مارس األنشطة كل يوم!
إن جتارب اللعب النشيط بقيادة األطفال تتيح لهم اكتشاف
ما تستطيعه أجسامهم ،واإلبداع ،واالستمتاع مبمارسة
األنشطة دون توجيههم من جانب راشدين .ووجود أشياء لعب
بسيطة يتيح لطفلك بناء مهارات احلركة واستكشافها
متنوعة .فالرمي مثال ً ال يحدث دائما ً برمي كرة بالضرورة،
بطرق
ّ
إذ أن مهارات الرمي ميكن استكشافها باستخدام كرات
شاطئ كبيرة و»أكياس احلبوب البالستيكية» و»البوم بوم».
اجمع عددا ً من أشياء اللعب اخملتلفة األحجام واأللوان والبنيات
كي يبني طفلك بها أو يضربها أو يهزّها أو يرميها أو يركلها
أو يرقص معها .فهذا يجعل ممارسة األنشطة أكثر مرحا ًَ دون
إنفاق الكثير من املال.
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أفكار لتجارب اللعب النشيط التي ميكن ممارستها في أماكن
اللعب الداخلية أو اخلارجية:
•احلفر في كومة من أوراق الشجر.
•اللعب بارتداء مالبس للتقليد أو الرقص على أنغام
املوسيقى.
•البناء باستخدام أوعية وطناجر وقطع خشب أو صناديق
قدمية.
•القفز أو الركض حول مسار ذي عقبات.
•صنع سفينة فضاء من علبة كرتون.
•القفز داخل طوق وخارحه.

لتحقيق التنمية الصحية لألطفال الصغار (من
الوالدة لغاية سنة من العمر) ،فإنه يجب التشجيع
منذ الوالدة على ممارسة النشاط البدني –خاصة
اللعب على األرض وحتت إشراف في بيئات آمنة.

أهميـة
اللعــب النشــيط
The importance of active play

اللعب النشيط لطفلك

اللّعب في اخلارج

يتعلّم األطفال على أفضل نحو عند حتفيز كامل أجسامهم
وأذهانهم .وهذا متاما ً ما تفعله األنشطة .فاحلركة احلرة
للرضع
واللعب النشيط أنسب أنواع األنشطة البدنية
ّ
واألطفال الصغار والذين في سن ما قبل املدرسة .واللعب
النشيط يعطي األطفال احلرية للحركة حسب رغبتهم
اخلاصة وعلى أساس منط «التوقف ثم البدء» الطبيعي اخلاص
بهم.

يوفر اللّعب في اخلارج فرصا ً أكثر للحركة والستكشاف
البيئات اخملتلفة واستقصائها .فالعثور في اخلارج على أشياء
دقيقة أو سميكة ،أو خفيفة أو ثقيلة ،أو ناعمة أو مختلفة
ميكن أن يشكّل طريقة مرحة يتعلّم بها الطفل من خالل
استخدام البيئة .وعلى ذات املنوال ،يُعتبر التنقّ ل على العشب
حتسس النسيم فرصة لتحقيق أكبر فائدة
أو الرمل أو مجرّد ّ
من اللعب في اخلارج .فالبيئة اخلارجية مليئة باألصوات والصور
واملغامرات التي تنتظر من يكتشفها.

ميكن تشجيع كل طفل ،بصرف النظر عن قدراته ،على القيام
مبا يلي:
•حتريك جسمه مبجموعة من الطرق واالجتاهات
•استخدام خياله
•اللهو باللعب لوحده أو مع آخرين
•الشعور بأن ما يقوم به أمر جيد.

على طفلك أن ميارس أنشطة كل يوم! فالتعلّم والنمو
اللذان يكتسبهما من ممارسة األنشطة هامان لتنمية
املهارات الهامة البدنية منها واالجتماعية واللغوية
والعاطفية والذهنية .كما أنها ميكن أن تؤثر مباشرة
على قدرة طفلك على مواجهة الظروف والتحديات التي
ستواجهه في حياته في املستقبل.
خالل مرحلة الطفولة املبكرة ،ميكن أن تشمل األنشطة
املنظم أو املشي أو استخدام
البدنية اللعب «احلر» غير
ّ
معينة أو حتى املساعدة في أعمال
الدراجة من وإلى جهة ّ
املنزل واحلديقة.

كذلك فإن احلصول على أكبر قدر من الفائدة من اللعب
يتضمن السماح لطفلك مبواجهة التحديات اجلديدة
النشيط
ّ
متنوعة
بالسرعة التي يرتاح فيها واستمتاعه مبجموعة
ّ
من التجارب .فخطوات النشاط ميكن أن تتراوح بني األعمال
اخلفيفة (كالبناء أو اللعب على األرض) واألعمال القوية
(كالركض أو القفز).
ستحتاج أحيانا ً للمشاركة في اللعب مع طفلك بينما
أحيان أخرى مبجرّد مشاهدته وهو ميارس
ستستمتع في
ٍ
مهارات جديدة .ومشاهدة طفلك يقوم باللعب النشيط ميكن
أن يزيد من املرح لديكما ،فأنت ميكن أن تعرف عن األشياء التي
يستمتع طفلك بالقيام بها ،بينما ميكن لطفلك أن يعرض لك
ما يقدر عليه .ميكنك تقدمي املديح له باإلضافة إلى مالحظات
حتسن مهاراته،
بسيطة تزيد من التحديات التي تواجهه أو ّ
كأن حتفّ زه مثال ً على «الرمي باليد األخرى» أو «الركض إلى
اخللف وليس إلى األمام».

يجب أن يكون اللعب النشيط أولوية يومية في كل عائلة
ولألطفال على مختلف مستويات قدرتهم .تعاون مع مرفق
الطفولة املبكرة الذي يذهب إليه طفلك لضمان توفير
متنوعة من الفرص للحركة النشيطة واللعب احلر
مجموعة
ّ
ملدة ثالث ساعات على األقل يومياً.

