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 هل تتحرك ؟

من أجل تطّور صّحي وسليم

 انك تعلم بالتأكيد ان الحركة مهمة من اجل صحة ابنك. فأنه
  بالحركة يفّرغ 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 تسّهل التعلم ايضاً )مثال تعلم اللغة).

األطفال بحاجة للحركة

  األطفال نادراً 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...

...التحكم بحركايت وتوازنايت 

...القدرة عىل ادراك 
املكان والزمان 

...أكون منتبه اثناء املدرسة 

 ...اكون اكرث دقة بأعاميل 

 ...القدرة عىل اللعب 
مع الجامعة 

التايل من فعل  يستطيعون  والدي 
 اجل مرافقتي :

» اعطاء أهمية للّعب مع اطفال 
أخرين ان كان يف البيت او يف الخارج

الركض، فيها  اوقات ميكنني  » منحي 
...الخ. القفز  التسلق، 

» السامح يل بعض األحيان بلبس 
لوحدي ثيايب 

الرسم، فيها  أستطيع  اوقات  » منحي 
...الخ. واللصق  القص  التلوين، 

» السامح يل باملشاركة اثناء 
واملناقشات األحاديث 

» تشجيعي عىل ان اسمع وأصغي 
معي يتكلم  ملن 

أجل...

 ّ



هل تتحرك ليك تصبح اكرث هدوءاً؟

النط عىل الحبل
بواسطة حبل عىل األرض، اصنع

  شكل أمواج او أفعى وشجع ابنك يك 
يقفز عليه.

امكانية أخرى 

  اقرتح عىل ابنك ان يحاول تثبيت الحبل
بواسطة قدميه.

 

الذبابة
 لعبة لثالث اطفال او أكرث. اثنان منهم

 ميّرران الكرة بينهم والثالث يحاول
 اعرتاضها. اذا استطاع هذا الطفل التقاط

  الكرة، يأخذ مكان الطفل الذي رماها
والذي يصبح هو بدوره الذبابة.

لعبة القط
"القط" عليه ان ميسك بأحد"

 األطفال، فإذا التقطه يصبح هذا 
 الطفل بدوره "القط". وليك تتجنب ان

 تصبح "القط" عليك ان تجلس يف
وضعية القرفصاء.

امكانية أخرى 

 التحرك من مكان آلخر والطفل ميسك
  طرف من جسمه )الركبة، الكتف

...الخ).

نصيحة من اجل األطفال بهذا العمر، ميكن لطفلك ان يفهم انه مسموح له ان يتحرك ويلعب ببعض املواقف، ولكن ليس بجميعها.
ميكنك بالتايل تحديد اإلمكانيات والحدود )مثالً. ممنوع القفز عىل رتبة الرسير إال يف حال كانت موضوعة عىل األرض).



هل تتحرك عىل الرغم من سوء الطقس؟

جد اليشء الدخيل 
 يف املنزل، ضع أشياء )دخيلة) يف غري

 مكانها )شامبو يف الصالون، علبة بهارات
 يف الحامم ...الخ) ومن ثم اطلب من

  ابنك ان يجد اليشء )الدخيل) ويعيده
اىل مكانه املناسب.

امكانية أخرى

اقلب األدوار بينك وبني ابنك.

تنكّر وألّْف قصة
 بوجود ثياب ومناديل وعدة اشياء

 أخرى، ميكن لطفلك ان يتنّكر ويؤلف
 قصص عن ملك، او أمرية او فارس

...الخ.

 انتبه للذئب!
 حدد مساحة صغرية بواسطة الصق عىل

  األرض، الذئب الذي هو أنت سيحاول
 الدخول عىل بيت ابنك وهو سيحاول منعك.

امكانية أخرى

اقلب األدوار بينك وبني ابنك.



هل تتحرك عىل الرغم من ضيف املكان؟

لعبة البناء
 اقرتح عىل طفلك بناء برج أعىل ما يكون وذلك

باستخدام عدة أشياء )علب بالستيك مغلقة
علب حليب فارغة ...الخ).

امكانية أخرى 

بناء بيت للعبته املفضلة او كراج للسيارات.

ممنوع ملس األرض
 استمتع باللعب مع طفلك بحيث
 تتنقلون عىل األشياء داخل املنزل
 بدون مالمسة األرض )بالقفز من

  سجادة اىل أخرى، باملرور فوق
الكرايس والكنبة ...الخ).

امكانية أخرى 

 نفس اللعبة يف الخارج، مثالً
  مبحاولة امليش بدون مالمسة أي

خطوط ظاهرة عىل األرض.

 التامثيل املوسيقية
 بواسطة علب بالستيك ومالعق خشب، دق

 بالطبل عليهم ودع ابنك يرقص عىل اإليقاع. ما
 ان تقف املوسيقى،عىل ابنك ان يقف ويجمد

مثل التمثال. ومن ثم اقلب األدوار بينك
وبني طفلك.

امكانية أخرى 

 ارضب عىل الطبلة بصوت أعىل او أخفض،
  أبطىء او أرسع، او دع ابنك يرقص بدون

صوت الطبلة.

،



هل تتحرك عىل الرغم من ضيق الوقت؟

البالونات امللّونة
 انفخ بالون ملّون، ثم اترك طفلك

  يرضب البالون بحيث يبقى بالهواء
دون ان يلمس األرض.

امكانية أخرى 

 نفس اللعبة لكن يف الخارج مع البالون
  امللّون او بنفخ بالونات من الصابون

ومن ثم محاولة مسكها.

الشقلبة والدوران
  ضع مرتبة الرسير عىل األرض وامنح

 .طفلك امكانية عمل شقلبات ودوران.
  انتباه: اثناء الشقلبة، يجب عىل طفلك

ان يضع ذقنه باتجاه  صدره.

املساعدة يف املطبخ
  اطلب من طفلك بأن يساعدك

بتحضري وجبة من وجبات النهار.
 بأن يخلط املواد من أجل تحضري

  الكعكة، او يقطّع الفواكه من اجل
سلطة الفواكه ...الخ.



 من أجل ان أتعلم أكرث...

االنشطة الجسدية
 بعمر الدخول اىل املدرسة، عىل الطفل ان
 يتحرك اكرث بكثري من ساعة باليوم )اللعب

  بالدراجة او الرتوتينيت، اللعب بألعاب
الكرة، امليش يف الغابة...الخ).

االنشطة الثابتة
 خّفض التنقالت التي تفتقر للحركة

 )بوسائل النقل ذات املحركات)، وقلل
 ايضا األوقات التي يكون فيها طفلك
  بوضعية الجلوس داخل البيت بدون

حركة خالل اليوم.

 حدد الوقت الذي يقضيه طفلك
 لالستمتاع امام الشاشات عىل أال يكون
 اكرث من ساعتني يف اليوم: وكلام قللت

  الوقت أكرث، الفائدة العائدة عىل صحة
ابنك هي أكرب.

 
تعليامت

حركات أساسية

» العربشة, الصعود باستعامل حبل, القدرة عىل 
البقاء مستقيم, التسلق

» التوازن 
» الرمي ومن ثم اإللتقاط 

»        )نحو األسفل, نحو األعىل) 
» التزحلق )الزحليطة)، التنقل بواسطة الروليت  

)الحذاء ذو الدواليب)
» التمرجح،  والحركة الرمتية بالذهاب واإلياب 

» التدحرج، االلتفاف من جهة اىل أخرى، الشقلبة 
» استعامل قوته 

» التمكن من العوم يف املاء والقفز فيه وبالتيل 
اإلحساس بالفراغ عند القفز

» البحث عن مواقف بحدود الخطر وبالتايل 
تجاوزها

» الركض، واختبار قدرته )حتى الوصول اىل احساس 
)التعب)

»  التدرب عىل صنع
 

 وبالتايل تقدميها عن طريق وصفها» «أشياء» 
 وبالتايل تقدميها عن طريق وصفها»

القفز

وبالتايل

 
 

موعدنا عىل املوقع 
 www.paprica.ch  

 ميكنك ان تجد معلومات أكرث، صور
  وفيديوهات ..الخ – مع العديد من

  النصائح واالقرتاحات باالضافة اىل افكار
   )موقع االنرتنت باللغة الفرنسية).
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