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 التحضير  و المنزل /األسرة الطبخ العنوان: 
 نموذج  نموذج الفرعي  وحدة  حجم المجموعة  المدة الزمنية  اللغة 
 1 3 1  صغيرة 9ساعات عربية

 

 

ملخص: لكل عائلة وصفات خاصة بها والتي هي جزء من تاريخ العائلة. ترتبط هذه الوصفات ارتباًطا  ال

بالفعاليات العائلية بجميع أنواعها: أعياد الميالد وحفالت الزفاف والجنازات. يروي البعض  وثيقًا 

 .قصصهم الخاصة. بعضها جزء من الحياة اليومية ، والبعض اآلخر مستعد فقط للمناسبات االحتفالية

 

 الكلمات المفتاحية: األحداث العائلية ، التنوع الثقافي ، رواية القصص 

 

ف هو إظهار مدى أهمية الطهي والطهي للمناسبات العائلية وأن لكل ثقافة طقوسها  األهداف: الهد 

الخاصة في إعداد وجبات الطعام واألطباق. هذا يدل على أن الطقوس يمكن أن تختلف عن الطعام ولكن  

 .ليس للجهود التنظيمية ومتعة االجتماع

 

 أطفال ومراهقون  -المشاركون:  

 

 :الوصف

الطالب سرد قصص وجباتهم المفضلة المتعلقة باألحداث العائلية. يطلب منهم   : يُطلب من 1الوحدة 

 .تحديد مكونات هذه الوجبات المحددة لبلدهم األصلي

 .: ينظم الطالب فصاًل للطهي مع أطباقهم المفضلة ، كما يقومون بدعوة أفراد أسرهم 2الوحدة 

بدعم من أفراد األسرة المدعوين للمشاركة    : إعداد الطالب لوجبة مع أطباق من دول مختلفة ،3الوحدة 

 .في فصل الطهي. يعدون وجبة متعددة وتناولوها معا 

 

 -:المواد 

 

 : مادة الكتابة أو السبورة أو اللوح الورقي 1الوحدة 

 : مواد الكتابة ، السبورة أو اللوح الورقي ، معدات المطبخ ، مرافق اإلقامة 2الوحدة 



 

Toolkit Activities 

 
 

 

  

  
  

2017-1-IT02-KA204-036678 
 

 حسب الوصفات ، أدوات المطبخ ، مرافق اإلقامة : المواقد والدعامات 3الوحدة 

 

 الطريقة: تنظيم منسق لحدث 

 

 

 :نصائح للميسرين

تهدف وحدة التعلم هذه إلى إظهار أن الوجبات المشتركة جزء ال يتجزأ من جميع الثقافات وأن طقوس   -

 .التحضير تجمع الناس معًا 

وع التنفيذ المناسب للمجموعات المختلفة  يخضع تنظيم وحدة التعلم هذه العتبارات تفصيلية حول ن  -

 .ويمكن أن يختلف من االستعدادات البسيطة للغاية إلى القوائم التفصيلية 

ضع في اعتبارك دائًما أن "العائلة" يمكن أن تكون موضوًعا حساًسا جًدا ألن طالبك ربما فقدوا أفراد  -

 .األسرة أثناء هجرتهم 

العائالت تدير الوجبات واالحتفاالت بشكل مختلف تماًما وأن المعرفة  يجب أن يدرك الوسطاء أن  -

بطرق المائدة والمساعدة في إعداد الوجبات والترتيب الالحق ال يمكن بالضرورة توظيفها. يوصى  

 .بالتخطيط الدقيق والتوزيع الواضح لألنشطة

 ساعات لكل منهما  3وحدات كل  3تم تنظيم هذا النشاط في  -

 

 .Kultur und Arbeit e.V لمواد التعليمية لشركةالمصدر: ا

 

 .المخزن: قم بإعداد مخزن مؤن مع تعليمات لآلباء لدعوتهم إلى فصل الطبخ

 

 (ACW) جمعية الثقافة والعمل - .Kultur und Arbeit e.V :المتعاون

 


