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استخدموا الطعام إن أمكن! قوموا برتتيب أطعمة حقيقية وتصنيفها تحت األطعمة التي يجب تناولها أكرث وتلك التي يجب 

اإلقالل من تناولها.

التوقيت: ساعة واحدةاألنشطة الصفراء   

ملخص: 
رسم وجبتك املفضلة أو مامرسة لعبة جسامنية لتعلم معلومات عن التغذية الجيدة.

الرسائل الرئيسية:
لتناول 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 أيًضا “طبق ألوان الطيف”(. 

تناول كميات أقل من األطعمة املَُصّنعة – فهي ال تساعد جسمك عىل النمو أو املحافظة عىل الصحة.	 

تساعد التغذية الجيدة جسمك عىل العمل بشكل سليم، وتساعدك عىل النمو وبناء جهازك املناعي )بحيث يستطيع مكافحة الجراثيم(.  	

عندما ال يحصل جسمك عىل العنارص الغذائية/الطاقة التي يحتاجها، ستجد إنك تشعر بالتعب رسيًعا ومترض وستكون عرضة لإلصابة 

بسوء التغذية.

املوارد املتاحة: 

نص برنامج املواهب – الحلقة الثانية

إفادات لكبار النجوم

استمروا يف الحركة!
يجب البدء دامئًا بتسخني 

ريايض

)انظروا صفحة 8(. التحضري:
قراءة املرحلة الصفراء من ملف الحقائق الخاص بالتغذية . 	

للفتيات. القوية 

جمع كافة عدادات الشارة )من النشاط السابق(.. 	

إعداد نسخ من دليل األغذية الخاص ببلدكم )أو دليل األغذية . 	

القوية للفتيات(. الخاص بالتغذية 

إعداد خمس نسخ من نص عرض املواهب.. 	

اختيار النشاط الرئييس:. 	

الطعام املفضل: يتم جمع بعض الورق واملقصات واألقالم، 	 

وإعداد ملصقات تعرض اسم كل مجموعة غذائية )يف دليل 

األغذية الخاص بكم(. أو كبديل لذلك، ميكن وضع ملصقات 

عىل سالل/حقائب باسم كل مجموعة غذائية.

كبار النجوم: ال توجد موارد مطلوبة.	 

15 دقيقة    البداية: 
مراجعة الحلقة األوىل من برنامج املواهب. . 	

يُطلب من خمسة من املتطوعني متثيل الفصل الثاين من برنامج . 	

املواهب، باستخدام النص.

بعد ذلك، يتم عرض دليل األغذية الخاص ببلدكم وطرح األسئلة . 	

التالية:

ما هي األمور الجديدة التي تعلمتها من الحلقة؟ أ. 

ما هي الوجبات املتوازنة املفضلة لديك؟ب. 

ما معنى “طبق ألوان الطيف”؟ ت. 

ما أهمية تناول الطعام بشكل صحي	. 
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يُطلب من الجميع تخيّل أنهم يأكلون وجبتهم املفضلة، ثم أ. 

أن يقوموا برسم املكونات املختلفة التي تتكون منها هذه 

الوجبة. يجب رسم كل مكّون بشكل منفصل عىل ورقة.

يتم عرض ملصقات املجموعات الغذائية التي تم إعدادها.ب. 

 يُطلب من الجميع قص كل مكّون من املكونات الخاصة ت. 

بهم ووضعها عىل ملصق املجموعة الغذائية حيث تنتمي. 

ويتم إعداد كومة منفصلة ألية مكونات ال مكان لها 

)األطعمة املَُصّنعة يف األغلب(. 

باستخدام دليل األغذية، يعمل الجميع مًعا لرتتيب 	. 

املجموعات الغذائية بحسب احتياجنا لها، من األكرث إىل 

األقل. ثم يسأل القادة املجموعة ماذا الحظوا عن األطعمة 

التي يتناولونها، وملاذا يجب اإلقالل من تناول األطعمة 

املَُصّنعة.

الهدف هو التعرف عىل األطعمة التي تساعد/ال تساعد أ. 

أجسامنا عىل النمو.

يبدأ النشاط بأن يُطلب من املجموعة السري يف الغرفة ب. 

بشكل عشوايئ.

يتم قراءة إفادة من إفادات كبار النجوم )متاحة(. ثم يقرر ت. 

كل شخص بشكل منفرد ما إذا كانت صحية أو غري صحية. 

فإذا كانت صحية، فإنهم يترصفون مثل كبار النجوم 

ويقومون بقفزات مثلهم! أما إذا كانت غري صحية، فإنهم 

يذوبون عىل األرض. 

تتكرر الخطوات لكل اإلفادات. 	. 

يف النهاية، يُطلب متطوعني الخرتاع اإلفادات الصحية وغري 	. 

الصحية الخاصة بهم لتتفاعل معها املجموعة.

أو

اختيار الوجبة األساسية: 

          تأمل:
يُطلب من الجميع التلوين يف الجزء األصفر من عداد الشارة.أ. 

يتم مراجعة تعهدات األناناس التي قام بها األصدقاء يف برنامج ب. 

املواهب، ويُطلب من الجميع القيام بتعهد مامثل لتحسني 

الخاصة. تغذيتهم 

ثم تقوم املجموعة بكتابة تعهدات األناناس الخاصة بهم يف ت. 

بالفاكهة.  الشبيه  الشكل 

 تقدم التهاين للجميع عىل االنتهاء من املرحلة الصفراء! 

 احتفظوا بكافة عدادات الشارة. 

    ال ميكنكم التجمع مًعا؟ 
يُطلب من املجموعة قراءة نص برنامج املواهب، ثم ترتيب 

الطعام يف منازلهم حسب املجموعات الغذائية املختلفة.

    لديكم تقنية؟ 
يُطلب من املجموعة املشاركة بوجبتهم املفضلة، ثم “رشاء” 

املكونات من متجر أطعمة من خالل اإلنرتنت )يتم وضع 

املشرتيات يف “السلة” فقط دون رشائها فعليًّا!( 

30 دقيقة

15 دقيقة

كبار النجوم الطعام املفضل
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مورد )1(:
نص برنامج املواهب – الحلقة الثانية

]يقف جميع املراهقني يف مواجهة الباب، ينظرون بتوتر يف اتجاه املنتج.[

يسعدنا أن نخربكم أنكم جميًعا مقبولني يف الربنامج! لقد قمتم بأداء رائع!  املنتج:  

]يقفز الجميع بحامس ويصيحون ويصافحون بعضهم اآلخر محتفلني بنجاحهم.[

املنتج:    واآلن يبدأ العمل الجاد فعالً. هل رأيتم املعلومات عن الفحص الصحي الخاص بنا؟ لن نقبلكم يف برنامج املواهب ما مل نتأكد من أنكم 

تقومون بكل يشء لتحافظوا عىل سعادتكم وصحتكم. يف سنكم هذا، تكون التغذية مهمة عىل وجه الخصوص. سأترككم تحتفلون اآلن 

– فأنتم تستحقون هذا االحتفال. فهذا الربنامج سيشاهده مليون شخص!

]يغادر املنتج املكان.[

هيا نحتفل بتناول وجبة لذيذة. فأين نذهب؟ أومي:   

ما رأيكم يف املكان الجديد الذي كّنا نريد تجربته؟ “جولدن بوفيه”؟ زروق:   

]يومئ الجميع باملوافقة ويغادرون الستوديو ليسريوا حتى الكافييه، ثم يدخلون ويجدون مائدة ويجلسون.[

روخو:   ما زلت أفكر يف الفحص الصحي.. كيف نتأكد من أن نظامنا الغذايئ صحي؟ لقد ذكر اإلعالن ثالث وجبات متوازنة يف اليوم، ولكن ما 

معنى متوازنة؟

زروق:   انظروا! يف ظهر قامئة الطعام يوجد دليل األغذية الخاص ببلدنا! أتذكر أن هذا ما تعلمناه يف املدرسة – إنه من إعداد خرباء التغذية 

ملساعدتنا يف تناول الطعام بشكل صحي أكرث. سيساعدنا هذا الدليل يف اختيار وجبتنا الليلة.

روخو:   حسًنا، إًذا.. يسمى الدليل “طبق ألوان الطيف”، ويقول إن تناول الطعام الصحي عادًة يعني تناول وجبات ملونة تشبه الطيف يف 

ألوانه. نحتاج أن نأكل من كل املجموعات الغذائية املختلفة، ولكن يجب أن نأكل كميات أكرث من بعض األطعمة وكميات أقل من 

أطعمة أخرى.

يتم عرض دليل األغذية الخاص ببلدكم وتعريف كل مجموعة من املجموعات الغذائية والتأكيد عىل الكميات املطلوبة من كل مجموعة )املجموعات 

التي يجب أن نأكل أكرث منها وتلك التي يجب أن نأكل منها كميات أقل(.

زروق:   يحتوي دليلنا الغذايئ عىل الكثري من األرز )نوع من “الحبوب”(، والكثري من الخرضوات والفاكهة، وبعض األطعمة الربوتينية، مبا فيها 

منتجات األلبان )مثل الزبادي( وكمية قليلة من الدهون/الزيوت. يف الواقع، يبدو األمر سهل عند عرضه بهذه الطريقة! 

إًذا، ما الذي نستطيع اختياره من هذه القامئة بحيث يكون “طبق ألوان الطيف”؟  أومي:  

ريو:   ماذا عن وجبة “دجاج تينوال”؟ إنها تحتوي عىل األرز، والدجاج املطهي بالزنجبيل والقليل من الزيت، والبابايا الخرضاء، واملانجو، 

و”املولونجاي” )من الخرضوات(. يجب أن نطلب ماء للرشب أيًضا.

زروق:   أنا سأطلب وجبة “بانجوس مقيل”. إنه سمك مع القليل من الزيت والبهارات، مع “بيناكبيت” )خليط من الخرضوات مثل الباذنجان 

والبامية(، واألرز، والبطيخ.

]يطلب جميع األصدقاء الطعام.[

أومي:   هل رأيتم جميًعا أن دليل األغذية يقول أيًضا أنه يجب تناول أطعمة متنوعة؟ هذا يعني أننا ال يجب أن نأكل نفس اليشء دامئًا. وعلينا 

بالتأكيد اإلقالل من تناول الوجبات الخفيفة غري الصحية مثل رقائق البطاطس والكيك والبسكويت والوجبات الرسيعة. 
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ريو:   صحيح. أنا أعتقد أننا ال ندرك كميات األطعمة املَُصّنعة التي نتناولها. إنها عادًة تحتوي عىل نسب عالية من امللح والدهون غري الصحية 

والسكر. يقول دليل األغذية أن التغذية الجيدة تساعد أجسامنا عىل النمو ومكافحة الجراثيم. فإذا مل نحصل عىل العنارص الغذائية 

والطاقة التي نحتاجها، سنعاين من سوء التغذية.

زروق:   إن سوء التغذية مشكلة خطرية للغاية، وهناك أنواع مختلفة منها. هكذا تم تشخيص أحد أصدقايئ عن طريق طبيب ألنه كان يحصل 

عىل كميات زائدة من الطاقة من كل األغذية التي تحتوي عىل نسب عالية من الدهون والسكر، دون مامرسة الرياضة بشكل كايف.

روخو:   نحن محظوظون – فنحن صغار يف السن ونستطيع التغيري اآلن حتى نكرب أصحاء وأقوياء. هيا نقوم بوعد – فلنسميه نعهد األناناس – 

لتحسني أمر واحد يف نظامنا الغذايئ. أنا أتعهد بتناول الفاكهة بدالً من الوجبات الخفيفة التي تحتوي عىل السكر.

تعهد األناناس الخاص يب هو أن أتناول أطعمة مختلفة – أن أنّوع يف الفاكهة والخرضوات التي أتناولها كل يوم. ريو:  

وأنا أتعهد مبامرسة املزيد من الرياضة. زروق:  

وأنا أتعهد بأن أضيف الفاكهة والخرضوات دامئًا إىل طعامي.  أومي:  

يف صحتكم! الجميع:  

]يرفع الجميع أكواب املاء ويطرقونها مًعا.[

مورد )1(:
نص برنامج املواهب – الحلقة الثانية
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تعليامت للقادة:
يتم قراءة إفادة واحدة يف الدور.. 	

يُسمح ببعض الوقت حتى يقرر الجميع بشكل منفرد ما إذا كانت اإلفادة صحية وتساعد أجسامنا عىل النمو أم أنها . 	

غري صحية وال تساعد أجسامنا عىل النمو. فإذا كانت صحية، فإنهم يترصفون مثل كبار النجوم ويقومون بقفزات 

مثلهم! أما إذا كانت غري صحية، فإنهم يذوبون عىل األرض. 

يتم استخدام اإلجابات لتصحيح أية معلومات خاطئة أو سوء فهم.. 	

مورد )2(: 
إفادات كبار النجوم

صحي 	 تناول “طبق ألوان الطيف” من كافة املجموعات الغذائية     

غري صحي 	 تناول املرشوبات الغازية كثريًا        

صحي 	 تناول أطعمة مختلف يف الغداء كل يوم       

غري صحي 	 تناول البسكويت كل يوم         

صحي 	 تناول الفاكهة يف اإلطفار كل صباح       

صحي 	 تناول الوجبات الخفيفة املكونة من الفاكهة املختلفة     

غري صحي 	 رشاء رقائق البطاطس بعد املدرسة يف أيام اإلثنني      

غري صحي 	 تناول األرز والفاصوليا فقط يف معظم األيام      

صحي 	 مامرسة الرياضة بعد املدرسة عدة مرات يف األسبوع     

صحي 	 إعداد األرز والفاصوليا والخرضوات والسمك والفاكهة مع عائلتك    

صحي 	 تناول من 6 إىل 8 أكواب من املاء كل يوم      

اإلفادات:




