطوة ()4

مع االحتفاظ بالورقة بالنصف ،يتم طي أحد
الجوانب “األجنحة” مبقدار  2سم.

خطوة ()5

تكرر هذه الخطوة يف
الجانب األخر .لقد انتهيتم!

التصميم النهايئ
حزمة أنشطة التغذية القوية للفتيات
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األنشطة الصفراء

التوقيت :ساعة واحدة

ملخص:

التسابق لرتتيب املشرتيات أو مامرسة لعبة رسم لتعلم كيفية تناول الطعام بشكل صحي.

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 (تُسمى 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.

Ìيساعد تناول الطعام بشكل صحي يف منو جسمك ومكافحة الجراثيم .فإذا مل تفعل ذلك ،قد تعاين من مرض خطري اسمه سوء التغذية.

املوارد املتاحة:
قصة ريبيكا – الفصل الثاين
بطاقات املجموعات الغذائية
(يقوم القادة مبواءمتها)

التحضري:

١.قراءة املرحلة الصفراء من ملف الحقائق الخاص بالتغذية
القوية للفتيات.
٢.جمع كافة عدادات الشارة (من النشاط السابق) وأقالم وورق.
٣.إعداد نسخ من دليل األغذية الخاص ببلدكم (أو دليل األغذية
الخاص بالتغذية القوية للفتيات).
٤.اختيار النشاط الرئييس:
•قامئة التس ّوق :يتم إعداد ملصقات تعرض اسم كل مجموعة
من املجموعات الغذائية (يف دليل األغذية الخاص بكم) .يتم
وضع امللصقات حول الغرفة ،ثم يتم كتابة قامئة للتسوق مكونة
من نوعني من األطعمة من كل مجموعة غذائية ،باإلضافة إىل
األطعمة امل َُص ّنعة ،مثل الحلوى واألطعمة املحمرة.
•خربشة األطعمة :يتم مواءمة بطاقات املجموعات الغذائية
(متاحة) حسب بلدكم .ويتم إعداد مجموعة من البطاقات
لكل مجموعة صغرية.

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

البداية:

 15دقيقة

١.مراجعة الفصل األول من قصة ريبيكا.
٢.قراءة الفصل الثاين ،مبا يف ذلك األسئلة.
٣.بعد ذلك ،يتم عرض دليل األغذية الخاص ببلدكم وطرح األسئلة
التالية:
.أما معنى “طبق ألوان الطيف”؟
.بما أهمية تناول الطعام بشكل صحي؟

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

 30دقيقة

قامئة التس ّوق
.أالهدف هو ترتيب قامئة التس ّوق الخاصة بعائلة ريبيكا!
.بيف بداية النشاط ،يقف الجميع يف املنتصف .ينادي القادة
باسم أحد األطعمة املوجودة يف قامئة التس ّوق امل ُ َعدة.
تجري املجموعة إىل امللصق حيث ينتمي الطعام( .يف حالة
األطعمة امل َُص ّنعة ،تظل املجموعة يف املنتصف ويتم التأشري
عليها يف القامئة).
.تإذا كانت اإلجابة صحيحة ،يُطلب من أحد املتطوعني رسم
الطعام أو كتابته عىل امللصق.
.ثيف النهاية ،يتم عرض دليل األغذية عىل املجموعة ،ويُطلب
منها ترتيب امللصقات بحسب احتياجنا للمجموعات
الغذائية ،من األكرث إىل األقل.
.جيتم قراءة األطعمة امل َُص ّنعة التي تم التأشري عليها يف القامئة،
ثم سؤال “ماذا قالت األستاذة بوبيه لريبيكا عن األطعمة
امل َُص ّنعة؟”

تأمل:

.أالهدف هو تخمني الطعام املرسوم!
.بتنقسم املجموعة إىل فرق أصغر مع وضع بطاقات
املجموعات الغذائية (النموذج متاح) بوجهها لألسفل يف
املنتصف .يأخذ الالعب األول بطاقة دون اإلفصاح عام
بها ،ويف صمت ،يبدأ يف رسم طعام من هذه املجموعة
الغذائية ،فيخمن الفريق ما هي .يف حالة اإلجابة
الصحيحة ،يأخذ العب آخر بطاقة لريسمها .يف حالة اإلجابة
الخطأ ،تعاد البطاقة ويتم اختيار غريها.
.تت ُكرر هذه الخطوات حتى يكون لكل الفرق رسم من كل
مجموعة غذائية.
.ثيف النهاية ،تتشارك الفرق يف الرسومات .يتم تسمية بعض
األطعمة امل َُص ّنعة ،ومراجعة ما قالته األستاذة بوبيه لريبيكا
عنها.

 15دقيقة

١.تغني املجموعة أغنية قوس قزح مثالً ،عن تناول طبق ألوان
الطيف.
٢.تُسأل املجموعة :ما هو األمر الذي ميكنكم القيام به لتناول
أطعمة صحية أكرث ،مثل ريبيكا؟ ثم تقوم املجموعة بالتلوين
يف القسم األصفر من عداد الشارة ،ثم رسم/كتابة الوعد الخاص
بهم يف تعهد األناناس.
٣.يفكر املشرتكون يف بعض الوجبات املتوازنة التي يحبون تناولها.
تقدم التهاين للجميع عىل االنتهاء من املرحلة الصفراء!
احتفظوا بكافة عدادات الشارة.

حزمة أنشطة التغذية القوية للفتيات

أو

خربشة األطعمة

ال ميكنكم التجمع م ًعا؟

يُطلب من املجموعة قراءة قصة ريبيكا مع شخص بالغ،
ثم ترتيب الطعام يف دواليب مطبخهم حسب املجموعات
الغذائية

لديكم تقنية؟

شاهدوا فيديو الغداء املدريس حول العامل .يُطلب من
املجموعة رسم غداء مدريس يف شكل “طبق ألوان الطيف”،
باستخدام أطعمة محلية غري مكلفة.
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قصة ريبيكا – الفصل الثاين

إنه وقت الغداء باملدرسة .تدخل ريبيكا قاعة الطعام وتبحث عن جريس وصديقتهام ،ماري .فهن دامئًا
يجلسن م ًعا .ثم تراهام يف الركن – جريس تساعد ماري يف تعلم كلامت أغنيتهن املفضلة .تنضم لهام ريبيكا،
إال أن ذهنها يرشد .فصويف ،الصديقة الرابعة يف مجموعتهن ،غري موجودة اليوم أيضً ا ،فهي مريضة منذ فرتة.
تتمنى ريبيكا لو أن صويف تذهب إىل العيادة لتحصل عىل املساعدة .إن هذا األمر يقلقها كث ًريا.
تقول ماري ضاحكة“ ،ماذا سنأكل اليوم – لحم وأرز؟ أم أرز ولحم؟” وميتعضن جمي ًعا؛ فهن يتناولن نفس
الطعام كل يوم .إنه أمر ممل .تقول جريس“ ،منذ أن أخربتنا فييث مبا قاله مسؤول الصحة باملدرسة وأنا أكرث
وعيًّا بنا أتناوله .ال أعتقد أن هذه الوجبات املدرسية متنحنا نظام غذايئ صحي .يجب أن نكتشف األمر .هيا
نسأل األستاذة بوبيه ،معلمة العلوم ،بعد الغداء!”

سؤال للمجموعة :يف اعتقادكم ،ماذا ستقوم األستاذة بوبيه؟
بعد االنتهاء من وجبة الغداء اململة املك ّونة من اللحم واألرز ،تط ُرق الفتيات باب األستاذة بوبيه .فتفتح لهن
الباب وتبتسم“ .لقد جئنت يف اللحظة املناسبة – أكاد أنتهي من عميل .تفضلن بالدخول ”.ثم ترشح لها جريس
مدى قلقهن من نظامهن الغذايئ .تبتسم األستاذة بوبيه قائلة“ ،أنا سعيدة بسؤالكن! فأنا أعلم الكثري عن
التغذية الجيدة (تناول الطعام بشكل صحي) .يف كل مرة تأكلن فيها ،أننت تقدمن ألجسامكن الطاقة والعنارص
الغذائية .العنارص الغذائية موجودة يف األطعمة التي تحتاجها أجسامنا .إن الطعام الذي تتناول َنه مهم ،خاص ًة
يف سنكن .فالتغذية الجيدة تساعد أجسامكن عىل النمو ويف مكافحة الجراثيم .لذلك ،هيا نبدأ من البداية .هل
أننت عىل دراية باملجموعات الغذائية املختلفة؟

سؤال للمجموعة :هل بإمكانكم تسمية املجموعات الغذائية؟
يتم استخدام دليل األغذية الخاص ببلدكم لتصحيح أي خطأ يف املعلومات.
وتقول األستاذة بوبيه“ ،البد من تناول أطعمة من كل املجموعات الغذائية ،ولكن ينبغي تناول كميات أكرث من بعض املجموعات
الغذائية ،وكميات أقل من مجموعات غذائية أخرى.
فتقول ريبيكا وهي عابسة“ ،ولكن كيف لنا أن نعرف الكميات التي يجب أن نأكلها من كل مجموعة؟”

يسأل القادة :بالنظر إىل دليل األغذية الخاص بنا ،أي املجموعات الغذائية يجب تناول كميات أكرث أو كميات أقل منها؟
يتم تصحيح أي سوء فهم.
تستمر األستاذة بوبيه يف الرشح“ ،معظم الدول لديها “أدلة غذائية” من إعداد خرباء التغذية ،وهي تخربنا بالكميات التي يجب أن
نتناولها من كل مجموعة غذائية .ونحن نسمي الكميات الخاصة بنا “طبق ألوان الطيف””.

يطلب القادة من أحد املتطوعني رسم طبق كبري عىل اللوحة الورقية ،ثم رسم ما يقال بعد ذلك.
تصف األستاذة بوبيه دليل األغذية الخاص ببلدهم قائلة “ ،يحتوي نصف الطبق عىل الخرضوات والفاكهة ،ثم الكثري من األرز ،وبعض
السمك ،وبعض الزبادي ،باإلضافة إىل كوب كبري من املاء .أننت تر ّون أن الطبق ميلء باأللوان – ولذلك كث ًريا ما نطلق عىل الطبق الصحي
اسم “طبق ألوان الطيف” .إال أن طبق ألوان الطيف ال يجب أن يكون مل ّون فقط ،وإمنا يجب أيضً ا أن يحتوي عىل كافة املجموعات
الغذائية بالكميات الصحيحة .كام يجب تغيري األطعمة املتناولة بشكل منتظم ،فال نأكل نفس األطعمة دامئًا!” فتسأل جريس“ ،إذًا ،هل
يجب أن تكون وجباتنا املدرسية مختلفة كل يوم؟” “نعم” ،تقول األستاذة بوبيه“ ،بالتأكيد!”
وتضيف األستاذة بوبيه“ ،إذا مل يحصل جسم اإلنسان عىل العنارص الغذائية والطاقة التي يحتاجها ،فإنه قد يشعر بالتعب وقد ميرض،
ويف األغلب سيعاين من سوء التغذية .وسوء التغذية تحدث عندما ال يستطيع الجسم الحصول عىل احتياجاته من العنارص الغذائية
والطاقة ،أو يحصل عىل طاقة أكرث من احتياجاته (دون مامرسة ما يكفي من الرياضة) .يعاين الكثريون يف جميع أنحاء العامل من سوء
التغذية .ولذلك نحتاج للعناية بأجسامنا!”

حزمة أنشطة التغذية القوية للفتيات
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قصة ريبيكا – الفصل الثاين
تشكر الفتيات األستاذة بوبيه عىل كل نصائحها ويرتكن الفصل“ .لقد الحظت أن طبق ألوان الطيف مل يحت ِو
عىل أي بسكويت أو مرشوبات غازية أو أيس كريم ”،قالت ماري .فتسمعها األستاذة بوبيه وترد عليها“ ،هذا
صحيح! األطعمة امل َُص ّنعة (عالية يف السكر وامللح والدهون) ال تساعد الجسم يف النمو أو املحافظة عىل
الصحة .يجب أن نأكل منها كميات أقل!”
تنظر جريس إىل صديقاتها بجدية وتقول“ ،نحن مرشدات ،فهيا ن ِعد بعضنا أن نعمل عىل تحسني ما نأكل.
سنسميه تعهد األناناس .ونستطيع املشاركة بتعهداتنا مع معلمة اإلرشاد ،أومي ،األسبوع القادم!”
قالت ريبيكا“ ،تعهد األناناس الخاص يب هو أن أتناول الفاكهة يف اإلفطار ”.وقالت ماري“ ،والتعهد الخاص يب
هو أن تكون وجبايت الخفيفة من الفاكهة والخرضوات
غري املطهية بعد غسلها بعناية (مثل الجزر أو الفلفل
الرومي) ،بدالً من تناول الوجبات الخفيفة السكرية”.
وتقوم جريس“ ،أتعهد أن أتناول نوع مختلف من
الخرضوات كل يوم ”.ثم تسري الفتيات مبتسامت
يف املمر.
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حزمة أنشطة التغذية القوية للفتيات
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خربشة الطعام :بطاقات املجموعات الغذائية

تعليامت للقادة:

١.يتم إعداد مجموعة من بطاقات املجموعات الغذائية تتامىش مع دليل األغذية الخاص ببلكم (أنظروا املثال أدناه).
ويتم إعداد بطاقة واحدة لكل مجموعة غذائية عليها رسومات لبعض األطعمة املحلية غري املكلفة ،وذلك يف كل
بطاقة.
٢.يتم نسخ وقص مجموعة بطاقات لكل فريق صغري.

مثالعىلبطاقاتاملجموعاتالغذائية

(البطاقات التالية تتبع دليل األغذية الخاص بالتغذية القوية للفتيات – برجاء مواءمتها لتتناسب مع دليل األغذية الخاص ببلدكم):

الحبوب

الفاكهة

الخرضوات

األزر البني ،املكرونة ،الذرة املسلوقة عىل
القلوحة ،البطاطا الحلوة ،الخبز ،النودلز

التوت ،املانجو ،املوز ،الليتيش ،البطيخ،
فاكهة الباشون

الربوكيل ،الباذنجان ،القرع العسيل ،أوراق
البفرة ،الجزر ،األفوكادو

اللنب ومنتجات األلبان

األطعمة الربوتينية

الدهون/الزيوت

اللنب ،الجنب ،القشطة ،الزبادي

حزمة أنشطة التغذية القوية للفتيات

السمك ،الجمربي ،الدجاج ،البيض ،حمص
الشام ،العدس

الزبد ،السمن ،زيت جوز الهند/الزيت
النبايت/زيت الزيتون
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األنشطة الربتقالية		

التوقيت :ساعة واحدة

ملخص:

مامرسة لعبة األلواح أو إعداد مسار للحواجز ملعرفة ما تحتاجه الفتيات من طعامهن.

الرسائل الرئيسية:

Ìالفتيات وأيضً ا البنني لهم الحق يف تتناول طعام صحي.
Ìتحتاج الفتيات لحديد إضايف ملساعدتهن يف النمو ويف تنمية عقولهن .فإذا مل تحصل الفتاة عىل كفايتها من الحديد ،تكون معرضة لخطر اإلصابة
باألنيميا (نوع من سوء التغذية).
Ìينبغي أن تتناول الفتيات األطعمة التي تحتوي عىل الكثري من الحديد .فإذا قدمت لكن املدرسة أو املوظفة املسؤولة عن الصحة أقراص ت ُعرف
باملكمالت األسبوعية من الحديد وحمض الفوليك ( ،)WIFASيجب تناولها للمحافظة عىل قوتكن وطاقتكن الكاملة وحتى تصحنب نساء أصحاء.
Ìاملرأة التي تأكل جي ًدا بصفة منتظمة ومتر بحمل صحي ،غالبًا ما تلد أطفال أصحاء.

املوارد املتاحة:
قصة ريبيكا – الفصل الثالث
منوذج لعبة األلواح
مثال عىل الحواجز الصحية

التحضري:

١.قراءة املرحلة الربتقالية يف ملف الحقائق الخاص بالتغذية
القوية للفتيات.
٢.جمع كل عدادات الشارة (من األنشطة السابقة).
٣.اختيار النشاط الرئييس:
•السلم والثعبان :يتم إعداد نسخة من لعبة األلواح (النموذج متاح)
لكل مجموعة صغرية ،جمع قطعة للعب لكل شخص (الحىص مثالً)
وزهر لكل مجموعة (مكعب مرقم من واحد إىل ستة).
•الحواجز الصحية :يتم جمع بعض “العقبات” ،كالكرايس
واألطواق والدالء ،وعنونة كل عقبة مبشكلة (راجعوا مثال الحواجز
الصحية املتاح).

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

البداية:

 15دقيقة

١.مراجعة الفصل الثاين من قصة ريبيكا.
٢.قراءة الفصل الثالث ،مبا يف ذلك األسئلة.
٣.يف النهاية ،يتم طرح األسئلة التالية عىل املجموعة:
.أما الذي تحتاج املراهقات املزيد منه؟ ملاذا؟
.برسمت هيلجا دائرة عىل األرض .ماذا تعرض الدائرة؟

استخدموا الطعام إن أمكن! ينظم القادة للمجموعات إمكانية تذوق األطعمة الغنية بالحديد ،ويتم تشجيع املشرتكني عىل
تجربة األطعمة الجديدة!
حزمة أنشطة التغذية القوية للفتيات

22

اختيار الوجبة األساسية:

 30دقيقة

السلم والثعبان
.ألعبة السلم والثعبان! الهدف هو الوصول للنهاية (رقم )64
أوالً.
.بأوالً ،تنقسم املجموعة إىل مجموعات أصغر .تحتاج كل
مجموعة للوحة ألعاب (متاحة) ،وزهر ،وقطعة للعب لكل
شخص.
.تيبدأ الجميع عند رقم واحد .إذا توقف أي العب عند رأس
الثعبان ،فإنه يقرأ املوقف غري الصحي ،وينزلق لألسفل
مبحاذاة الذيل ويذكر طريقة إليقاف املوقف غري الصحي.
أما إذا توقف عند أسفل السلم ،فإنه يقرأ املوقف الصحي
ويتسلق ألعىل!
.ثيقوم كل العب برمي الزهر والتحرك لألمام مربعات بنفس
عدد الزهر.
.جيف النهاية ،يذكر الفائزون طريقة للمحافظة عىل الصحة
(أنظروا السالمل).

تأمل:

.أما الذي تحتاج الفتيات كميات أكرب منه؟ ملاذا؟
.بما أهمية حصول املراهقات عىل املزيد من الحديد؟
.تما األطعمة التي تحتوي عىل الكثري من الحديد؟

حزمة أنشطة التغذية القوية للفتيات

.أالهدف هو التسابق فوق عقبات “الحواجز الصحية”!
.بيبدأ النشاط بإخبار املشرتكني أن كل عنرص قد أصبح “حجز
صحي” .لحل كل مشكلة واملرور فوق العقبة ،يجب أن يقولوا
ِ
بصوت عا ِل ماذا يفعلون يف هذه الحالة.
.تمترنوا عىل مسار العقبات م ًعا .عىل سبيل املثال ،إذا كان
الكريس يقول “عدم الحصول عىل حديد كايف” ،يصيح
املشرتكون “تناول املزيد الخرضوات الخرضاء الداكنة!”
.ثتتنافس الفرق إلنهاء مسار العقبات يف أرسع وقت.

 15دقيقة

١.يُطلب من الجميع التلوين يف الجزء الربتقايل من عداد الشارة
الخاصة بهم.
٢.يُطلب من املجموعة كتابة أو رسم ما تعلموه .يتم التوجيه
باستخدام الرسائل الرئيسية وهذه األسئلة:

تقدم التهاين للجميع عىل إمتام املرحلة الربتقالية!
حافظوا عىل عدادات الشارات.

أو

الحواجز
الصحية

ال ميكنكم التجمع م ًعا؟

يُطلب من املجموعة قراءة قصة ريبيكا مع شخص بالغ ،ثم
يستطيعون متثيل القصة أو مامرسة اللعبة.

لديكم تقنية؟

مارسوا لعبة السلم والثعبان من خالل اإلنرتنت! عىل الثعبان،
اطلبوا من املجموعة ذكر عادة غري صحية يف تناول الطعام.
عىل السلم ،ميكنهم ذكر عادة حميدة.
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قصة ريبيكا – الفصل الثاين
يف ٍ
وقت الحق من األسبوع ،كانت ريبيكا يف طريقها للمنزل عائدة من املدرسة ،عندما قابلت جارتها ،هيلجا،
فتوقف لتحييها .هيلجا عاملة صحية ودودة من العيادة املحلية .أثناء حديثهام ،كانت ريبيكا تتثاءب طوال
الوقت .فسألتها هيلجا“ ،هل تشعرين بالتعب كث ًريا؟” فأومأت ريبيكا باملوافقة“ .أنا أعلم أين بحاجة للمزيد
من النوم ،ولذلك أصبحت أخلد للنوم يف وقت مبكر .كام تحدثت مع مدرستي عن النظام الغذايئ الخاص يب.
لقد التزمت بوعدي الخاص بتناول الفاكهة يف اإلفطار كل يوم .وعىل الرغم من كل ذلك ،ما زلت أشعر بالتعب
الشديد”.

سؤال للمجموعة :ماذا كان تعهد األناناس الخاص بكم؟
تبتسم هيلجا وتقول“ ،من الرائع أنك تقومني بالتغيري! أنا فخورة بك .إال أين قلقة بشأن مدى تعبك .هل
تعلمني أن للفتيات والنساء احتياجات غذائية مختلفة مقارن ًة بالبنني؟ احتياجاتنا تتغري أثناء دورة حياتنا .يف
سنك ،تحتاج الفتيات للمزيد من الحديد يف نظامهن الغذايئ”.
تبدو ريبيكا يف حرية ،فترشح هيلجا“ ،يف سنك ،أنت تكربين برسعة وتحتاجني للمزيد من الطاقة والعنارص
الغذائية .الحديد هو عنرص غذايئ تحتاجه أجسامنا للنمو بشكل سليم وحتى تتطور عقولنا ”.تجلس ريبيكا
بجوار هيلجا ،وتسأل“ ،كيف أحصل عىل هذا الحديد؟” فتجيب هيلجا“ ،بتناول األطعمة التي تحوي عىل
كميات كبرية منه .كام أن بلدنا تقدم للفتيات أقراص – مكمالت من الحديد تُعرف باملكمالت األسبوعية من
الحديد وحمض الفوليك ( – )WIFASملساعدتنا يف الحصول عىل املزيد من الحديد .من املهم ج ًدا بالنسبة لك
تناول هذه األقراص ،هذا باإلضافة إىل تناول األطعمة الغنية بالحديد”.

سؤال للمجموعة :هل تعرفون أية أطعمة متدنا بكميات كبرية من الحديد؟
تدخل هيلجا منزلها وتعود حاملة الكثري من األطعمة ،وتقدم لريبيكا أحد الخرضوات الورقية الخرضاء“ .هذا سبانخ ،وهو يحتوي عىل
الكثري من الحديد .واآلن أمسيك بحمص الشام – إنه يحتوي أيضً ا عىل الكثري من الحديد ”.ثم تناول ريبيكا العدس ،وبعض اللحوم الحمراء
والدجاج .تكاد ريبيكا أن تقع وهي ممسكة بكل هذه األطعمة! “إذًا ،إذا تناولت املزيد من هذه األطعمة الغنية بالحديد ،لن أشعر
بالتعب هكذا؟” تسأل ريبيكا .فتجاوبها هيلجا“ ،نعم – هذه األطعمة ستساعدك عىل الرتكيز يف املدرسة أيضً ا .فالحديد يجعلك أكرث صحة
وأقوى .إذا مل تحصيل عىل ما يكفي من الحديد ،قد تعانني من األنيميا ”.تتذكر ريبيكا ما قالته األستاذة بوبيه ،فتسأل“ ،هل هذا نوع من
سوء التغذية؟” “نعم ”،تجيبها هيلجا“ ،بالضبط – إنها حالة يعاين منها الكثريون يف جميع أنحاء العامل”.

سؤال للمجموعة :ما هي أطعمتكم املفضلة الغنية بالحديد؟
تعيد ريبيكا كل األطعمة ،وتدرك أنها مل تالحظ أن هيلجا حامل! تتبع هيلجا نظرة ريبيكا“ .نعم – سأرزق بطفلة خالل شهور قليلة .ولهذا
السبب يكون للنساء احتياجات غذائية مختلفة عن الرجال .إذا اختارت املرأة الحمل ،تصبح بحاجة لتناول طعام صحي للغاية – لجسمها
ولجنينها أيضً ا ”.تشري هيلجا إىل بطنها“ .إذا تناول طعا ًما صحيًّا وحصلت عىل حمل صحي ،فمن املرجح أن ألد طفل صحته جيدة ”.تقف
هيلجا وترسم دائرة عىل األرض بقدمها وتشري إليها“ ،إنها دورة – فكلام تناولت طعا ًما جي ًدا ،كلام كانت ابنتي الرضيعة بصحة جيدة .ومن
املرجح إنها ستنمو وستتمتع بصحة جيدة أيضً ا ،وستلد أطفاالً أصحاء بدورها ،إذا اختارت هي ذلك!”
ال تصدق ريبيكا إىل أي مدى تتعلم أشياء جديدة عن جسمها! فلم يسبق لها التفكري يف كيف أن تغذيتها ستتغري مع تقدمها يف السن.
تشكر ريبيكا هيلجا وتقف للمغادرة .فتمسك هيلجا بيدها ،وتقول“ ،تذكري يا ريبيكا – التغذية هي حق من حقوق اإلنسان .وجميعنا
لدينا الحق يف تناول الطعام الصحي لنصبح سعداء وأصحاء وأقوياء – بنات وبنني ،نساء ورجال!”
عندما تعود ريبيكا للمنزل ،فإنها تساعد يف تحضري العشاء مع والدتها ووالدها .وأثناء غسلها للفاصوليا تسأل“ ،هل لدينا أية خرضوات
ورقية داكنة حتى أضيفها إىل العشاء الليلة من فضلكام؟” ينظر إليها والدها باستغراب ،فترشح له قائلة“ ،إنها غنية بعنرص غذايئ يُعرف
بالحديد وأنا أحتاج املزيد منه يف سني .لقد تعلمت الكثري اليوم ”.فيبتسم لها والدها ويتجه إىل دوالب املطبخ.
حزمة أنشطة التغذية القوية للفتيات
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قصة ريبيكا – الفصل الثاين

طفلة

فتاة

مراهقة

دورة حياة املرأة

امرأة حامل

امرأة

حزمة أنشطة التغذية القوية للفتيات
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السلم والثعبان :منوذج لعبة األلواح

تعليامت للقادة:

١.يتم إعداد نسخة من لعبة األلواح لكل مجموعة صغرية.
٢.يتم جمع قطعة للعب لكل شخص (الحىص ،مثالً).
٣.يتم جمع الزهر (مكعب مرقم من  1إىل  )6لكل مجموعة صغرية.
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مثال الحواجز الصحية

تعليامت للقادة:

١.يتم جمع عدد من العنارص التي ستصبح عقبات يف السباق ،مثل كريس ،طارة ،قامش ،دلو ،كرات ،حبل ،موائد ،إلخ.
٢.يتم عنونة كل عنرص ،وت ُكتب املشكالت الصحية التالية عىل قطع منفصلة من الورق ،ثم يتم لصق ورقة عىل كل عنرص:
.أال تحصل عىل ما يكفي من حديد
.بال متارس ما يكفي من الرياضة
.تال ترشب ما يكفي من املاء
.ثال تتناول املكمالت األسبوعية من الحديد
وحمض الفوليك (( )WIFASإذا كانت
ت
نا
و
يل
ا
مل
ك
م
ال
ت
متاحة)
األسبوعية من
تناويل املزيد من
ال
ح
دي
د
و
ح
م
ض
ال
نصيحة عند مامرسة اللعبة::
فوليك لتكوين
الخرضوات الداكنة!
قوية!
عند مامرسة اللعبة ،تستطيع املجموعة أن تقوم
ما ييل عند القفز فوق أو املرور تحت العقبات:
.أعدم الحصول عىل ما يكفي من حديد = تناول
املزيد من الخرضوات الورقية الداكنة
تناويل املك
م
ال
ت
ا
أل
سب
و
عي
ة
.بعدم مامرسة ما يكفي من الرياضة = االشرتاك
من الحديد
لت وحمض الفوليك
يف فصل رقص بشكل منتظم
كوين قوية
.تعدم رشب ما يكفي من املاء = رشب الكثري من
املاء النظيف كل يوم
.ثعدم تناول املكمالت األسبوعية من الحديد
وحمض الفوليك ( = )WIFASتناول هذه
املكمالت للمزيد من القوة!

أ

ب

ج

مثال عىل إعداد الحواجز
الصحية
د
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األنشطة الصفراء

التوقيت :ساعة واحدة

ملخص:

إعداد برنامج تليفزيوين أو عقد اختبار عن التغذية 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:

قصة ريبيكا – الفصل الرابع
أسئلة اختبار التغذية

التحضري:

١.دعوة أحد العاملني بالصحة املحليني لالنضامم لكم إن أمكن
(األنشطة ممكنة بدون ذلك).
٢.قراءة املرحلة الفريوزية يف ملف حقائق التغذية القوية
للفتيات.
٣.جمع كافة عدادات الشارة.
٤.اختيار النشاط األسايس:
•مفتشو األطعمة( :ملجموعات تعرف األطعمة امل َُص ّنعة) ت ُجمع
بعض األطعمة امل َُص ّنعة بأغلفتها.
•اختبار التغذية( :ملجموعات تعرف اإلعالنات وخرافات
األطعمة) يتم مواءمة األسئلة حسب سياقكم .تُرسم خطوط
الحجلة عىل األرض باستخدام طباشري/رشيط الصق (واحدة لكل
مجموعة صغرية).

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

البداية:

 15دقيقة

١.مراجعة الفصل الثالث من قصة ريبيكا.
٢.قراءة الفصل الرابع ،مبا يف ذلك األسئلة.
٣.يف النهاية ،يتم طرح األسئلة التالية عىل املجموعة:
.أما الذي تعلمته ريبيكا يف هذا الفصل؟
.بهل سبق وأن سمعتم معلومة عن أحد األطعمة كنتم غري
متأكدين منها؟
.تتتأكد ريبيكا من املعلومات الخاصة باألطعمة بسؤال األستاذة
بوبيه .من تستطيعون سؤاله؟

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

 30دقيقة

مفتشو األطعمة
.أالهدف الرئييس هو أن تكونوا مفتيش أطعمة يف برنامج
تليفزيوين! أوالً ،يتم استكشاف التغليف م ًعا .ما هي الصور
واأللوان والكلامت املستخدمة؟
.بيرشح القادة أن الكلامت والصور تكون إعالنية يف األغلب.
الهدف من اإلعالن هو أن يجعلك تريد رشاء املنتج.
.تيسأل القادة املجموعة أن تشري إىل املعلومات التي يستطيعون
الوثوق فيها ،مثل املكونات وجدول املعلومات الغذائية.
.ثتنقسم املجموعة إىل فرق أصغر ،ويكون لكل فريق أحد
األطعمة .وتكون مهمة كل فريق إعداد برنامج تليفزيوين قصري
يظهرون فيه كمفتشني عىل األطعمة يساعدون الجمهور يف قراءة
تغليف األطعمة.
.جيستطيع كل فريق التوصل إىل شعار الفت ،مثل “نحن نفحص
وتحقق ونحمي!”

تأمل:

 15دقيقة

١.يُطلب من الجميع التلوين يف الجزء الفريوزي من عداد الشارة
الخاصة بهم.
٢.يُطلب من املجموعة كتابة أو رسم ما تعلموه .يتم التوجيه
باستخدام الرسائل الرئيسية وهذه األسئلة:
.أكيف نستطيع التأكد من املعلومات قبل الوثوق فيها؟
.بما األمر الجديد الذي تعلمتموه عن األغلفة؟
تقدم التهاين للجميع عىل إمتام املرحلة الفريوزية!
حافظوا عىل عدادات الشارات.

حزمة أنشطة التغذية القوية للفتيات

أو

اختبار التغذية
.أالهدف هو الفوز يف اختبار التغذية بأن تكونوا الفريق األول
الذي يقفز إىل رقم .10
.بتنقسم املجموعة إىل فرق أصغر ،ويقف كل فريق عند
“حجلة” .يطلب القادة من كل فريق ترشيح “مطارد” – وهو
الشخص الذي سيقوم بالقفز.
.تكيفية اللعب :يقوم القادة بقراءة السؤال األول ،وتصيخ الفرق
بإجاباتها .الفرق التي تجاوب بشكل صحيح يُسمح
ملطاردها بالقفز خطوة لألمام .يتم استخدام
اإلجابات (متاحة) لتصحيح أي فهم خاطئ.
.ثثم يقوم القادة بقراءة السؤال الثاين ،مع االستمرار
حتى يصل أحد الفرق إىل رقم .10

ال ميكنكم التجمع م ًعا؟

يُطلب من املجموعة قراءة الفصل الرابع من قصة ريبيكا مع
شخص بالغ ،ثم القيام باختبار التغذية مع العائلة.

لديكم تقنية؟

لديكم تقنية؟ شاهدوا فيديو رجل يرشب سكر .ثم قوموا
بإعداد قامئة باملرشوبات الصحية التي ميكن اختيارها بدالً
من املرشوبات الغازية.
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قصة ريبيكا – الفصل الرابع
تشاهد ريبيكا التليفزيون باملنزل مع أخيها وأختها .إنه برنامجهم املفضل – مسابقة املواهب .تأمل ريبيكا أن
يصل فريقها املفضل – فريق الراقصني الديناميكيني – إىل املرحلة النهائية من املسابقة .وما أن يحني وقت
اإلعالن عن اسم املتسابقني يف النهايئ ،حتى يأيت الفاصل اإلعالين .فتقوم ريبيكا إلحضار مرشوب ،بينام يغني
أخوها وأختها مع أحد اإلعالنات عن نوع من حبوب اإلفطار يف التليفزيون.
إنهم يغنون“ :طارات العسل ،طارات العسل ،سيسعدك أن تأكل طارات العسل!”
تسأل ريبيكا أخيها زاك“ ،ما هذا؟” .ينظر زار ألخته باستغراب ويقول“ ،إنه منتج جديد – طارات العسل
الصحية .لقد أقنعنا والدتنا برشائه يوم الجمعة”.

سؤال للمجموعة :هل تعرفون أية أغاين أو شعارات إعالنية؟
تتساءل ريبيكا ما إذا كانت هذه الحبوب مفيدة فعالً لتناولها يف وجبة اإلفطار ،ثم تتجه إىل املطبخ لتبحث
عن الحبوب ،فتجد أن عبوة طارات العسل لونها أصفر فاقع وعليها رسومات للنحل يف كل مكان و ُدب ذي
شعر منفوش يف منتصفها .تقلب ريبيكا العبوة لتقرأ الرسوم الكرتونية يف ظهرها ،وتتساءل عن مكونات هذه
الحبوب .فتبحث أعىل العبوة وعىل الجانبني ،إال أنها ال تجد أية معلومات عن املكونات املوجودة داخل العلبة!
إنها مغطاة بالرسومات امللونة.

سؤال للمجموعة :ملاذا توجد صور وألعاب عىل عبوات حبوب اإلفطار (أو عبوات أخرى)؟
حتى تجذبنا لرشائها.
تأخذ ريبيكا العبوة إىل أمها وتسألها“ ،أمي ،هل تعرفني ما هي مكونات هذا النوع الجديد من الحبوب؟ لقد بحثت يف كل مكان عىل
العبوة ،إال أين ال أجد املكونات ”.تأخذ األم العبوة وتقلبها“ .إنهم كث ًريا ما يضعون املعلومات الغذائية أسفل العبوة ،بخط صغري ”.أخ ًريا
تستطيع ريبيكا رؤية قامئة املكونات.
تبدأ ريبيكا يف القراءة“ ،شوفان ،سكر ،عسل ”،..فتقاطعها أمها قائلة“ ،كان البد أن أقرأ هذه املعلومات قبل رشائها لزاك!” تبدو ريبيكا
حائرة ،فتقول األم“ ،دامئًا ما يتم كتابة املكونات عىل العبوة حسب الكميات من األكرث إىل األقل .يف هذا النوع من الحبوب ،اثنان من
املكونات الرئيسية من السكر .كنت أعتقد أنها حبوب إفطار صحية ،إال إنها تحتوي عىل الكثري من السكر!”
تتوجه ريبيكا إىل دواليب املطبخ وتبدأ يف قراءة كافة ملصقات األغذية“ .أمي ،انظري إىل هذا! يف واجهة مرشوب الطاقة هذا مكتوب أنه
“خفيف” وهذا يجعلني أعتقد أنه صحي .ولكن يف املعلومات الغذائية املوجودة بظهر العبوة ،مكتوب أنه يحتوي عىل الكثري من السكر!”
تأخد أم ريبيكا الزبادي من الثالجة ،ثم يبدو عليها القلق وهي تقول“ ،وهذا يقول إنه “قليل الدسم” ،ولكن بحسب املعلومات الغذائية
فإنه يحتوي عىل الكثري من السكر!”

سؤال للمجموعة :ما هي أغلفة األطعمة أو املرشوبات التي رأيتموها تحمل الكلامت “خفيف” أو “قليل الدسم”؟
تجلس ريبيكا محاطة بكافة األطعمة“ .ال تقلقي يا أمي .سأتحدث مع األستاذة بوبيه باملدرسة يوم اإلثنني ،وسأطلب منها أن تساعدين يف
فهم ملصقات األطعمة حتى نستطيع تناول طعام صحي أكرث ”.تبتسم أمها قائلة“ ،هذا سيساعد العائلة بأكملها ،شك ًرا ِ
لك”.

حزمة أنشطة التغذية القوية للفتيات
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السلم والثعبان :منوذج لعبة األلواح

تعليامت للقادة:

١.قبل البدء ،يتم مواءمة هذه األسئلة حسب السياق املحيل (خاص ًة الخرافات املتعلقة بالطعام).
٢.عند مامرسة اللعبة ،يتم قراءة كل سؤال ،سؤال تلو اآلخر ،عىل املجموعة.
٣.يتم استخدام اإلجابات أدناه (وملف الحقائق) لتوضيح أي سوء فهم.

تحاول اإلعالنات أن تبيع لكم شي ًئا ما.
			
صواب أم خطا؟
				صواب .الكلامت والصور واأللوان املستخدمة يف اإلعالنات ُمصممة بحيث تجعلك تشرتي العنرص .الشخصيات
الكرتونية ،عىل سبيل املثال ،يتم استخدامها لجذب االنتباه (خاص ًة األطفال!).
ميكن الوثوق يف اإلعالنات دامئًا.
			
صواب أم خطأ؟
				خطأ .ت ُصمم اإلعالنات لبيع األشياء .والرشكات تريد بيع األشياء للحصول عىل املال .البد أن نتحقق من اإلعالنات
من خالل شخص نثق فيه.
عىل أغلفة األطعمة ،يتم ترتيب املكونات حسب كمياتها من األكرث إىل األقل.
			
صواب أم خطأ؟
				صواب .أول مك ّون يف القامئة هو املك ّون األسايس.
يجب الحديث مع األصدقاء يف حالة عدم التأكد بشأن أحد األطعمة.
			
صواب أم خطأ؟
				خطأ .يستطيع األصدقاء مساعدتك ،إال أنه ينبغي الحديث مع أحد العاملني بالصحة أو مع أحد املدرسني أوالً.
إذا كان مكتوب عىل غالف الطعام “قليل الدسم” ،فهذا يعني أنه صحي.
			
صواب أم خطأ؟
				خطأ .قد يكون الطعام قليل الدسم ،إال أنه يف الواقع قد يحتوي عىل الكثري من السكر أو امللح .ال يجب أن
نتناول أي سكر أو ملح مضاف إال ناد ًرا .كام أن السكر قد يسبب تسوس األسنان ،وتكون أسنان األطفال بحاجة
لالهتامم أثناء النمو.
يجب تقديم الطعام أوالً للبنني ،ويجب أن يحصلوا عىل الوجبات األكرب.
			
صواب أم خطأ؟
				خطأ .هذه خرافة من الخرافات املتعلقة بالطعام .للبنات والبنني الحق يف تناول الطعام الصحي .من املهم
أن يتناول البنني والبنات الكميات املناسبة لهم من األطعمة – طبق ألوان طيف مك ّون من كافة املجموعات
الغذائية بكميات مناسبة.
إذا قمنا بغيل الخرضوات ملدة طويلة ،فإنها تفقد بعض قيمتها الغذائية.
			
صواب أم خطأ؟
				صواب .تحتفظ الخرضوات بالفيتامينات واملعادن إذا قمنا بطهيها ملدة أقل .فالخرضوات املقرمشة هي األفضل!
الخرضوات الورقية الداكنة مفيدة للجسم.
			
صواب أم خطأ؟
				صواب .الخرضوات مثل السبانخ وأوراق القرع العسيل والكرنب مليئة بالفيتامينات واملعادن التي نحتاجها،
خاص ًة الحديد للفتيات الحائضات.
إذا شعرت باالمتالء ،إ ًذا أكون قد أكلت بشكل جيد.
			
صواب أم خطأ؟
				خطأ .إذا شعرت باالمتالء ،فهذا يعني أنك قد تناولت ما يكفيك من طعام .ولكنه ال يعني أنك قد تناولت
العنارص السليمة وحصلت عىل كافة العنارص الغذائية والطاقة التي تحتاجها .ينبغي أن تتناول دامئًا طبق ألوان
الطيف.
مرشوبات الطاقة/املرشوبات الغازية هي مصدر صحي للطاقة.
			
صواب أم خطأ؟
				خطأ .كث ًريا ما تحتوي مرشوبات الطاقة واملرشوبات الغازية عىل كميات كبرية من السكر (حتى أن بعضها
يحتوي عىل  11ملعقة صغرية من السكر!) .وكث ًريا ما تحتوي مرشوبات الطاقة عىل مادة الكافيني أيضً ا .ال يجب
تناول هذه املرشوبات إال ناد ًرا.
حزمة أنشطة التغذية القوية للفتيات
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األنشطة الزرقاء		

التوقيت :ساعة واحدة

ملخص:

التخطيط لحفل أو إعداد برنامج عن الطهي باستخدام أطعمة صحية لذيذة قليلة 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 قبل الطهي أو قبل تناولها.

املوارد املتاحة:

قصة ريبيكا – الفصل الخامس

أفكار ألطعمة لحفل مل ّون

التحضري:

١.قراءة املرحلة الزرقاء يف ملف الحقائق الخاص بالتغذية
القوية للفتيات.
٢.جمع كل عدادات الشارة ودليل األغذية الخاص ببلدكم.
٣.اختيار النشاط الرئييس:
•الحفل املل ّون :جمع لوحة ورقية وأطباق ورقية (طبق/شخص)
وأقالم ملونة ،مع مواءمة أفكار األطعمة حسب بلدكم.
•برنامج الطهي :جمع صور ملكونات محلية غري مكلفة – خمس
عنارص عىل األقل من كل مجموعة غذائية (راجعوا ملف
الحقائق لألفكار) .استخدموا أطعمة حقيقية إن أمكن.

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

البداية:

 15دقيقة

١.مراجعة الفصل الرابع من قصة ريبيكا.
٢.قراءة الفصل الخامس ،مبا يف ذلك األسئلة.
٣.يف النهاية ،تطرح األسئلة التالية عىل املجموعة:
.أما هي الوجبات الخفيفة التي تحبون تناولها؟
.بما رأيكم يف تعليقات زاك؟
٤.يُطلب من أحد املتطوعني عرض الطريقة السليمة لغسل اليدين
بالصابون (راجعوا النصائح يف ملف الحقائق).

استخدموا الطعام إن أمكن! قوموا بإعداد وجبات أساسية/وجبات خفيفة صحية لذيذة وغري مكلفة حسب دليل األغذية
الخاص بكم ،باستخدام مكونات محلية .قوموا بزيارة متجر/سوق!
حزمة أنشطة التغذية القوية للفتيات
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اختيار الوجبة األساسية:

 30دقيقة

الحفل امللون
.أالهدف هو التخطيط لحفل بألوان الطيف! أوالً ،يُطلب من
كل اثنني من املشرتكني املشاركة بأفكارهم عن الحفل املثايل.
.بيُطلب من املجموعة التفكري يف األطعمة الصحية التي
ميكنهم تقدميها يف الحفل املثايل .بالرجوع لدليل األغذية
الخاص ببلدكم ،يُجري املشرتكون عصف ذهني الختيار طعام
للحفل يكون صحي ولذيذ وسهل التحضري (أنظروا األفكار
املتاحة).
.تتنقسم املجموعة إىل فرق أصغر ومعهم األطباق الورقية.
يُطلب من الجميع رسم وعنونة أفكارهم بالنسبة ألطعمة
الحفل امللون.
.ثيعرض الجميع أطباق الطعام الخاصة بهم ،وتساعد الفرق
بعضها يف التأكد من وجود كافة املجموعة الغذائية.

تأمل:

 15دقيقة

١.يُطلب من الجميع التلوين يف الجزء األزرق من عداد الشارة
الخاصة بهم.
٢.يُطلب من املجموعة كتابة أو رسم ما تعلموه .يتم التوجيه
باستخدام الرسائل الرئيسية وهذه األسئلة:
.أمتى يجب أن نغسل أيادينا؟
.بما الذي يجعل الوجبة صحية؟
.تما مدى سهولة تحضري الوجبات الصحية؟
تقدم التهاين للجميع عىل إمتام املرحلة الزرقاء!
حافظوا عىل عدادات الشارات.
حزمة أنشطة التغذية القوية للفتيات

أو

برنامج الطهي
.أالهدف هو متثيل برنامج الطهي “التغذية القوية للفتيات!”.
.بأوالً ،تتم مشاركة صور املكونات التي تم تحضريها من قبل.
يسأل القادة املجموعة أي األطعمة جربوها/مل يجربوها من
قبل.
.تيتم عرض دليل األغذية الخاص ببلدكم ،والتفكري يف الوجبات
الصحية اللذيذة التي ميكنهم تحضريها ببعض هذه املكونات.
.ثتنقسم املجموعة إىل فرق ،ويُطلب من كل فريق اختيار وجبة
صحية واحدة لعرض كيفية تحضريها يف برنامج الطهي.
.جعندما يستعد الجميع ،تجتمع الفرق لتقديم برامج الطهي
الخاصة بها .يتم تذكري الفرق برضورة تضمني غسل اليدين
وغسل الفاكهة والخرضوات.

ال ميكنكم التجمع م ًعا؟

يُطلب من املجموعة قراءة الفصل الخامس من قصة ريبيكا
مع شخص بالغ ،ثم التخطيط لوجبة صحية أو تحضريها م ًعا.

لديكم تقنية؟

شاهدوا فيديو “األطفال يجربون وجبات اإلفطار العاملية”.
تسجل املجموعات الربنامج التليفزيوين الخاص بها أثناء
تجربة األنواع املختلفة من الوجبات األساسية والوجبات
الخفيفة الصحية..
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قصة ريبيكا – الفصل الخامس
يف ذلك املساء ،تهاتف ريبيكا صديقتها صويف املريضة منذ فرتة .إنها سعيدة للغاية لسامع
صوت صويف ،وتسألها“ ،كيف تشعرين اآلن؟” تتثاءب صويف وترد قائلة“ ،أنا عىل ما يرام،
ولكني ما زلت متعبة طوال الوقت .لقد ذهبت إىل الطبيب أخ ًريا باألمس – فقد ساعدتِني
عىل إدراك أهمية هذا األمر .وقد أبلغني الطبيب أين معرضة لإلصابة باألنيميا ،وأعطاين
أقراص املكمالت األسبوعية من الحديد وحمض الفوليك ( )WIFASلتقويتي”.

سؤال للمجموعة :ما األطعمة الغنية بالحديد التي تستطيع صويف تناولها أيضً ا؟
فتجيب ريبيكا“ ،أنا سعيدة للغاية أنك حصلت عىل املساعدة قبل أن يسوء األمر .لقد
تعلمنا بعض األمور عن األنيميا مع األستاذة بوبيه هذا األسبوع ”.فتجيب صويف“ ،أنا أكرث
حرصا فيام يخص عادايت الغذائية وتغذيتي اآلن ”.تفكر ريبيكا للحظة ثم تقول“ ،هل
ً
حالتك تسمح بزياريت يف عطلة نهاية األسبوع؟ نستطيع طهي وجبة صحية رائعة م ًعا!” فرتد
صويف بحامس“ ،يسعدين ذلك كث ًريا!”
تتوجه ريبيكا للحديث مع أرستها“ .هل أستطيع دعوة صويف لتناول وجبة معنا من
فضلكم؟ نستطيع الطهي م ًعا جمي ًعا!” تومئ والدة ريبيكا باملوافقة .إال أن زاك يصيح فجأة،
“أنا أرفض – البنني ال يطهون الطعام! هذا واجبك ِ
أنت أو واجب فييث أو أمي ”.تحملق
ريبيكا يف أخيها غري مصدقة“ .هذا غري صحيح عىل اإلطالق .البنات والبنني أيضً ا ميكنهم
الطهي! فالطهي مهارة حياتية للجميع!” يبدو عىل زاك االستياء ،ويقول“ ،حس ًنا ،عليك
تعليمي إذًا ألين ال أجيد الطهي .ولكن لن يكون الطعام لذيذ ،وذلك ألن الطعام الصحي ال يكون لذيذ أب ًدا ”.تلف ريبيكا لتواجهه وتقول،
“بالطبع سأقوم بتعليمك الطهي – وسرتى إىل أي مدى سيكون لذيذ كذلك!”
يف عطلة نهاية األسبوع ،تتواجد ريبيكا يف املطبخ وتطهو مع عائلتها .الطعام رائحته لذيذة ،حتى زاك البد وأن يعرتف بذلك! يف الصباح،
خططت العائلة قامئة طعام غري مكلفة وتوجهوا إىل السوق لرشاء ما يلزمهم .قررت ريبيكا إعداد وجبة دجاج بجوز الهند من مدغشقر.
تحتوي هذه الوجبة عىل مواد غنية بالحديد لضامن أن تحصل هي وفييث وأمهام عىل الحديد اإلضايف الذي يحتجنه ،وكذلك صويف عىل
وجه التحديد! فقمن برشاء بعض الدجاج واألرز ولنب جوز الهند وأوراق القرع العسيل والبهارات والزنجبيل والكرنب والفاصوليا.

سؤال للمجموعة :ما هي الوجبة التي ميكنكم إعدادها لصويف؟
تركض فييث إىل املطبخ من الحديقة“ .أريد املساعدة!” فيجيب والدها“ ،ليس قبل أن تغسيل يديك بعناية باستخدام الصابون .بعد ذلك،
من فضلك اغسيل أيضً ا الخرضوات والفاكهة قبل أن نستخدمها .فنحن ال نريد أن تنترش الجراثيم ”.تغسل فييث يديها وترى صويف من
الشباك“ .لقد وصلت!” تدخل صويف وتغسل يديها أيضً ا وتبدأ يف املساعدة يف الطهي.
عندما يجهز الطعام ،يقوم كل من صويف وريبيكا وزاك وفييث واألم واألب بغسل اليدين بالصابون ،ثم يجلسون لتناول الطعام م ًعا .تقدم
ريبيكا للجميع كميات كافية من الطعام .تشم صويف طبقها وتقول“ ،رائحة الطعام رائعة للغاية!” تشري ريبيكا إىل كل األطعمة الغنية
بالحديد التي ستساعدهم عىل املحافظة عىل سعادتهم وصحتهم .تستخدم ريبيكا كل املعرفة التي اكتسبتها عن التغذية لترشح ما هو
“طبق ألوان الطيف” ومدى أهميته .يف نهاية الوجبة ،يقدم الوالد الفاكهة املوسمية الطازجة للجميع ويقول“ ،هذه وجبات خفيفة صحية
أيضً ا يف حالة الجوع بني الوجبات”.
يجلس الجميع يف اسرتخاء وقد امتألت بطونهم بالطعام الصحي اللذيذ.

حزمة أنشطة التغذية القوية للفتيات
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أفكار ألطعمة الحفل املل ّون

تعليامت للقادة:

١.برجاء مواءمة هذه األفكار الخاصة باألطعمة
حسب السياق املحيل.

التغميس

بنجر
(مزيج من البنجر املطهو والزبادي وعصري الليمون).

وجبات خفيفة من الفاكهة

الباذنجان
(مزيج من الباذنجان والكوسة والطحينة والنعناع).

موزييك الشامم
(يتم ترتيب مكعبات من الشامم والطامطم وجنب الفيتا).

صلصة الليمون
(مزيج من الزبادي والليمون والنعناع وامللح).

مانداال الفاكهة
(يتم ترتيب الفاكهة مثل التوت والكيوي واألناناس يف هيئة
دوائر وأمناط).

أفكار للمذاق املالح

كباب الفواكه
(يتم وضع األسياخ يف أنواع مختلفة من
الفاكهة – من مدغشقر!)
جوز الهند.

سلطات والشطائر

فلفل حلو محشو بالكينوا والبهارات.
شطائر سلطة البيض أو التونا.

لقامت الكوسة (طهي كوسة مبشورة وبيض وفتات الخبز).
خرضوات نية مقطعة ،مثل الجزر والكرفس والخيار.
قطع دجاج/ديك رومي/اللحوم يف بهارات.
التاكو
(مع فطر وجنب قليل الدسم وطامطم).
موز الجنة مطهي مع جوز الهند والدجاج والسبانخ
(من تنزانيا!)
دجاج ونودلز وخرضوات وصوص الصويا
(يطلق عىل هذه الوجبة االسم “بانسيت” يف الفلبني!)

سلطة الخيار والطامطم والفاصوليا والجنب.
سلطة الدجاج بالسمسم والليمون واملانجو.
سلطة الطامطم والفاصوليا والخيار والجزر والسبانخ واملانجو
(من رسيالنكا!)

مرشوبات*

مخفوق الفاكهة
(فاكهة طازجة وزبادي ولنب).
فاكهة مجروشة
(ثلج ومياه غازية وفاكهة).

أفكار للمذاق الحلو

عني جمل محمص ،مطهي يف ملعقة صغرية من
السكر والبهارات.

مخفوق الخرضوات
(سبانخ وأناناس ونعناع).
توت وزبدة الفول السوداين وموز ولنب.

موز أو تفاح مطهي بالقرفة.
مهلبية الشوكوالتة ببذور الشييا.
ألواح الشوفان والعسل والزبيب.

حزمة أنشطة التغذية القوية للفتيات

*الحظوا أنه من األفضل تناول الفاكهة كاملة
بدالً من تناول عصريها فقط (للحصول عىل
كافة العنارص الغذائية).
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األنشطة الحمراء

التوقيت :ساعة و 20دقيقة

ملخص:

اتخاذ إجراء ملساعدة اآلخرين عىل تناول طعام صحي أكرث.

الرسائل الرئيسية:

Ìأصبح لديكم اآلن املعرفة والقدرة عىل اتخاذ القرارات األكرث صحة .استخدموا هذه القدرة يف املساعدة عىل تحسني التغذية بالنسبة
لآلخرين.
Ìاتخذوا إجراء ملساعدة شخصني (عىل األقل) يف التعرف عىل التغذية الجيدة .ميكنكم القيام بذلك بطرق مختلفة ،عىل سبيل املثال
الحديث مع العائلة/األصدقاء ،أو تنظيم الفعاليات املجتمعية ،أو الحديث مع أشخاص يف مناصب مهمة.
Ìأي إجراء ،كبري أو صغري ،بإمكانه إحداث فرق يف مجتمعكم.

املوارد املتاحة:

قصة ريبيكا – الفصل السادس
بطاقات إجراء األفوكادو

التحضري:

١.دعوة املراحل العمرية األكرب من أفراد اإلرشاد والكشافة
للمساعدة ،إن أمكن.
٢.قراءة املرحلة الحمراء يف ملف الحقائق الخاص بالتغذية
القوية للفتيات.
٣.جمع لوحة ورقية وأقالم وكل عدادات الشارة ،وكذلك
أي موارد ملساعدة املجموعة عىل تذكر ما تعلموه يف
التغذية القوية للفتيات ،مثل رسومات األطعمة والدليل
الغذايئ والصور واألغلفة.
٤.نسخ وقص بطاقات إجراء األفوكادو ،مع إخفائها يف كل
أنحاء املكان.

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

البداية:

 15دقيقة

١.قراءة الفصل األخري ،مبا يف ذلك األسئلة.
٢.يف النهاية ،يتم طرح األسئلة التالية عىل املجموعة:
.أما هي الفكرة اإلبداعية املفضلة التي توصلت إليها املجموعة؟
.بماذا تعلمت ريبيكا يف القصة بأكملها؟

استخدموا الطعام إن أمكن! قوموا بكتابة اإلجراء عىل قرش فاكهة ،ثم قوموا بتقشري الفاكهة وتناولها بعد ذلك.
حزمة أنشطة التغذية القوية للفتيات
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الوجبة األساسية:

 45دقيقة

اتخاذ إجراء
.أيطلب القادة من الجميع إغالق العيون وتخ ّيل عامل حيث يكون الجميع أسعد وأكرث صحة ،بتغذية أفضل .بإمكان
املجموعة املشاركة باألفكار يف حالة الرغبة يف ذلك.
.بالهدف هو التخطيط ليشء ميكنهم القيام به ملساعدة اثنني من األصدقاء أو العائلة ليصبحا أكرث سعادة وصحة.
.تيتم مراجعة األفكار التي توصلت إليها صديقات ريبيكا .يتم إبالغ املجموعة أن أمامهم  10ثواين إليجاد أفكار أكرث عىل
بطاقات إجراء األفوكادو التي تم إخفاؤها (متاحة)!
.ثعند العثور عىل البطاقات ،يتم قراءة كافة األفكار .يساعد القادة املجموعة يف اختيار األفكار املفضلة بالنسبة لهم
ملساعدة األصدقاء والعائلة.
.جيتم االتفاق عىل ما إذا كانت املجموعة ستقوم بإجراء واحد مشرتك أو إجراءات فردية .ويتم رشح أن عىل كل شخص
مساعدة شخصني آخرين من خارج اإلرشاد والكشافة.
.حيتم االتفاق عىل موعد نهايئ (أسبوع أو أسبوعني) إلمتام اإلجراءا

تأمل:

 15دقيقة

١.يُطلب من الجميع تلوين الجزء األحمر من عداد الشارة،
والرسم/الكتابة يف شكل األفوكادو لإلجراء الذي قرروا القيام به
ملساعدة عائالتهم وأصدقائهم.
٢.تستطيع املجموعة أيضً ا كتابة/رسم أفضل ذكرياتهم يف التغذية
القوية للفتيات ،والتقدم الذي تم إحرازه يف تعهد األناناس.
تقدم التهاين للجميع عىل إمتام املرحلة الحمراء! يرشح القادة
للمجموعة أنه فور إمتام اإلجراءات ،سيتسلمون شارات التغذية
القوية للفتيات (راجعوا صفحة ( )42ألفكار خاصة باالحتفال)!

حزمة أنشطة التغذية القوية للفتيات

ال ميكنكم التجمع م ًعا؟

يُطلب من املجموعة قراءة الفصل السادس من قصة
ريبيكا مع شخص بالغ ،ثم مساعدة عائالتهم يف تناول
األطعمة األكرث صحة.

لديكم تقنية؟

لديكم تقنية؟ شاركوا باإلجراءات التي فكرت فيها املجموعة
بشكل آمن من خالل وسائل التواصل االجتامعي باستخدام
الهاشتاج girlpowerednutrition #wagggs#
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قصة ريبيكا – الفصل السادس
ريبيكا وجريس وماري وصويف متواجدات يف اجتامع لإلرشاد .أثناء االسرتاحة ،تقول ريبيكا لصويف“ ،يسعدنا أنك
أفضل حاالً .أستطيع أن أرى ِ
أنك تتمتعني باملزيد من الطاقة اآلن – بإمكانك الرقص معنا مرة أخرى!” يبتسم
الجميع ،وتقول جريس“ ،هل تتذكرن أننا قلنا إننا سنشارك بتعهدات األناناس الخاصة بنا مع مدرسة اإلرشاد؟
لقد تعلمنا الكثري عن اتخاذ قرارات صحية أكرث .يجب أن نستخدم ما تعلمناه ملساعدة اآلخرين أيضً ا – فهذا هو
اإلرشاد!” وتضيف ماري“ ،نعم ،نحن قويات للغاية! هيا نتحدث مع املعلمة أومي”.
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سؤال للمجموعة :كيف تبدون وأنتم تشعرون بالقوة؟
تتوجه الفتيات إىل املعلمة أومي ،وترشح لها ريبيكا ما تعلم ّنه حديثًا عن التغذية الخاصة بهن وكيف يشعرن
اآلن بالقوة .فتبتسم أومي ابتسامة عريضة وتقول“ ،أنا فخورة بكن للغاية أيتها الفتيات! أمتنى أن يعرف
الجميع يف جميع أنحاء العامل هذا القدر عن التغذية .فسوء التغذية مشكلة موجودة يف كل مكان .عىل سبيل
املثال ،عندما كنت يف املركز العاملي “نُزل السلم” ( )Pax Lodgeيف لندن باململكة املتحدة ،قمت بزيارة “بنك
الطعام” – وهو مكان حيث يحصل الفقراء عىل الطعام الطارئ .يعاين املاليني من الشعب الربيطاين من سوء
التغذية .أعتقد أن علينا أن نطلب من املجموعة كلها املشاركة يف هذا املوضوع الهام!”
تطلب املعلمة أومي من ريبيكا وجريس وماري وصويف الحديث أمام مجموعة اإلرشاد .فتبدأ ريبيكا قائلة،
“خالل األسابيع القليلة املاضية ،تعرفنا عىل التغذية .وتعلمنا مدى أهمية التغذية يف املرحلة العمرية الحالية
وملستقبلنا .وقد اكتشفنا أننا بحاجة لثامنية عنارص حتى نكون سعداء وأصحاء ،وتعرفنا عىل شكل “طبق ألوان
الطيف” ،وكيفية فحص أغلفة األطعمة ،وأن نحذر من الخرافات املتعلقة بالطعام .كام تعلمنا أن الفتيات
يحتجن كميات إضافية من الحديد؛ فإذا مل يحصلن عليها ،يصبحن عرضة لألنيميا .لقد أدى تعلم األمور الخاصة بالتغذية والتغيري يف عاداتنا
الغذائية إىل إحداث فرق يف حياتنا .ونحن نريد مساعدة اآلخرين حتى يشعروا باإلحساس ذاته .ماذا يحتاج الناس ملعرفته عن تناول
الطعام الصحي يف اعتقادكم؟”

سؤال للمجموعة :ما هو أكرث يشء تعلمتموه من التغذية القوية للفتيات؟
رفع الكثري من أعضاء املجموعة أياديهم لحامس رغب ًة منهم يف طرح األفكار .اختارت املعلمة أومي فتاة هادئة تجلس يف الخلف ،والتي
قالت“ ،مل أكن أعلم أن الفتيات يحتجن لكميات إضافية من الحديد .لذلك ،أعتقد أن الفتيات يف مجتمعنا يحتجن ملعرفة ذلك أيضً ا ”.أومأ
الكثريون باملوافقة عىل هذه النقطة“ .لقد كان قرار سهل للغاية ،قالت أومي مبتسمة“ ،هيا نضع خطة!”
تقود جريس املجموعة يف العصف الذهني للتوصل إىل أفكار .وتقرتح“ ،نستطيع إعداد ملصقات عن األطعمة الغنية بالحديد وعرضها يف
كل أنحاء املدرسة ”.فتصيح املجموعة باملوافقة“ .أو نستطيع عقد لقاء يف املدرسة للحديث عن الحاجة للمزيد من الحديد ”،تقرتح ريبيكا.
فتصيح املجموعة باملوافقة“ .أو نستطيع أداء أغنية لتسمعها الفتيات ”،تقول ماري .فتصيح املجموعة باملوافقة“ .أو نستطيع التحدث مع
كبري املعلمني عن تغيري األطعمة التي نأكلها مل يوم ،أو نستطيع زراعة حديقة خرضوات للمطبخ؟” تضيف صويف.

سؤال للمجموعة :ما هي الفكرة املفضلة لديكم؟ هل لديكم أفكار أخرى؟
يبدو أعضاء املجموعة منبهرين باألفكار اإلبداعية .فتساعدهم جريس عىل الرتكيز“ ،علينا اختيار فكرة واحدة .إن فكرة حديقة الخرضوات
تبدو مثرية لالهتامم ”.فتضيف الفتاة الهادئة بالخلف“ ،نستطيع زراعة حديقة خرضوات للمطبخ يف املنول وأيضً ا يف املدرسة ،بحيث نزرع
الخرضوات الغنية بالحديد ونشجع الفتيات عىل تناولها ”.ينظر إليها الجميع بفخر ،فكلهم يحبون هذه الفكرة.
يتفق الجميع أنهم بحاجة لألستاذة بوبيه للمساعدة يف التخطيط لحديقة الخرضوات .وتقول ريبيكا أنها ستسأل جارتها هيلجا أيضً ا .واآلن
عليهم االتفاق عىل املكان الذي سيتم فيه زراعة الخرضوات باملدرسة ،ثم طلب اإلذن للقيام بذلك والحصول عىل البذور .تتفق املجموعة
بأكملها عىل طلب املساعدة من عائالتهم .وتقرتح جريس مهلة مدتها أسبوعني لالستعداد!

حزمة أنشطة التغذية القوية للفتيات
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قصة ريبيكا – الفصل السادس

يتصافح أعضاء املجموعة كلها وتبدو عليهم السعادة .وقتول ريبيكا“ ،ال أستطيع االنتظار لتحسني
التغذية الخاصة مبجتمعنا!” وتضيف صويف“ ،سنقوم بتغيري العامل ،أنا واثقة من ذلك!” ويقول
الجميع م ًعا“ ،نستطيع القيام بأي يشء!”

تقول املجموعة م ًعا“ ،نستطيع القيام بأي يشء!”

ينبغي أن نزرع حديقة
للخرضوات!

حزمة أنشطة التغذية القوية للفتيات
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بطاقات إجراء األفوكادو

تعليامت للقادة:

١.يتم إعداد نسخة من البطاقات وقصها.
٢.يتم إخفاء البطاقات يف جميع أنحاء املكان.

إعداد ملصق يعرض األطعمة
الغنية بالحديد التي تحتاجها
الفتياتُ .يعرض امللصق غي
املدرسة أو يف املنزل.

التحدث يف جمعية املدرسة
عن احتياجات الفتيات
وتقديم بعض األفكار
للوجبات اللذيذة.

التحدث مع اثنني من
األصدقاء عن أهمية وجبة
اإلفطار.

الحديث مع العائلة عن تناول
بعض من الخرضوات التي
تزرعونها.

تأليف وأداء أغنية عن
احتياجات الفتيات.

إعداد كتاب للوصفات
واملشاركة به مع األصدقاء
والعائلة.

حزمة أنشطة التغذية القوية للفتيات
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بطاقات إجراء األفوكادو

زراعة حديقة للمطبخ وتناول
بعض الخرضوات.

مساعدة األصدقاء يف قراءة
ملصقات أغلفة األطعمة.

تأليف مرسحية عن أهمية
املحافظة عىل الصحة اآلن ويف
املستقبل.

تنظيم جلسة للرقص أو
مامرسة الرياضة.

التسوق مع أفراد العائلة
وإخبارهم بأهمية القيام
باختيارات صحية.

الحديث مع األصدقاء عن
اختيار الوجبات الخفيفة
الصحية بدالً من الوجبات
الرسيعة.

حزمة أنشطة التغذية القوية للفتيات
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إمتام شارة التغذية القوية للفتيات
االحتفال!

يتم تنظيم احتفالية جامعية أو حفل لتسليم الشارة بعد أن ينتهي الجميع من اإلجراء .فيام ييل
بعض األفكار التي قد تساعدكم:
١.االتفاق عىل تاريخ (بعد املوعد النهايئ املحدد التخاذ اإلجراء).
٢.يتم طلب شارات التغذية القوية للفتيات من خالل املوقع اإللكرتوين للجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة
(أو أطلبوها من املنظمة العضو الخاصة بكم).
٣.ميكنكم دعوة بعض الجمهور إن أمكن – العائلة ،األصدقاء ،أعضاء املجتمع ،ومجموعات أخرى من اإلرشاد والكشافة.
٤.اطلبوا من مجموعتكم إعداد أغنية أو رقصة احتفالية.
٥.اختاروا نسق لألطعمة ،عىل سبيل املثال:
Ìمهرجان األطعمة! حيث يتم تقديم بوفيه من األطعمة الصحية باستخدام مكونات محلية غري مكلفة.
Ìاألزياء األنيقة! يستطيع الجميع ارتداء أزياء تشبه األطعمة الصحية املفضلة لديهم.
Ìالتوقف عن إهدار الطعام! يتم تنظيم مظاهرات للطهي للرتويج الستخدام بقايا الطعام والتوفري يف الطعام املهدر.
Ìمسابقة الوصفات! يأيت الجميع بوصفة لطبق ألوان الطيف للفوز بجائزة.
٦.يتم تجهيز املكان باملقاعد الستقبال الجمهور (بإمكان باقي املجموعة أن تكون الجمهور يف حالة غياب العائالت أو األصدقاء).

التقييم!

أثناء االحتفال ،اكتشفوا مدى ما تعلمته املجموعة عن التغذية
اآلن وقد انتهى الجميع من شارة التغذية القوية للفتيات .كام
سبق ،يجب أن يكمل كل مشارك استطالع شارة التغذية القوية
للفتيات بشكل فردي .فتستطيع املجموعة اختيار أحد الخيارين:
(١.إذا كان لدى املجموعة إمكانية وصول للهواتف الذكية):
يتم مسح كود الرد الرسيع ( )QR Codeأدناه باملتصفح
أو التطبيق واتباع الخطوات الالزمة .يقوم القادة بكتابة
الدرجات اإلجاملية يف املرتني لكل مشرتك ،وتاريخ
امليالد الخاص به واألحرف األوىل من اسمه،
واالحتفاظ بهذه املعلومات يف مكان أمني.
٢.إكامل النسخة الورقية من االستطالع يدويًّا.
راجعوا صفحة ( )9ملعلومات عن كيفية تفسري النتائج .كام سبق،
االشرتاك يف هذا االستطالع اختياري.

حزمة أنشطة التغذية القوية للفتيات

املشاركة!

مجموعتكم قوية ،ويجب أن يصيحوا بأعىل صوت وأن يفخروا مبا
قاموا به:
Ìأخربوا الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة
(والعامل أيضً ا!) عن عدد األشخاص الذين حصلوا عىل
شارة التغذية القوية للفتيات يف املجموعة .قوموا زيارة
خريطتنا التفاعلية وأضيفوا العدد النهايئ للمشرتكني.
Ìادعموا الفريق باملشاركة بإجراءاتهم من خالل
اإلنرتنت باستخدام girlpowerednutrition#
.#wagggs

Ìشجعوا املشاركني عىل إخبار األصدقاء والعائلة
ومجموعات اإلرشاد والكشافة األخرى عن شارة التغذية
القوية للفتيات.
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ترتبط الشارات التالية للجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة بالتغذية
القوية للفتيات وتكملها:
Empowering girls through improving
body confidence and self-esteem

حرة ألكون أنا:
free
being
me

year olds

7–10

بعد أن تعرفتم عىل التغذية التي تحتاجها أجسامنا ،تعرفوا عىل كافة األمور الرائعة التي يستطيع كل جسم القيام
بها بشكل متفرد .ستجدون “حرة أكون أنا” هنا:
free-being-me.com

Activities for

أصوات ضد العنف:

سوء التغذية من أكرث الحواجز املعيقة لتمكني النساء والفتيات ،وكذلك العنف .للمساعدة عىل إنهاء العنف ضد
الفتيات ،ستجدون “أصوات ضد العنف” هنا:

www.wagggs.org/en/what-we-do/stop-the-violence/get-involved/learn/deliver-

voices-against-violence-curriculum

التصفح الذيك:

ملعرفة املزيد عن كيف تصبحوا عوامل للتغيري يف مجتمعكم املحيل يف موضوعات مثل القضاء عىل الجوع ،والتغري
املناخي واملحيطات ،زوروا:
/www.wagggs.org/en/what-we-do/surf-smart-20

شارات تحدي يونجا:

ملعرفة املزيد عن كيف تصبحوا عوامل للتغيري يف مجتمعكم املحيل يف موضوعات مثل القضاء عىل الجوع ،والتغري
املناخي واملحيطات ،زوروا:
/www.fao.org/yunga/resources/challenge-badges/nutrition/en

حزمة أنشطة التغذية القوية للفتيات
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تم بإعداد مشرتك من خالل املجموعة العاملة لربنامج التغذية
القوية للفتيات:
أديل لينش ،ميجيل كاماتشو ،آليس كيستيل ،روزاريو چوبيتورواال،
روز چييد ديلجادو ،فرانسني بياتريز براديز ،إيريكا رامرييز ،زروق
عبدول ،كوش هريات ،سرييني وينجابويل ،برياباشيني كاروناراثني،
صوفيا مالي ،أومي موابوندو ،ڤالنتني ماسرييكا ،روخو أندرياماهريي،
ساهويل راحيليهارينامبينينا ،ناريندرا أندرياماهيفاليسون،
ميڤاهارينيڤو جيلياه راكوتوناندراسانا ،مينوهاسينا أندريانتاهينا.
شكر خاص لصويف رامير.
من تصميم سام بريستو.

www.wagggs.org
@wagggsworld
World Association of Girl Guides & Girl Scouts,
World Bureau, Olave Centre, 12c Lyndhurst Road,
London, NW3 5PQ, United Kingdom

