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هل تتحرك ؟
من أجل تط ّور ص ّحي وسليم
انك تعلم بالتأكيد ان الحركة مهمة من اجل صحة ابنك .فأنه
بالحركة يف ّرغ طاقة وبالتايل يصبح أهدأ وينام ويأكل بشكل
أفضل.
باللعب والحركة يكسب ثقة اكرب بنفسه ,يعرب عن مشاعره
ويبني عالقاته .كام تؤكد الدراسات العلمية ,األطفال يصبحون
اكرث مهارة بالحركة وبالتايل يكونون اقل عرضة للخطر.
النشاطات الرياضية املنتظمة مهمة للعظام وللقلب وللحفاظ
عىل الوزن .الحركة تس ّهل التعلم ايضاً (مثال تعلم اللغة(.
األطفال بحاجة للحركة
األطفال نادرا ً ما يبقوا يف مكان واحد دون حركة ،ويعطوا
انطباعاً انهم يتحركون كفاية.
ومع هذا ،صحتهم البدنية تراجعت يف السنوات األخرية.
لألسف هذه النتيجة خارجة عن ارادتنا .انها ترجع بشكل
أسايس لنوعية الحياة املتطورة التي نعيشها اآلن :يوم ميلء
بالعمل ،مواصالت حديثة ،كثري من النشاطات منارسها ونحن
جالسني ،شاشات حارضة بشكل دائم (التلفزيون ,الهاتف
املحمول...الخ) ،وأماكن سكن ال تساعد عىل الحركة (حدائق
بعيدة ،طرق خطرة ،جريان حساسني للضجة...الخ(.
مع أن الحركة من طبيعة األطفال .حتى الحركات العفوية
البسيطة اليومية هي مهمة جدا لهم.
كيف ترافق طفلك؟
ميكنك ان تجد هنا بعض االفكار التي تساعد عىل
الحركة بشكل يومي.
خيالك وخيال طفلك ميكنهم أن يتمموا هذه األفكار.

أنا بحاجة ان أتحرك من أجل...

...اكتشاف األشياء
واعمل بعض األعامل لوحدي

والدي يستطيعون فعل التايل من
ّ
اجل مرافقتي :

...أتعلم الزحف،
اغري مكاين ثم أقف
ومن ثم أميش

« تأمني مساحة آمنة حيث أستطيع
التحرك بحرية
« يُرشح يل بحيث أستطيع فعلها
لوحدي
« امنحني الوقت بحيث أستطيع ان
أمت ّرن وأتطورعىل وترييت
« تشجيعي ودعمي اذا كنت بحاجة
لذلك

 ...أبرع اكرث واكرث بطريقة وقويف
وبالتايل بانتقااليت من مكان
آلخر

...التواصل عن طريق الحركات

 ...اكتشاف مساحات يف كل مرة
أكرب وأوسع

هل تتحرك عىل الرغم من ضيف املكان؟
بيتي الصغري من الكرتون

مبساعدة صندوق كبري من الكرتون،
اصنع بيت صغري لطفلك بحيث
يستطيع ان يجلس فيه.
امكانية أخرى
ميكنك ان تلعب معه مثل لعبة
االختباء ،بان تختفي وراء الكرتونة
وتظهر فجأة،

العازف

اصنع لطفلك آالت موسيقية .مثال
ميكنك ان تصنع خشخاشة بواسطة
احجار صغرية موضوعة بداخل
زجاجة بالستيك بحيث تكون ملصقة
ومغلقة متاما .او طبلة من علبة
بسكوت مصنوعة من الحديد.

برج بيزا املائل

بواسطة املكعبات ،طفلك يصنع
اول بناء له.
امكانية أخرى
ساعد طفلك ان يبني قرص او برج،
بحيث يستطيع ان يستمتع
بهدمهم واعادة بنائهم من جديد.

هل تتحرك عىل الرغم من ضيق الوقت؟
رئيس طباخني صغري

عندما تطبخ-ين ،يحب طفلك ان
يقلدك بألعاب املطبخ الخاصة به او
باألدوات التي ميكن ان نعريه اياها
من املطبخ مثل ملعقة الخشب او
علبة البالستيك ...الخ.

سمكة صغرية يف املاء...

يف وقت اإلستحامم ،علم ابنك كيف
يعمل امواج يف املاء ،وكيف ينفخ عىل
فقاعات الصابون ...الخ.

امكانية أخرى
بواسطة زجاجة او كاسات من
البالستيك ،ميكنه ان يلعب بهم باملاء
مبلئهم وافراغهم ،وعبورهم عرب املاء.

أغنية لألطفال

استفيد من وقت تغيري الحفاضة بغناء
اغنية بواسطة الحركات بحيث ميكن
لطفلك ان يقلدك بالصوت والحركة.

هل تتحرك عىل الرغم من سوء الطقس؟
لعبة القارب

متاييل مع طفلك الذي يف حضنك
وانت تغنني " هيال يا واسع،
هيال هيال هيال  ،مركبك راجع،
هيال هيال هيال ".
امكانية أخرى
نوعي قوة التاميل مع رتم األغينة
بني رسيع وبطيء.

تك ،تك ،تك...

طفلك يف عربته وتحت العازل
املطري ،طفلك سيكون سعيد
بالخروج وسامع صوت قطرات
املطر املتساقطة عليه.
امكانية أخرى
أخرج طفلك من عربته واجعله
مييش قليال تحت املطر.

عربة التس ّوق والسباق

طفلك سيكون سعيد بدفع لعبته
بعد وضعها يف سلة الغسيل.
امكانية أخرى
ث ّبت سلة الغسيل واترك طفلك يدخل
فيها لوحده .عندما يكون جاهز ،عربة
السباق ميكنها ان تنطلق.

هل تتحرك بأمان؟
التدحرج عىل السجادة
ضع عدة أشياء عىل سجادة ،بحيث ال
يصل اليهم طفلك .شجعه عىل التنقل
والحركة ليتقطهم.
امكانية أخرى
بانتباه شديد منك ،اتركه وحده اآلن
يكتشف هذه األشياء.

الف خطوة وخطوة صغرية
يف الطبيعة ،اليدان والرجالن
مرتفعني يف الهواء الطلق،
طفلك ميكنه ان
يكتشف معك احاسيس
جديدة ومواد جديدة.
امكانية أخرى
بواسطة الرمل
والبحص ميكنك بناء ابراج بحيث
يستطيع ابنك ان
يستمتع بهدمهم.

لنتمىش معاً...

اذا حصل ان مرة واحدة تحرك
األثاث الذي يستند عليه طفلك ،فإنه
سيستخدمه مستندا عليه ومتنقالً يف
الغرفة من مكان آلخر.

امكانية أخرى
جسدك يصبح كعقبة او سد امام طفلك
عليه تسلقه او تجنبه ...الخ.

من أجل ان أتعلم أكرث...

ملخص صغري

موعدنا عىل املوقع
www.paprica.ch
ميكنك ان تجد معلومات أكرث ،صور
وفيديوهات ..الخ – مع العديد من
النصائح واالقرتاحات باالضافة اىل افكار
للعب )موقع االنرتنت باللغة الفرنسية(.

يثبت وحده
بوضعية الجلوس

يتسلق

ُيو ّدع بواسطة
تحريك يده

ميكنه ان ميسك
األشياء بني السبابة
واإلبهام

يزحف عىل
األربعة

تعليامت
االنشطة الجسدية
يجب عىل األطفال الصغار ان
يتحركوا ويكونوا نشيطني أقله 180
دقيقة خالل النهار (باللعب
بالخارج ،التسلق ،امليش ...الخ(

يقول ماما وبابا

ميكنه ان يعطي
يشء ما للشخص
الكبري

ؤش بإصبعه
يُ ّ

ميكنه ان يقف
مستنداً

االنشطة الثابتة
خفض االوقات التي يكون فيها
طفلك بوضعية الجلوس دون حركة
قدر اإلمكان(تجنب ان يبقى طفلك
بكريس املنزل او كريس السيارة دون
حركة وقت طويل(
تجنت ان يكون طفلك امام
الشاشات (التلفزيون ،الكمبيوتر،
العاب الفيديو ...الخ) فهذا غري
منصوح به ابدا.

وضع االشياء
الصغرية بداخل
الكبرية

مييش لوحده
يأكل لوحده
بواسطة امللعقة
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