دور الراشدين
يُعتبر جعل حياتك النشيطة قدوة يُحتذى بها أمرا ً هاما ً
بأهمية إعطاء طفلك الوقت واملكان واملواد للعب .يتعلّم
األطفال مبشاهدة وسماع وتقليد ما يدور حولهم .كن
نشيطا ً في حياتك واظهر لألطفال أنك تعتبر النشاط هاما ً
ومرحاً .عندما يراك طفلك متارس نشاطا ً ما فإنه يود أن
يشترك معك في ذلك أو أن يجرّب ذات األنشطة والتمارين
التي تقوم بها.
ليس عليك دائما ً أن تشارك في لعب طفلك .غير أن عليك
اإلشراف عليه ،خاصة إذا كان يلعب بأشياء جديدة أو في
أماكن لعب تشكل صعوبة له .واملهم في األمر أن يشعر
طفلك باالرتياح حيال ما يستطيع عمله عندما ميارس
األنشطة .تلعب البيئة العائلية دورا ً حيويا ً في مساعدة
األطفال على االستمتاع باألنشطة البدنية ،إذ ستكون أحيانا ً
املفضل لدى طفلك خصوصا ً خالل األشهر
رفيق اللعب
ّ
األولى من حياته .من املهم أن تكون إيجابيا ً في صوتك وفي
بي
مدحك وتشجيعك الكتشاف طرق جديدة للحركة .نّ
لطفلك أنك تستمتع مبمارسة األنشطة أيضاً.
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دور وال َدي الطفـل
في لعبـه النشـيط
The role of parents in children’s
active play

عرض خيارات اللعب النشيط
ميكن استكشاف كل املهارات احلركية األساسية من رمي
وقفز وركض ورقص وتوازن باستخدام أشياء لعب بسيطة
كالعلب واألطواق واألوعية والطناجر واملكانس واحلطب
والعجالت .وليس من الضروري أن تكون أشياء اللعب لعبا ً
حقيقية ،إذ أن صنع أشياء للعب من األشياء اليومية ميكن
أن يشكّل نشاطا ً مرحا ً ورخيصا ً تشتركان في القيام به .كما
أن أماكن اللعب العادية مثل حدائق املنازل اخللفية واملالعب
والوحل واألشجار الساقطة متثل أيضا ً جتارب فريدة وتسهم
في الذكريات التي ال ينساها الطفل.
إذا كان املكان الذي يلعب فيه طفلك صغيرا ً أو إذا لم يكن
لديك حديقة خلفية ،فكّر بطرق خالقة جلعل طفلك يقوم
باألنشطة .انصب أشياء للعب مثال ً بطرق مختلفة أو ابدأ في
استخدام أشياء جديدة للعب على فترات منتظمة واخلطها
يفضلها .من املهم أيضا ً أن تستخدم
مع األشياء التي
ّ
املتنزهات أو األماكن اخلارجية احمللية األخرى كلما كان ذلك
ممكنا ً
اجعل من عاداتك «توجيه» طفلك لتجربة طرق مختلفة
للحركة ،وللمساعدة على حتسني مهاراته وثقته .ميكنك
«توجيه» طفلك لتغيير:
إن توفير فرص منتظمة لطفلك كي يتحرك بحرية
ويتفاعل مع الناس ،حتى قبل أن يصبح قادرا ً على املشي
أو الكالم ،يشكل أساس املهارات البدنية واالجتماعية
والذهنية طيلة حياته.
فاحلركة احلرة واللعب النشيط الذي يقوم به الطفل
بإرادته أفضل أنواع النشاط البدني لطفلك .وتوفير فرص
كثيرة لطفلك كي يع ّد ألعابه وأنشطته بنفسه طريقة
ومنوه.
مناسبة وممتعة لتعليم طفلك ّ

•كيفيـة قدرته على حتريك جسمه
(«ما هي السرعة التي ميكنك فيها...؟»)
•النقطة التي ميكن جلسمه بلوغها
(«هل ميكنك أن تقوم بذلك جانبياً؟»)
•ما الذي يستطيع جسمه عمله
(«هل ميكنك القيام بذلك باستخدام رجل واحدة؟»)
•مع من ميكنه أن يتحرك
(«هل ميكنكما القيام بذلك معاً؟»)

التخطيط لتجارب اللعب اإليجابية
النشيطة
إن التخطيط للعب النشيط املنتظم ال يحتاج للسفر
ملسافات طويلة أو إلنفاق الكثير من املال على أنشطة أو
أشياء للعب .إذ يظل بإمكان طفلك احلصول على أكبر
فائدة من النشاط عند إعطائه أشياء للعب قليلة الكلفة
وباالستخدام اخلالق ألماكن اللعب احمللية.
شجع طفلك على حتديد منطقة لعبه واختيار ما يريد اللعب
ّ
به مبجموعة من أشياء اللعب النشيط البسيطة .يستطيع
بعض األطفال االستمرار في القيام بأنشطة لساعات بشيء
واحد ،بينما يحتاج غيرهم ألفكار مختلفة كي يستمرون في
النشاط .أما مستويات النشاط فيمكن أن تتراوح بني األعمال
اخلفيفة (كالبناء أو اللعب على األرض) واألعمال القوية (مثل
الركض أو القفز) .مبراقبة طفلك وهو يلعب ستعرف متى
يجب أن تو ّجهه لزيادة حركته.

