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نصائــح للقيام ببعـض األنشطة الحركية المفيدة
لألطفال تحت سن العام الواحــد
ksibarA
األطفال دون سن العام الواحد تتحرك من تلقاء أنفسها ،ويعزز تنقلهم املستمر النمو الحركي
لديهم .إنهم يستخدمون أجسامهم الستكشاف املناطق املحيطة بهم ،سواء بخلق تواصل مع
اآلخرين أو من أجل عمل اتصال باآلخرين .كما يتعرفون من خالل الحركة أيضا على أجسامهم.
ولذلك ،من املهم السماح للطفل بالتنقل من مكان آلخر قدر اإلمكان في الحياة اليومية.

التوصيــات:



إترك الطفل يرقد على بطنه أطول مدة ممكنة أثناء فترة
استيقاظه.
في حالة رقاد الطفل على بطنة فإن عضالت الظهر ستقوى
وكذلك عضالت الذراع ،بحيث يمكنه بمضي الوقت رفع
نفسه على ذراعيه ،وأن يتدحرج وأن يتسلق.



قم بمراعاة أن الطفل يقوم بالحركة بعدة أوجه أثناء الفترة
النهارية.

الكيفيــة:
األنشطة الجسمانية تتكون من جميع أنواع الحركات الجسدية طالما
كان الهدف منها هو التواصل واللعب  .والحظ دائما توفر عوامل
األمان والسالمة أثناء تحرك الطفل.
أمثلة على األنشطة الجسدية للطفل من سن الوالدة وحتى عمر عام
واحد:
• الرقاد على البطن.
• القفز في الحضن
• النهوض بمحازاة األثاث
• التجول مستندا الى األشياء

عندما يقوم الطفل بالتمرين على الحركات الجديدة
المتنوعة ،على سبيل المثال عندما يمد يديه للوصول الى
شيىء ما ،أو يقوم بنزع شيىء ما ،أو بدفع شيىء ،فإنه
يتعرف على أجزاء جسمه في ذات الوقت.



قم بمراعاة أن يقوم الطفل بالحركة ضمن مساحة حرة
متسعة بقدر اإلمكان.
تجنب ترك الطفل جالسا ً في المقعد المائل لفترة طويلة ،أو
في مقعد السيارة أو المقعد المرتفع لفترات أطول من
الضروري .إن التطور الحركي للطفل سيصبح أفضل في
حالة ترك المجال له للتحرك في مختلف األماكن.

• ممارسة ألعاب األصابع مع الكبار ،على سبيل المثال:
التدحرج  ،والقفز ،والتأرجح.
• اإليقاعات النغمية للرضع
• سباحة الرضع
يمكن للطفل أن يستلقي على بطنه  ،على سبيل المثال على األرض،
أو على ذراعيك ،أو على الفراش .األرض أو ما شابه ذلك من
األسطح ذات الطبيعة الصلبة هي أفضل األماكن للعب.
يمكنك أن تجد أمثلة أخرى للحركات ،واقرأ المزيد عن األنشطة
البدنية على الموقع االلكترونيwww.sst.dk :

