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 اهداف محتويات روش انجام لوازم مورد نياز
 زمان

 )دقيقه(

 نوار چسب کاغذی قلم،
 

 

نوار ، قلم(شرکت کنندگان نام خود را روی برچسب بنويسند 
 )چسب کاغذی

 چيدن صندلی ها بصورت دايره

 ورود

 

با استفاده از ی معرف ميوه 
عناصر عملی 

 )ميوه(

 .شرکت کنندگان يک ميوه انتخاب می کنند: سبد ميوه
 چرا شما اين ميوه را انتخاب کرديد؟: سوال

نام، سن، کشور و : شرکت کنندگان خود را معرفی می کنند
 .دليل انتخاب ميوه را توضيح می دهند

 لمتغذيه سا: آموزش دهندگان هدف کارگاه را توضيح می دهند

 

 خوش آمد گويی
 معرفی شرکت کنندگان

خوش آمدگويی و معرفی 
شرکت کنندگان و 

 برگزارکنندگان
هدف اين کارگاه در 

 تباط بودن استار

10 

 عدد برچسب 40
 دايره تغذيه در آلمان

 مقياس تغذيه
 عکس های خواربار

 

 فعاليت
 بحث و گفتگو
 دادن اطالعات

 :می پرسندآموزش دهندگان سواالتی درباره تغذيه 
 در کشور شما تغذيه سالم به چه معناست؟

 فکر ميکنيد چه چيزی برای تغذيه صحيح مهم است؟
شرکت کنندگان ميزان سالمت تغذيه حال حاضر خود را  :فعاليت

 )با استفاده از برچسب(قضاوت می کنند
 چرا برچسب خود را اينجا گذاشتيد؟ :سوال
آلمان دوست داريد و چه چه چيزی را درباره تغذيه در  :سوال

 چيزی را دوست نداريد؟
اگر پناهنده ها درباره غذا در کمپ ها شکايت داشتند، به آنها بگوييد 

 .که اين حق آنهاست که شکايت خود را به مديريت کمپ بگويند
توصيه های : معرفی توصيه های غذايی در آلمان :دادن اطالعات
 :گروه غذا 7غذايی برای 

 نوشيدنی غير شيرين/ در روز ليتر آب  1.5-3
 مشت 1= قسمت  1قسمت،  5روزانه : سبريجات و ميوه

 مقددار زيادی از غالت و حبوبات و سيب زمينی
 فراورده های لبنی روزانه

 بار در هفته 2-1گوشت و تخم مرغ به مقدار مناسب، ماهی 

 اطالعات
تبادل تجربيات درباره 

 تغذيه
عادات غذا خوردن در 

 توصيه ها/ آلمان 
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 شکر و نمک و چربی به مقدار خيلی کم
اهای کشور خود را به شرکت کنندگان عکس های غذ :فعاليت

 .گروه های غذايی ربط می دهند
ه داشته باشيد که بعضی پناهنده ها، مخصوصا کودکان، توج

ممکن است دچار سوء تغذيه باشند، در اين صورت گوشت و 
 .چربی را توصيه کنيد

 

 
 گرم 3= قند  حبه 1
 ليتر روغنميلی 1= گرم چربی  1
 

 

 حبه قند  نوشيدنی

 36 نوشابه
 33 آب سيب با افزودنی

Ice tee  24 
 آب سيب بدون افزودنی
(apfelschorle)  

20 

 0 آب معدنی

 فعاليت 
 دادن اطالعات
 بحث و گفتگو

های مختلف کنندگان ميزان شکر موجود در نوشيدنیشرکت :فعاليت
 .ميزنند را حدس
کنندگان ميگويند و دهندگان عدد درست و دقيق را به شرکتآموزش

های شيرين و پر شکر پرهيز کنند که از نوشيدنیبه آنها پيشنهاد می
 .کنند

ميزان روغن موجود در فست فودها و کنندگان شرکت :فعاليت
 .زنندی نظير چيپس را حدس میيهاخوردنی
بندی مواد غذايی را روی بستهدهندگان اطالعات غذايی آموزش

کنند که از پيتزا و چيپس و توصيه می: بعنوان مثال. دهندنشان می
مصرف فست فودها خودداری کنند و ميزان روغن موجود در آنها 

 .دهندکنندگان نشان میرا به شرکت

 اطالعات
های جالب درباره دانستنی

 شکر و روغن  چربی
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 خالصه مطالب  
 بروشورهاتوزيع 

 :پيام برای خانه
 !از مواد غذايی مختلف استفاده کنيد

 !وعده در روز از ميوه و سبزيجات استفاده کنيد 5
 .دهدتغذيه سالم باعث سالمت شما را افزايش می

 10 پيام برای خانه

  خداحافظی کنندگان و خداحافظیتشکر از شرکت  
 


