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استخدموا الطعام إن أمكن!  قوموا بكتابة اإلجراء عىل قرش فاكهة، ثم قوموا بتقشري الفاكهة وتناولها بعد ذلك.

التوقيت: ساعة و20 دقيقةاألنشطة الحمراء   

ملخص: 
اتخاذ إجراء ملساعدة اآلخرين عىل تناول طعام صحي أكرث. 

الرسائل الرئيسية:
أصبح لديكم اآلن املعرفة والقدرة عىل اتخاذ القرارات األكرث صحة. استخدموا هذه القدرة يف املساعدة عىل تحسني التغذية بالنسبة  	

لآلخرين.

اتخذوا 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. 

أي إجراء، كبري أو صغري، بإمكانه إحداث فرق يف مجتمعكم.  	

املوارد املتاحة: 
قصة ريبيكا – الفصل السادس

بطاقات إجراء األفوكادو

استمروا يف الحركة!
يجب البدء دامئًا بتسخني 

ريايض

)انظروا صفحة 8(.

التحضري:
دعوة املراحل العمرية األكرب من أفراد اإلرشاد والكشافة . 	

للمساعدة، إن أمكن.

قراءة املرحلة الحمراء يف ملف الحقائق الخاص بالتغذية . 	

للفتيات. القوية 

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.

نسخ وقص بطاقات إجراء األفوكادو، مع إخفائها يف كل . 	

أنحاء املكان.

   البداية: 
قراءة الفصل األخري، مبا يف ذلك األسئلة.. 	

يف النهاية، يتم طرح األسئلة التالية عىل املجموعة:. 	

ما هي الفكرة اإلبداعية املفضلة التي توصلت إليها املجموعة؟ أ. 

ماذا تعلمت ريبيكا يف القصة بأكملها؟ب. 

15 دقيقة
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يطلب القادة من الجميع إغالق العيون وتخيّل عامل حيث يكون الجميع أسعد وأكرث صحة، بتغذية أفضل. بإمكان أ. 

املجموعة املشاركة باألفكار يف حالة الرغبة يف ذلك. 

الهدف هو التخطيط ليشء ميكنهم القيام به ملساعدة اثنني من األصدقاء أو العائلة ليصبحا أكرث سعادة وصحة.ب. 

يتم مراجعة األفكار التي توصلت إليها صديقات ريبيكا. يتم إبالغ املجموعة أن أمامهم 10 ثواين إليجاد أفكار أكرث عىل ت. 

بطاقات إجراء األفوكادو التي تم إخفاؤها )متاحة(!

عند العثور عىل البطاقات، يتم قراءة كافة األفكار. يساعد القادة املجموعة يف اختيار األفكار املفضلة بالنسبة لهم 	. 

ملساعدة األصدقاء والعائلة.

يتم االتفاق عىل ما إذا كانت املجموعة ستقوم بإجراء واحد مشرتك أو إجراءات فردية. ويتم رشح أن عىل كل شخص ج. 

مساعدة شخصني آخرين من خارج اإلرشاد والكشافة. 

يتم االتفاق عىل موعد نهايئ )أسبوع أو أسبوعني( إلمتام اإلجراءاح. 

اتخاذ إجراء

          تأمل:
يُطلب من الجميع تلوين الجزء األحمر من عداد الشارة، . 	

والرسم/الكتابة يف شكل األفوكادو لإلجراء الذي قرروا القيام به 

ملساعدة عائالتهم وأصدقائهم.

تستطيع املجموعة أيًضا 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 )42( ألفكار خاصة باالحتفال(!

    ال ميكنكم التجمع مًعا؟ 
 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 

girlpowerednutrition #wagggs# الهاشتاج

15 دقيقة

45 دقيقةالوجبة األساسية:
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REBECCA’S 
PINEAPPLE PLEDGEis to eat fruit for breakfast!

ريبيكا وجريس وماري وصويف متواجدات يف اجتامع لإلرشاد. أثناء االسرتاحة، تقول ريبيكا لصويف، “يسعدنا أنك 

أفضل حاالً. أستطيع أن أرى أنِك 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 أيًضا – فهذا هو 

اإلرشاد!” وتضيف ماري، “نعم، نحن قويات للغاية! هيا نتحدث مع املعلمة أومي.”

سؤال للمجموعة: كيف تبدون وأنتم تشعرون بالقوة؟

تتوجه الفتيات إىل املعلمة أومي، وترشح لها ريبيكا ما تعلمّنه 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 Lodge( يف 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 رغبًة 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 أيًضا.” 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 وأيًضا 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 أيًضا. 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!

مورد )1(:
قصة ريبيكا – الفصل السادس
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 ينبغي أن نزرع حديقة 

للخرضوات!

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 مًعا، “نستطيع القيام بأي يشء!”

تقول املجموعة مًعا، “نستطيع القيام بأي يشء!”

مورد )1(:
قصة ريبيكا – الفصل السادس
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التحد	 مع اثنني من 

األصدقاء عن أهمية وجبة 

اإلفطار.

التحد	 يف جمعية املدرسة 

عن احتياجات الفتيات 

وتقديم بعض األفكار 

اللذيذة. للوجبات 

إعداد ملصق يعرض األطعمة 

التي تحتاجها  الغنية بالحديد 

الفتيات. يُعرض امللصق غي 

املدرسة أو يف املنزل.

إعداد كتاب للوصفات 

واملشاركة به مع األصدقاء 

والعائلة.

تأليف وأداء أغنية عن 

الفتيات. احتياجات 

الحديث مع العائلة عن تناول 

بعض من الخرضوات التي 

تزرعونها.

مورد )2(: 
بطاقات إجراء األفوكادو

تعليامت للقادة:
يتم إعداد نسخة من البطاقات وقصها.. 	

يتم إخفاء البطاقات يف جميع أنحاء املكان.. 	
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تأليف مرسحية عن أهمية 

املحافظة عىل الصحة اآلن ويف 

املستقبل.

مساعدة األصدقاء يف قراءة 

ملصقات أغلفة األطعمة.

زراعة حديقة للمطبخ وتناول 

بعض الخرضوات.

الحديث مع األصدقاء عن 

الخفيفة  الوجبات  اختيار 

الصحية بدالً من الوجبات 

الرسيعة.

التسوق مع أفراد العائلة 

القيام  وإخبارهم بأهمية 

باختيارات صحية.

تنظيم جلسة للرقص أو 

الرياضة. مامرسة 

مورد )2(: 
بطاقات إجراء األفوكادو




