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Zam
an 

(daki
ka) 

Hedefler İçerikler Yöntemler Malzemeler 

 Varış Katılanlar isim kağıtları hazırlarlar (bant, kalem) 
Sandalye dairesi 
 

 bant, 2  
kalem 

10  Karşılama 
Giriş 
Selamlamanın 
ardından katılanlar 
ve sunucular kendini 
tanıtır 
 
Hedefler 
 

Meyve sepeti: Tüm katılanlar bir meyve seçer.  
 
Soru: Neden bu meyveyi seçtiniz? 
 
Katılanlar kendini isimleriyle ve nerden geldiklerini tanıtırlar, ayrıca 
hangi meyve seçtiklerini açıklarlar.  
 
Sunucular seminerin amacını açıklarlar: Sağlıklı beslenme 

Pratik 
unsurlar 
yardımı ile 
giriş yapılır 
(Meyveler) 

 
 

 
Meyve 

25  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilgi 

 

Besle e hakkı da 
fikir alışverişi ap ak 

 

Al a a’da 
beslenme/tavsiyeler 

 
 
  

Öğret e  katıla lara eslenme hakkı da sorular sorar: 

 Geldiği iz ülkede esle e asıldır? 

 Se e sağlıklı esle e edir? 

 

Eylem: Katıla lar esle e ölçeği de ke di esle e davra ışları ı 
tah i  ederler Yapışa  oktalar . 

Soru: Nokta ı ede  ura a apıştırdı ız? 

Soru: Al a a’daki e eklerde eğe dikleri iz ve 
eğe edikleri iz elerdir? 

 

 Mülteciler ka ptaki e ekler hakkı da şikayetçi ise, 

ka ptaki soru lulara şika et ede il e hakları  olduğu u 
bildirilir. Şikayet not edilir ve sorumlulara bildirilir. 

 

İçerik: Al a a’daki beslenme dairesi sunulur – günlük beslenmenin 

içeriği 7 esi  grupları da  oluş alıdır:  
 1,5-2 Litre Su a da şekersiz içe ekler 

 Sebze ve meyveler 5x/günde (1 porsiyon = 1 el dolusu)  

 Tahıl ve patates 

Pratik  
Sunum 
Tartışma 

 
 
 
 
Ölçek 
Yapışan noktalar 
DGE-Beslenme dairesi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Besin kağıtları 
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 Süt/Süt ürünleri günlük 

 Az hayvansal ürünler; Balık - /Haftada; Et, sosis a rı a 
Yumurta az tüketilmeli  

 Az şeker, tuz ve ağ 
 

Etkinlik: Katıla lar ke di ülkeleri de ulu a  esi  resi leri i, 
esle e dairesi deki esi  grupları la eşleştirirler  

 Yetersiz beslenme durumunda (Mülteciler, özellikle çocuklar!) 
Et ve Balık önerilmelidir! 

25  Bilgi 
 
Şeker ve yağ 
hakkında bilgiler 

Etkinlik:  Katılanlar şeker küpleri yardımıyla içeceklerin içindeki 
şeker miktarını tahmin ederler. (1 Litre Cola, Elma suyu, buzlu çay, 
sodalı elma suyu, su) 
 
Sunumcu doğru sayıyı verir ve şekerli içeceklerin fazla içilmemesini 
tavsiye eder. 

Etkinlik:  Katılanlar hazır yemeklerde bulunan yağ miktarını tahmin 
ederler. (Cips, Pizza vs.) 
 
Sunumcu besin bilgilerini anlatır: Yağ miktarı, örn. Pizza ambalajı, 
cips ambalajı ve bunun gibi hazır gıdalar tavsiye edilmemeli 
tavsiyesini verir ve yağ miktarını gösterir. 

 

1 Küp şeker = 3g şeker 
1g katı yağ = 1ml sıvı yağ 

 

İçecek 1l Küp şeker 

Kola 36 

Elma suyu 33 
İcetea 24 

Sodalı elmasuyu 20 
Su 0 

10  Take Home 
Message 
 
 

Broşür dağıtılır 
Take Home Message:  Besin dairesinin çeşitliliğinden faydalanınız.  
 Günde 5 defa meyve ve sebze tüketiniz. 
 Sağlıklı yemek sağlıklı tutar, verimi ve refahı artırır 

Broşür Broşür 

 Veda Katılanlara teşekkür edilir ve veda edilir   

 


