تعرف معنا على التغذية
الصحية

أطفال مدينة شمالكالدن سيعيشون مغامرة جديدة

مجاناً!

لألطفال من سن  6حتى  11سنة

سيستكشف األطفال يف هذه املغامرة املمتعة أساليب „التغذية
الصحية“ .حيث سيتعرفون عىل الطعام بأسلوب مسيل عن
طريق األلعاب والنشاطات التي تتناسب مع م راحلهم
العمرية .كام وسيتعرفون عن كثب عىل ُم نتجي
األطعمة املحليني وستتاح لهم فرصة الطبخ سوية مع
خ رباء ومحرتفني يف مجال التغذية الصحية .كام سيحصل
األطفال خالل هذه املغامرة عىل معلومات حول التغذية
الصحية وس ُي رشح لهم ملاذا هي غري مكلفة عىل اإلطالق.
سيتعلم األطفال بأن التغذية الصحية مهمة جدا ً للحواس وبأن النظام الغذايئ
املتوازن هو أمر رضوري ألجسادهم .ويف ختام هذه الدورة سيكون هنالك كتاب
مجاين يتضمن وصفات طعام محببة من قبل العائالت ،باإلضافة إىل ألعاب
ونشاطات وأعامل يدوية لألطفال .كام وسيقدم يف النهاية هدايا قيمة للمشاركني.
هذا املرشوع موجه لألطفال يف املرحلة االبتدائية (  6حتى  11سنة).
املواعيد املتاحة لكل مجموعة بني الساعة الثانية ظه را ً وحتى السادسة مسا ًء.
تشمل الدورة خدمة نقل وتوصيل األطفال من وإىل املدرسة.

التسجيل

عرب الربيد اإللكرتوين  nutricard@uni-jena.deأو عن طريق تعبئة هذا الكتيب وإرساله إىل عامدة الكنيسة اإلنجيلية يف مدينة
شاملكالدن إىل العنوان التايلWeidebrunner Tor 7, 98574 Schmalkalden :
اسم ولقب الطفل (باللغة األملانية)

عمر الطفل (باللغة األملانية)
اسم مدرسة الطفل (باللغة األملانية)
اللغة أو اللغات (باللغة األملانية)
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 24أيار /مايو
 25أيار /مايو
 30أيار /مايو
 31أيار /مايو
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 13حزي ران /يونيو
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اسم ولقب ويل أمر الطفل (باللغة األملانية)
الربيد اإللكرتوين
رقم الهاتف

املوظفة املسؤولة:
د .بيتي هيبيكري
nutricard@uni-jena.de
هاتف03641.949715:

إن مبادرة التعرف عىل التغذية الصحية هو مرشوع مشرتك بني منظمة تافل ( )Tafelيف مدينة
شاملكالدن وجامعة مدينة يينا nutriCARD /وفرع الجمعية األملانية للتغذية يف والية تورينغن
ورشكاء محليني مثلLandGUT Genuss GmbH, Viba Sweets GmbH, Archehof Steffen Eck :

