اكس أو !

©

لعبة اكس او بالصور

تصميم وتنفيذ ساندرا ھولينبيرج؛ ترجمة العنود عسيري

أوال ً اطبع:
.1الصفحتين التاليتين )بطاقات اكس او( على ورق مقوّى وقم بالقص على المناطق المنقطة.
.2اطبع الصفحة الرابعة والخامسة )بطاقات اتصال( على ورق مقوى ذو حجم صغير.

ثم العب:
اختر العب واحد ليكون ‘المتصل‘.
يخلط ‘المتصل‘ بطاقات االتصال ثم يسحب بطاقة ،بطاقة.
على حسب أعمار الالعبين فإن ‘المتصل‘ إما:
• أن يسأل السؤال على البطاقة
• يسمي المادة
• أو يُظھِر الصورة
يقوم بقية الالعبين باالختيار من بطاقات اكس او
وكما في لعبة اكس او التقليدية فإن المنطقة الفارغة التي تطابق بطاقة االتصال تُغﱠطى.
)استخدم قطع معدنية أو ما شابه(.
ھل امتألت ثالثة فراغات متجاورة؟

قل اكس او !

أو قم بتغطية البطاقة بأكملھا.
استمتعوا !

أرجو االنتباه أن ھذه اللعبة أعﱢدت للتحميل المجاني – ليس للبيع
يمكن أن تطبع ،تنسخ ،تنقل و تعطى للغير

لعبة اكس او بالصور .إعداد ساندرا ھولينبيرجwww.grandmasandy.com .
ساندرا ھولينبيرج ھي كاتبة
كتابي للنوع األول لمرضى السكري
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ماذا تضع في جھاز قياس الجلوكوز
للقيام بفحوص الدم؟

الذي يقيس مستوى
السكر في الدم؟

شرائط اختبار

جھاز قياس الجلوكوز
في الدم

ما الذي يستعمل في وخز
األصابع لفحوصات الدم؟

قم بفحص جلوكوز
الدم قبل و بعد -

اإلبر المخصصة

ما نوع الغذاء الذي تعده مناسب لموازنة
مستوى السكر في الدم؟

الكربوھيدرات
ما الذي تستطيع ارتداؤه ليعرف من
حولك بأنك مصاب بمرض السكري؟

القيام بالتمارين الرياضية
ما الذي ينبغي أن تأكله عندما
يكون مستوى السكر الدم منخفض؟

أغذية توفر طاقة سريعة

ما األداة التي تساعد في حساب الجرعة
الصحيحة من األنسولين؟

حالة مرضية

سواره طبﱢية

ما الذي تحتاجه لمتابعة تعاطيك
االنسولين و لمتابعة حميتك و
تمارينك الرياضية؟
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آلة حاسبة

ما الذي تحتاج القيام به لمعرفة ما
إذا كان مستوى السكر
في الدم مناسب؟

فحوصات دم

ما ھو العضو الذي ال يعمل
بشكل جيد عندما يصاب الشخص
بمرض السكري؟

ما الذي يجب عليك أن تحقنه
إن كنت مصاب بالنوع األول من
مرض السكري؟

البنكرياس

األنسولين

ما الذي يجب أن توازنه
لتبقى بصحة جيدة؟
مرض السكري يغير
طريقة استعمالك للـ -

األداة التي تساعد في حساب
الكربوھيدرات ھي ...

األنسولين ,النظام الغذائي
و التمارين الرياضية

مرض السكرغير معدي
فھو ليس كالـ-
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ما الذي قد يذكرنا باألطعمة
المفيدة التي ينبغي
أن نختارھا لألكل؟

ما الذي ينبغي عليك قراءته قبل
أكل األطعمة المعلبة؟

شجرة طعام
)مثل الھرم الغذائي(

ملصق المنتج

ما الذي تحتاجه لحقن األنسولين؟

حقنة ,قلم ,أو مضخة

من الذي يستطيع مساعدتك
إن كنت مصاب بمرض السكري؟

األصدقاء

