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الجوع ليصبح األطفال قادرين على التفكير والتعاطف في المواقف المختلفة المتعلقة ب
.والتعبير عن مشاعرهم باألفعال والعواطف المتعمدة

باستخدام دمى صغيرة محلية , في هذا النشاط سيقوم األطفال بعمل عرض دمى خاص بهم

.الصنع الستكشاف حاالت مختلفة حول الجوع ومشاركة الطعام

.ورق مقوى

.خيط أو سلسلة

.شريط الصق

.مقص

.قلم تلوين سائل

الهدف

المقدمة

األدوات:

التعليمات

مناقشة

دمية الجوععنوان

دقائق قبل5و, دقيقة لصنعها15تحتاج )

3.75)إنش 1.5حوالي , (األقدام) ودائرتين صغيرتين , عرضها( سم7.5)إنشات 3حوالي , (الدمية)من الكرتون المقوى نقطع دائرة كبيرة -1

.عرضها(سم

.قطع شريط من الورق المقوى للمقبض-2

.زين الدمية خاصتك-3

نلصق إحدى اطراف السلسلة أو الخيط إلى الجزء الخلفي من الدمية , (سم7.5)بوصات 3قم بقطع قطعة صغيرة من الخيط أو السلسلة، حوالي -4

.وتفعل الشيء نفسه بالنسبة للساق األخرى, والطرف اآلخر إلى أحد القدمين

,  والطرف اآلخر, ثم ألصق إحدى األطراف على ظهر الدمية, (سم37.5)إنش 15حوالي , قم بقطع قطعة طويلة من الشريط أو السلسلة-5

.والطرف اآلخر نلصقه على المقبض

ماهو شعورك عند تجد شخصاً يكافح من أجل الطعام؟ ماهو شعورك بعد تقديم المساعدة لهم؟

في اعتقادك ما الذي يجعل بعض الناس يشاركون الطعام وبعضهم ال ,هناك العديد من األسباب تجعل الناس يتخذون قرارات مختلفة

يشاركون؟

كيف يمكن لك من إحداث التغيير في العالم حول التخفيف من الجوع؟
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الهدف

المقدمة

األدوات:

التعليمات

مناقشة

دمية الجوععنوان

عرض الدمى

.قم باختيار مكان لعقد العرض

:استخدم أحد المطالبات التالية إلنشاء عرضك بينك وبين شخص آخر على األقل

على الرغم أنك تعلم أنهم في, الذي يبدو عليه الجوع يخبرك بأنه اليشعر بأنه بحاجة لطعام في هذا اليوم, أحد أصدقائك

أي شيء , ال أملك المال) تشاهدون رجل في الطريق مع لوحة مكتوب عليها, وفي أثناء عوتكم مشياً للمنزل, بعد انتهاء والديك من الشراء ن المتجر

(.أيام3لم أحصل على الطعام منذ , للمساعدة

.اختار موقفاً خاصاً بك لإلستجابة لموضوع الجوع

.دقيقة2افظ على العرض لمدة 


