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رعاية الأطفال و�صحتهم
ن�شرة معلومات للوالدين

الن�شاط الج�سدي في مرحلة الر�ضاعة والطفولة المب ّكرة

لقد �أ�صبحت احلياة عند العديد من العائالت اال�سرتالية خالية من الن�شاط ،حيث يقوم العديد من النا�س بقيادة �سياراتهم
عو�ض ًا عن امل�شي ،والعمل ل�ساعات �أطول يف وظائف ثانية ،وم�شاهدة التلفزيون وبقية �أنواع الرتفية القائمة على ا�ستعمال
ال�شا�شات .ولكن �إذا تعلّم طفلكم التمتع باللعب الن�شط من �سن �صغري فيمكنه جعل الن�شاط اجل�سدي عادة ملدى احلياة.
ويقوم الأطفال من خالل اللعب الن�شط بتطوير �أج�سام �سليمة ،وتعلّم ا�ستخدام جمموعات ع�ضالتهم ال�صغرية والكبرية ،وتطوير
مهمة �أخرى .و�إ�ضافة �إىل ذلك ي�ستمتع الأطفال بالكثري من الت�سلية واملرح يف اللعب الن�شط.
مهارات ّ

ما هو الن�شاط الج�سدي المو�صى به لأعمار منذ الوالدة ـ � 5سنوات؟

تو�صي احلكومة الفيدرالية بالن�سبة ل�سنوات الطفولة املبكّرة بالتايل:
الر�ضع على �أن يكونوا ن�شطين ج�سدي ًا منذ الوالدة ،وبالن�سبة لهذه الفئة العمرية ف�إن التقلّب والحبو على الأر�ض
• ت�شجيع ّ
تحت الإ�شراف هو الن�شاط المثالي.
• يتعينّ �أن يكون الأطفال من عمر ال�سنة �إىل عمر اخلم�س �سنوات ن�شطني ج�سدي ًا ملدة ثالث �ساعات على الأقل يف اليوم ،والتي
ميكن توزيعها على مدار اليوم.
الر�ضع والدارجني ومن هم يف �سن ما قبل املدر�سة �أو تركهم يف و�ضعية اجللو�س �أو عدم احلركة
• يتعينّ عدم تقييد الأطفال ّ
لأكرث من �ساعة واحدة �إال �إذا كانوا نائمني.
• بالن�سبة للأطفال بني عمر ال�سنتني واخلم�س �سنوات يتعينّ حتديد مدة م�شاهدة �أية �شا�شة (�سواء كانت �شا�شة تلفزيون �أو
كمبيوتر �أو دي ڤي دي �أو �ألعاب �إلكرتونية) ب�ساعة واحدة يف اليوم.
• يتعينّ �أن ال ي�شاهد الأطفال الذين �أعمارهم �أقل من �سنتني �أية �شا�شة يف كافة الأوقات.
وميكن �أن يكون اللعب الن�شط بكل ب�ساطة احلركة وامل�شي �أو اللعب الهادئ االبتكاري ،ويف �أوقات �أخرى يكون �أكرث ن�شاط ًا مثل
اجلري� ،أو القفز� ،أو الت�سلق� ،أو الرق�ص� ،أو ال�سباحة.

ا�ستعمال التن ّقل الن�شط

التن ّقل الن�شط هو �أحد �أب�سط الطرق لإدخال الن�شاط اجل�سدي �ضمن حياتكم وحياة طفلكم اليومية.
وميكن �أن يكون التن ّقل الن�شط ركوب الدراجة الهوائية �أو ال�سكوتر� ،أو بكل ب�ساطة امل�شي .وقد ال يكون با�ستطاعة الأطفال
ال�صغار امل�شي �أو ركوب الدراجة لفرتة طويلة ولكن بكل ت�أكيد ي�ستطيعون القيام بالقليل منها .خذوا باالعتبار القيام بالتايل:
•	�إيقاف ال�سيارة يف مكان بعيد نوع ًا ما عن املكان الذي تق�صدونه وامل�شي �إليه.
العامة وامل�شي �إىل ومن املوقف �أو املحطة.
• ا�ستعمال املوا�صالت
ّ
• حماولة تخفي�ض �أوقات ا�ستعمال عربة الأطفال وت�شجيع طفلكم على امل�شي عو�ض ًا عن ذلك.

الن�شاط الج�سدي �أ�سا�سي للنمو

�إن الن�شاط اجل�سدي يف مرحة الطفولة �أ�سا�سي لكافة عوامل النمو ولي�س فقط النمو اجل�سدي بل �أي�ض ًا النمو االجتماعي
والعاطفي والذهني .ومن خالل م�ساعدة الأطفال على تطوير عادة الن�شاط من �سنوات مرحلة الطفولة املبكّرة ميكنكم
م�ساعدتهم جلعله عادة ملدى احلياة .للمزيد من الأفكار حول اللعب الن�شط حت ّدثوا مع معلمات طفلكم.
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