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  ماذا سنأكل يف املخيم الصيفي
   

     للطالب  
    

  الفطور وجبة: األول القسم
  

يف إطار .  ة القريبةعطلسادس يف الامس والاخل لصفوف  جديد خميم صيفيفتتاحامن املقرر 
وقد متّ انتخابك . طعام يف املخيموجبات القائمة  ختطيط مهمتهالتحضريات متّ انتخاب طاقم 

 هي مساعدة وظيفتك".  ة الصحيحالتغذية"جمال  يف  بفضل معلوماتكم التخطيطللمشاركة يف طاق
    .سيتناوهلا األوالد يف املخيميت ال األطعمة  بشأنالطاقم على اتخاذ القرارات

 لدوالني وسجاملُاألوالد تسجيل، غالبية حسب املعلومات يف استمارات ال. ولد 100تسجل للمخيم 
 لقد تسجل . معتادين على الطعام يف إسرائيلرون قادمون من دول خمتلفة، وهم غرياآلخ.  يف البالد

يحظر (، ولدان لديهما حساسية للفستق )ال يأكلون اللّحم، الدجاج واألمساك(  أوالد نباتيني10
    . بسكّري الشبابمريضوولد واحد ) ى فستقل أكل الفستق أو كلّ منتج يشتمل عاعليهم

  :التالية لكلّ األوالدالفطور وجبة  يقترح طاقم املطبخ
  

          كورنفليكس ( البقول الصباحية ا من غرام30صحن حيتوي على كأس حليب و       
  .)مثالً                   

  
  

  شوكوالطةو، جبنة صفراء بيضاءجبنة :  شرائح خبز مع اإلضافات التالية 4      
  .للدهن      

    
  

  .كأس شوكو      
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    الوجبة؟ عليها تشتمل اليت  األساسيةالغذاء جمموعات هي ما  .1
  _______________________________________________
    

    الوجبة؟ يف الناقصة األساسيةالغذاء  جمموعة هي ما  .2
  _______________________________________________
    

القادمني إىل  األوالد ذوق الئمم يف املخيم ي إذا كان الطعام الّذي سيقد مافحصكيف ميكن   .3
    أخرى؟إسرائيل من دولٍ 

  _______________________________________________  
  _______________________________________________  
  _______________________________________________  
  _______________________________________________  

    
  . للمخيم الصيفي ولدان لديهما حساسية للفستقتسجل  .4

  ع املرشدون على األوالد مسليات من نوع جديد يف السوقوز.  
ماذا يتوجب على األوالد الّذين لديهم حساسية للفستق أن يفعلوا كي يعرفوا إذا كان بإمكام   

ات؟تناول هذه املسلي   
  _______________________________________________
  _______________________________________________  
  _______________________________________________
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  :التايل السؤال على وأجب الشباب، سكّري مرض نع التالية املعلومات قطعة قرأا

    
 إخراجهماذا جيب . ري الشبابسكّمرضى  ال يالئم األوالد 1   قسم من وجبة الفطور يف صفحة .5

  سكّري الشباب؟  لتصبح مالئمة لألوالد مرضى  إليهاإضافته وماذا جيب الوجبة من
  .  نوع طعام واحد جيب إخراجه من الوجبة، ونوعني جيب إضافتهماأكتب   

    
_________________________________: الوجبة منهإخراججيب  .1  
__________________________________: إىل الوجبةجيب إضافته .2  
  __________________________________: إىل الوجبةجيب إضافته .3  
    

  

  سكّري الشباب
  

 أنّ يف املرض ينعكس.  حتت فما 20 سن من الشبان يصيب مرض هو الشباب سكّري
".  إينسولني "تسمى مادة نتجي ال) اهلضم عملية يف يشارك اجلسم يف عضووهو  (الپنكرياس
 دم يف السكّر مستوى. اجلسم خاليا إىل الدم من السكّر نقل عن املسؤولة املادة هي اإلينسولني
 هذا على جيب.  للسكّر" جائعة "جسمه خاليا تبقى بينما عاليا، يكون املرض ذا املصاب
 خاليا إىل الوصول من السكّر متكني أجل من يوم كلّ إينسولني حقنة على حيصل أن اإلنسان
 على دائما احلفاظ عليه جيب كذلك،.  الدم يف للسكّر عادي مستوى على واحلفاظ جسمه
  :التالية القواعد على حيافظ وأن معينة، وأطعمة مرتبة وجبات تناول
  .الوجبات يف الدهنيات كمية خفض
  .شحم بدون حلم تناول
  .مقلية أطعمة تناول عدم
  ).دسم 1  %حليب شرب املفضل من (بالدهنيات غنيةال نتجات احلليبم تناول عدم

  .والكعك العصري السكّر، ،لوياتاحل املربى، العسل، تناول عن االمتناع
  .املاء شرب أو سكّر على تشتمل ال مشروبات شرب
 حنطة من خبز معكرونة، أرز،  رقائق،طازجة،ال فواكهمن ال القليل، خضروات تناول احملبذ من

  .سكّر بدونو غري مقشورة حنطة من صباحية بقوالت ،غري مقشورة



 ماذا سنأكل يف املخيم الصيفي  - 4 -  

  وجبة الغداء: القسم الثاين
  

    .األساسيةالغذاء  جمموعات حسب  مأكوالت مرتبةجدولأمامك 

جمموعة اخلبز 
ومنتجاته 

 )كربوهيدرات(

م وجمموعة اللح
وبدائلها 

)اتزاللي(  

جمموعة 
اخلضروات 
والفواكه 

يتامينات ڤ(
 )وأمالح معدنية

جمموعة الزيوت 
اتوالدهني  

  جمموعة احللويات
  

  كعك  وكادوڤأ  بندورة  حلمة دجاج   خبز
  شوكوالطة  زيتون  خيار  حلمة بقر  فطائر
  حلْوى  طحينة  فلفل  مسك  أرز

   مع سكرعصري  فستق  كوسا  طوفو   معكرونة
  )مع بدائل سكر( عصري  جوز  بروكويل  شنيتسل صويا   ذُرة
  مسليات  زيت زيتون   خضراءفاصوليا  بيض  بطاطا

      )زهرة(قنبيط   عدس  
      ملفوف  محص  
      بازيالء    
      برتقال    
      موز    
      تفاح    
      شمام    
      بطيخ    
      عنب    
  
 األوالد : إحدى اموعات التاليةتالئم، غداء وجبةل واحدة  قائمة طعامعليك أن ختطّط  .6

ة للفستق/السكّريالد مرضى األو /نيالنباتيجيب أن تشتمل   . األوالد الّذين لديهم حساسي
أكوالت ستعمل املا. ة من جمموعات الغذاء األساسية على مأكولني من كلّ واحدقائمة الطعام
  .قائمة الطعام  لتخطيطاجلدولاملسجلة يف 
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  وجبة الغداءقائمة طعام ل
  

  لنباتينيألوالد ال      ):  ئرةأحط بدا ( الّيت اخترا هيقائمة الطعام
  السكّريلألوالد مرضى                    

  لألوالد الّذين لديهم حساسية للفستق                                                      
  _______________________________________________
  _______________________________________________  
  _______________________________________________
  _______________________________________________  
  _______________________________________________
  _______________________________________________  
  _______________________________________________
  _______________________________________________  
  _______________________________________________  
  _______________________________________________  
  _______________________________________________  
  _______________________________________________  
  _______________________________________________  
  _______________________________________________  
  _______________________________________________  
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  حي؟صما هو :  القسم الثالث
  

 من  وهو يف حرية فيما عليه فعلهةوالصحي ةالصحيح التغذية على ألوالدا يعتاد بأن معين املخيم طاقم
 اتخاذ على الطاقم أعضاء دساع.  خمتلفة اقتراحات الطاقم أعضاء مقد .الغاية هذه إىل الوصول أجل
    . حمبذ غري فعله وما حمبذما  بشأن قرار

  .، وعلّلجانب كلّ منها إىل "ذغري حمب"أو " حمبذ "أحط بدائرة.  حاتاقتراأمامك قائمة 
                

  غري حمبذ/ حمبذ     .يرغب يف تناوهلا واحدة ساسيةأغذاء جمموعة كلّ ولد خيتار   .7
                        

  ___________________________________________: تعليل   
  _______________________________________________
      

    حمبذ غري / حمبذ      .والصابون باملاء ديهماأي بغسل األوالد يقوم األكل قبل  .8
  ___________________________________________: تعليل   
  _______________________________________________  

    
    حمبذ غري / حمبذ        .فقط سلطة أكل يستطيعون تيونالنبا األوالد  .9

  ___________________________________________: تعليل   
  _______________________________________________  
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10.  لكي األكل، قبل ساعة الطاوالت على الطعام وضع يتم     
    حمبذ غري / حمبذ    .الطاوالت على الطّعام ميقد حتى االنتظار األوالد ضطري ال  
___________________________________________: تعليل   
  _______________________________________________  
          

    حمبذ غري / حمبذ    .الوجبات خالل فقط األوالد يشرب ،املياه توفري أجل من  .11
___________________________________________: تعليل   
  _______________________________________________
      

    غري حمبذ/ حمبذ         .يلعب األوالد كرة قدمفورا بعد وجبة الغداء   .12
  ___________________________________________: تعليل   
  _______________________________________________
    

  
    غري حمبذ/ حمبذ            .يتم تقدمي حلوىيف اية الوجبة   .13

   ____________________________________________ :تعليل  
  _______________________________________________
    

      لوا بسرعة، لكي يكون يف يتوجب على األوالد أن يأك  .14
    غري حمبذ/ حمبذ       . قبل اية اليومإضافيةوسعهم املشاركة يف نشاطات   
____________________________________________: تعليل  
  _______________________________________________  
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  امللصقات يف غرفة الطعام:  القسم الرابع
  

  .رتبطان بعادات األكلعام يف املخيم يوجد ملصقان ييف غرفة الط
  

  :1  رقمملصق     
  

  "شرق فتختنقم، كي ال توقت الطّعام بطُلَ الكال"
  

  
  

    :2 رقم ملصق     
  

  " قبلَ ابتالعهاجيد هتم مبضغ الطّعاما"
  

  
  .مل يتم التصرف حسبما ورد يف امللصقمللصقني، واشرح ماذا قد حيدث إنْ  من اواحداختر ا

    
  ______________________________  :الشرح - ____ رقم ملصق  .15

      _________________________________________  
      _________________________________________  
      _________________________________________ 
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  احملافظة على النظافة:  م اخلامسالقس
  

 من أجل منع ، يف مطبخ املخيمحتضري الوجبة أثناء  قواعد من املهم احملافظة عليهاثالثصغْ   .16
  :تسمموفساد معدة حدوث 

  
  1.  ____________________________________________  
  2.  ____________________________________________  
  3.  ____________________________________________
    

  
  

 


