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 العنوان: ماستر شيف متعدد الثقافات 
الزمنية  المدة اللغة  المجموعة  حجم  الفرعي   نموذج وحدة    نموذج  
  مجموعات دقيقة 120-90 عربية

 صغيرة
1 3 2 

 

إن معرفة الثقافات األخرى واألطعمة األخرى وطرق   .ملخص: الغذاء هو أحد أكثر نقاط الحديث شمولية 

 .وهو أساس هذا النشاط  .األخرى هي دائًما مسألة تهم المواطنينالطهي 

 الكلمات المفتاحية: التواصل اللفظي ، الطعام ، الثقافة 

األهداف: الهدف من هذا النشاط هو تشجيع وتعزيز التواصل اللفظي بين المشاركين فيه ، مع موضوع  

من خالل تبادل المعلومات ، يتم تعزيز القيم   .ذو اهتمام عام يسهل الحوار مثل ثقافة فن الطعام لكل بلد 

 الثقافية لكل بلد من المشاركين 

الوصف: في بداية اللعبة ، سيتم وضع صور األطعمة النموذجية لثقافة الطهي األوروبية على طاولة  

 .طويلة. يمكن إعادة اقتراح بعض هذه المنتجات ألنها ستكون شائعة في العديد من البلدان في وقت واحد 

بدأ اللعبة بتقسيم المشاركين إلى مجموعات من اثنين. إن أمكن ، مجموعات غير متجانسة من حيث  ت

العمر والجنس وبلد المنشأ. وفوق كل ذلك ، سيتطلب األمر أن يتكون األزواج في هذه اللعبة من رجل  

 .بلدانوامرأة ، لتشجيع الحوار وتقليل الفجوة بين الجنسين التي قد تكون موجودة في بعض ال

سيجلس كل زوجين على الكراسي المقابلة. سوف يصعد عضو من الزوجين إلى الطاولة ويختار ما  

بطاقات مع الطعام. ستعود معهم إلى موقعك وتشرح لشريك اللعبة سبب أهمية هذه    5يصل إلى 

المكونات.  المكونات في ثقافتك وسوف تشرح طبقًا أو اثنين من األطباق النموذجية التي تحتوي على هذه 

وبالمثل ، سوف يعلم الالعب كيفية نطق كل طعام وصحن نموذجي بلغتهم األصلية. سوف يكتبونها على  

الورق. سيتمكن الشريك الذي يستمع إلى المعلومات من معرفة ما إذا كان الطعام الذي اختاره شائعًا  

 .ثاني الديناميكيات أيًضا في بالده. بعد شرح الالعب األول ، يعيد الصور ويكرر الالعب ال

هدف تضمين الصور   .المواد: طاولة طويلة مع صور من أكثر األطعمة المميزة للنظام الغذائي األوروبي 

 .الفوتوغرافية وليس الملصقات ... مرتبط بالتنوع االصطالحي للمشاركين 

 .قلم وورقة للمشاركين

 :التالي يمكن تقسيم الطعام الذي سيتم توزيعه على الطاولة حسب التصنيف

 فواكه مجففة: اللوز ، الجوز ،

التوابل: البقدونس والزعتر وإكليل الجبل والقرفة والكاري والكركم والكزبرة وأوراق الغار والفلفل  
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 والزنجبيل 

 منتجات اللحوم: لحم الخنزير ، واللحوم الحمراء والبيضاء ، والنقانق ، 

ة ، األخطبوط ، المحار / بلح البحر ، إلخ ،  منتجات األسماك: األسماك الكبيرة ، األسماك الصغير

 .المأكوالت البحرية

 الحليب: زبدة ، جبن ، جبن طري ، نوع فيتا .. كريمة ، زبادي ، 

 الخضر والبقوليات: الحمص والعدس والفول 

 الكربوهيدرات: أرز ومكرونة 

 ... الفاكهة: البرتقال والتفاح والتين

 ... ، بطاطا خضروات و خضروات: طماطم ، فلفل ، بصل

 المشروبات: الجعة والنبيذ 

 أخرى: زيت زيتون ، بيض 

 الطريقة: التفكير الجماعي ، االنتقال إلى وضع التدريس 

 

 - :نصائح للميسرين

 

 - :(APA) المصدر

 

 / :الصدقات 

 

 UMA - :المساهمات 

 


