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 الوقت فاهداأل المحتوى األساليب المواد المستخدمة في الشرح
 )ةدقيق(

  
 الالصق الشريط على اسماؤهم بكتابة المشاركون يقوم

 دائرة شكل على الكراسي ترتيب

 الوصول
 

 الصق قلم، شريط

 فاكهة

( مقدمة مع 
 )الفاكهة

 

 الفاكهة المشاركين اختيار:  فواكه سلة. 
 ؟ الفاكهة هذه اخترت لماذا: السؤال 
 من اختيارهم وشرح،  المنشأ بلد و، االسم:  أنفسهم المشاركين تعريف 

 .الفاكهة
 الصحية التغذية:  العمل ورشة من الهدف المدرب يشرح

 أهال وسهال:الترحيب
 المشاركين تقديم

الترحيب وتقديم 
 المشاركين وتعريف

 نفسه عن البرنامج مقدم

 ورشة من الهدفتوضيح 
  العمل
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  الصقة النقاط
 التغذية دائرة
 التغذية ميزان

 

  أنشطة
 معلومات شرح
 تفاعل

 :يسأل المدرب األسئلة حول التغذية 
 في الوطن ؟ ماذا تعني التغذية الصحية لك 
 في رأيك ما هو المهم للتغذية صحية ؟ 

 
صحية التغذية الحالية على ميزان  على المشاركين الحكم على :نشاط

 !! ورقة في االجابة توثيق  والالصق الصحة
 ؟ المكان هذا في الالصق وضع اخترت لماذا:سؤال

 
 ألمانيا؟ في التغذية عن تكره وماذا تحب ماذا: سؤال

 
  إذا اشتكى الالجئون من الطعام في المخيم ، نقول لهم أنه من

 .حقهم تقديم شكوى و إبالغها إلى اإلدارة
 

التوصيات اليومية ل : في ألمانيا ) الغذائيةالدائرة (توصيات التغذية الحالية 
 :مجموعات من المواد الغذائية  7
 1,5 -3  الشراب غير محلى/ لتر من الماء 
  حفنة يدك 1= جزء  1أجزاء يوميا ،  5: الخضار والفواكه 
 الحبوب 
 منتجات األلبان 

  ، 1اللحوم بـاعتدالX السمك في األسبوع 
 السكر والدهون باعتدال 

 

 المعلومات

 في الخبرات تبادل
 . التغذية مجال

 ألمانيا في السلوك تناول
 توصيات/ 
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 المشاركون يصلون الصور من المواد الغذائية من دولهم بالموجودة :نشاط

 .المجموعات الغذائية  في
 في. التغذية سوء من يعانيون قد، األطفال وخاصة، الالجئين بعض 

 .والدهون بـاللحوم ننصح الحالة هذه
 
1 

 مكعب

 سكر

 جرام 3 =
 زيت مل 1 = دهون جرام 1

 

 لتر 1/ المشروب  عدد مكعبات السكر
  

 الكوال 36
 عصير تفاح 33
 الشاي المثلج 24
 تفاح فوار 20
 مياه معدنية 0

 أنشطة
  معلومات شرح

يقدر المشاركون محتوى السكر من المشروبات المختلفة مع مساعدة : نشاط مناقشة 
 .مكعبات السكرمن 

 
تجنب الشراب و الحلويات بـو يوصي  الصحيحعدد ال فصح عني دربالم

 الغنية بالسكر
 

 . ويقدر المشاركون الدهون في الوجبات السريعة :نشاط
 

على سبيل المثال على البيتزا ورقائق : الغذائيةالحقائق  دربيظهر الم
 .و يقدم المشورة لتجنب الوجبات السريعةالبطاطا 

 لوماتمع
مثيرة لالهتمام حول ال

 السكر والدهون
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 ملخص المنشور المنشور
 توزيع المنشور

 :الرسالة الرئيسية
 !تناول مجموعة متنوعة من الطعام

 ! في اليوم للفواكه و الخضار  5 
 ورفاهياتك تناول الطعام الصحي يحسن صحتك

 الملخص
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   التوديع الحضور وتوديع شكر  

 

http://www.refugium.agency/

