			
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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