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استخدموا الطعام إن أمكن!  ينظم القادة للمجموعات إمكانية تذوق األطعمة الغنية بالحديد، ويتم تشجيع املشرتكني عىل 

تجربة األطعمة الجديدة!

التوقيت: ساعة واحدةاألنشطة الربتقالية  

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

الرسائل الرئيسية:
الفتيات وأيًضا البنني لهم الحق يف تتناول طعام صحي. 	

تحتاج 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(.

ينبغي أن تتناول الفتيات األطعمة التي تحتوي عىل الكثري من الحديد. فإذا قدمت لكن املدرسة أو املوظفة املسؤولة عن الصحة أقراص تُعرف  	

باملكمالت األسبوعية من الحديد وحمض الفوليك )WIFAS(، يجب تناولها للمحافظة عىل قوتكن وطاقتكن الكاملة وحتى تصحنب نساء أصحاء. 

املرأة التي تأكل جيًدا بصفة منتظمة ومتر بحمل صحي، غالبًا ما تلد أطفال أصحاء. 	

املوارد املتاحة: 

قصة ريبيكا – الفصل الثالث

منوذج لعبة األلواح

مثال عىل الحواجز الصحية

استمروا يف الحركة!
يجب البدء دامئًا بتسخني 

ريايض

)انظروا صفحة 8(.
التحضري:

قراءة املرحلة الربتقالية يف ملف الحقائق الخاص بالتغذية . 	

القوية للفتيات.

جمع كل عدادات الشارة )من األنشطة السابقة(.. 	

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(.

15 دقيقة    البداية: 
مراجعة الفصل الثاين من قصة ريبيكا.. 	

قراءة الفصل الثالث، مبا يف ذلك األسئلة.. 	

يف النهاية، يتم طرح األسئلة التالية عىل املجموعة:. 	

ما الذي تحتاج املراهقات املزيد منه؟ ملاذا؟ أ. 

رسمت هيلجا دائرة عىل األرض. ماذا تعرض الدائرة؟ب. 
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لعبة السلم والثعبان! الهدف هو الوصول للنهاية )رقم 64( أ. 

أوالً.

أوالً، تنقسم املجموعة إىل مجموعات أصغر. تحتاج كل ب. 

مجموعة للوحة ألعاب )متاحة(، وزهر، وقطعة للعب لكل 

شخص. 

يبدأ الجميع عند رقم واحد. إذا توقف أي العب عند رأس ت. 

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!

يقوم كل العب برمي الزهر والتحرك لألمام مربعات بنفس 	. 

عدد الزهر. 

يف النهاية، يذكر الفائزون طريقة للمحافظة عىل الصحة ج. 

)أنظروا السالمل(.

الهدف هو التسابق فوق عقبات “الحواجز الصحية”!أ. 

يبدأ النشاط بإخبار املشرتكني أن كل عنرص قد أصبح “حجز ب. 

صحي”. لحل كل مشكلة واملرور فوق العقبة، يجب أن يقولوا 

بصوِت عاِل ماذا يفعلون يف هذه الحالة.

مترنوا عىل مسار العقبات مًعا. عىل سبيل املثال، إذا كان ت. 

الكريس يقول “عدم الحصول عىل حديد كايف”، يصيح 

املشرتكون “تناول املزيد الخرضوات الخرضاء الداكنة!”

تتنافس الفرق إلنهاء مسار العقبات يف أرسع وقت.	. 

الحواجز 
الصحية أوالسلم والثعبان

اختيار الوجبة األساسية: 

          تأمل:
يُطلب من الجميع التلوين يف الجزء الربتقايل من عداد الشارة . 	

الخاصة بهم.

يُطلب من املجموعة كتابة أو رسم ما تعلموه. يتم التوجيه . 	

باستخدام الرسائل الرئيسية وهذه األسئلة:

ما الذي تحتاج الفتيات كميات أكرب منه؟ ملاذا؟أ. 

ما أهمية حصول املراهقات عىل املزيد من الحديد؟ب. 

ما األطعمة التي تحتوي عىل الكثري من الحديد؟ت. 

 تقدم التهاين للجميع عىل إمتام  املرحلة الربتقالية! 

 حافظوا عىل عدادات الشارات. 

    ال ميكنكم التجمع مًعا؟ 
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. 

30 دقيقة

15 دقيقة

https://toytheater.com/snakes-and-ladders/
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يف وقٍت 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 كثريًا؟” 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 مقارنًة 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 )WIFAS( – ملساعدتنا يف الحصول عىل املزيد من الحديد. من املهم جًدا 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 أيًضا عىل الكثري من الحديد.” ثم تناول ريبيكا العدس، وبعض اللحوم الحمراء 

والدجاج. تكاد ريبيكا أن تقع وهي ممسكة بكل هذه األطعمة! “إًذا، إذا تناولت املزيد من هذه األطعمة الغنية بالحديد، لن أشعر 

بالتعب هكذا؟” تسأل ريبيكا. فتجاوبها هيلجا، “نعم – هذه األطعمة ستساعدك عىل الرتكيز يف املدرسة أيًضا. 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 أيًضا.” تشري هيلجا إىل بطنها. “إذا تناول طعاًما 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 طعاًما جيًدا، كلام كانت ابنتي الرضيعة بصحة جيدة. ومن 

املرجح إنها ستنمو وستتمتع بصحة جيدة أيًضا، 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.

مورد )1(:
قصة ريبيكا – الفصل الثاين
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مورد )1(:
قصة ريبيكا – الفصل الثاين

طفلة
فتاة

امرأة

امرأة حامل مراهقة
دورة حياة املرأة
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مورد )2(: 
السلم والثعبان: منوذج لعبة األلواح

تعليامت للقادة:
يتم إعداد نسخة من لعبة األلواح لكل مجموعة صغرية.. 	

يتم جمع قطعة للعب لكل شخص )الحىص، مثالً(.. 	

يتم جمع الزهر )مكعب مرقم من 1 إىل 6( لكل مجموعة صغرية.. 	

فتاة متعبة
تاة تحتاج للمزيد من الحديد
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البداية لنهاية
ا

تناويل املكمالت األسبوعية من 

الحديد وحمض الفوليك لتكوين 

قوية!

تناويل املزيد من 

الداكنة! الخرضوات 

تناويل املكمالت األسبوعية 

من الحديد وحمض الفوليك 

لتكوين قوية

أ ب ج

د

مثال عىل إعداد الحواجز 

الصحية

مورد )3(: 
مثال الحواجز الصحية

تعليامت للقادة:
يتم جمع عدد من العنارص التي ستصبح عقبات يف السباق، مثل كريس، طارة، قامش، دلو، كرات، حبل، موائد، إلخ.. 	

يتم عنونة كل عنرص، وتُكتب املشكالت الصحية التالية عىل قطع منفصلة من الورق، ثم يتم لصق ورقة عىل كل عنرص:. 	

نصيحة عند مامرسة اللعبة::
عند مامرسة اللعبة، تستطيع املجموعة أن تقوم 

ما ييل عند القفز فوق أو املرور تحت العقبات:

ال تحصل عىل ما يكفي من حديدأ. 

ال متارس ما يكفي من الرياضةب. 

ال ترشب ما يكفي من املاءت. 

ال تتناول املكمالت األسبوعية من الحديد 	. 

وحمض الفوليك )WIFAS( )إذا كانت 

متاحة(

عدم الحصول عىل ما يكفي من حديد = تناول أ. 

املزيد من الخرضوات الورقية الداكنة

عدم مامرسة ما يكفي من الرياضة = االشرتاك ب. 

يف فصل رقص بشكل منتظم

عدم رشب ما يكفي من املاء = رشب الكثري من ت. 

املاء النظيف كل يوم

عدم تناول املكمالت األسبوعية من الحديد 	. 

وحمض الفوليك )WIFAS( = تناول هذه 

املكمالت للمزيد من القوة!




