األنشطة في الهواء الطلق:
تذكر دائما األحذية الجيدة.
استخدام السكوتر يقوي الركبتين ،حيث يجب بالطبع التبديل ما بين الساقين
بالتناوب.
كما أن ركوب الدراجة والتوجه صعودا في المناطق المرتفعة قليال يقوي
الركبتين.
ويستفيد الطفل كثيرا من القفز فوق كل شيء يمكن تخيله:
الحواف المبلطة؛ أوال إلى األمام ،ثم إلى الجانب ثم إلى الوراء .تأكد من أن
القفزة تتم بالقدمين كلتيهما.
اقفز بالقدمين كلتيهما إلى عمود اإلنارة ،إشارات المرور ،الخ.
وبالتماشي مع تنامي قدرة الطفل على القفز طويال بكلتا القدمين ،اسمح له
بالقفز صعودا وهبوطا ،مثال من آخر درجة في الساللم ،حافة صندوق الرمل
وغيرها من األشياء الثابتة.
استخدم الطبيعة.
قم مرارا بالذهاب إلى الغابة أو في جولة تنزهية على الشاطئ أو ما شابه ذلك.
إن التضاريس غير المستوية ،والحفر ،والتالل ،وما إلى ذلك هي بيئة تدريب
جيدة حقا لطفلك.

وقتا ممتعا!
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اعوجاج القدم
جميع األطفال يستفيدون كثيرا من تدريب عضالت القدم على النحو المقترح
أعاله.
غير أن بعض األطفال ال يمكنهم اإلكتفاء بذلك بسبب االعوجاج الحاصل في
وتر العرقوب ،مما يجعله يهبط قليال إلى الداخل .وهذا ما يسمى " القدم الفحجاء
عند األطفال".

وباإلضافة إلى التمارين المذكورة أعاله ،يحتاج هؤالء األطفال أيضا ألحذية
داعمة .أي لحذاء  /جزمة تمتاز بما يلي:
-

تمسك جيدا بالقدم .علم الطفل سحب وشد الرباط لكي يمسك الحذاء
جيدا بالقدم .األحذية المزودة بأربطة هي األمثل لالستخدام.
تمتاز بكعبها الثابت الذي ال يمكنه أن يلتوي أو ينحني إلى أخمص
القدم .وعند الضغط على الكعب ،فإنه ال ينضغط إال قليال إلى األسفل.
ي القدم أثناء ممارسة
تمتاز بنعلها اللين الذي يمكنه أن ينثني عند ل ّ
النشاط.

እንተገርካ እዩ ዝርከብ። እዚ ማለት ንኣብነት ሓደ ውስን ንጥፈት
መዓልታዊويمكن كذلك لمفاصل القدمين والركبتين أن تتعزز قدرتهما
بالوقوف على اللوح الهزاز ،مثال لمدة  5دقائق في كل مرة يبدأ فيها برنامج
تذكر أن القدمين يجب أن تكونا في منتصف اللوح.
قم بتعليم الطفل أنه يجب أن يكون هناك وزن متساو على إصبعي القدم الصغير
والكبير.

يمكن للطفل المشي في الداخل على اثنتين من الفوط المستعملة في تجفيف
الصحون  /قطعتين صغيرتين من سجاد البالط .دعه مثال يحضر جهاز التحكم
عن بعد للتلفزيون بإستخدام هذه الطريقة .هذا من شأنه أن يقوي الركبتين.

دع الطفل يذهب إلى األمام وإلى الوراء صعودا وهبوطا من على الدرج.

وفيما يلي توضيح للحركة الصحيحة التي يجب أن يتعلمها الطفل .فالركبتان
كلتاهما يجب توجيههما مباشرة نحو إصبع القدم الكبير:

ومن المهم أيضا أن تبقي كلتا القدمين على األرض.

وضعية الركبة:
عندما يكون الطفل مصابا بسقوط في قوس القدم  /القدم المسطحة ،فإن ذلك
سوف يؤثر في الغالب على وضعيّة الركبة أيضا.
الطفل سوف يقوم بدون وعي بثني (تكوير) الركبة نحو الداخل عند حمل شيء
ما ،وهي وضعية مضرة للركبة.
لذلك ،دع الطفل يلتقط أشياءا من على األرض ،مثال قطع أحجية الصور
المقطوعة ،ولكن اطلب من الطفل أن يعير اإلنتباه في ذات الوقت إلى وضعية
الركبة:
فيما يلي توضيح للحركة التي سيقوم بها الطفل بطبيعة الحال .وهي حركة غير
مالئمة لمفصل الركبة:

دع الطفل يلتقط قطعة قماش من على األرض ويضعها في السلة مستخدما قدما
واحدة في كل مرة.

دع الطفل يلتقط جواربه من على األرض يوميا بإستخدام قدم واحدة ثم تكرار
التمرين بالقدم األخرى.
دع الطفل يعصر الماء من إسفنجة االستحمام بعد كل حمام .تذكر كلتا القدمين.

دع الطفل يمشي ما بين  50إلى  100خطوة على أصابع قدميه .تأكد من أن
الطفل يسير وقدماه مطويّتان قليال إلى الداخل.

دع الطفل يمشي ما بين  50إلى  100خطوة وأصابعه منحنية تجاه الحافة
الخارجية للقدم .تأكد من استمرار الطفل في المشي واصبع قدمه الكبير مالمسا
لألرض.
دع الطفل يسحب جسما ثقيال مستخدما قدميه وواقفا على منشفة غير سميكة.

ابدأ دائما بتدليك كلتا القدمين على كرة لينة أو كرة قفز صغيرة لتحفيز
العضالت والنهايات العصبية.

قم بتسخين العضالت عن طريق ض ّم أصابع قدميك بقوة ثم فردها.

ولذلك فإن هذا الكتيب مع ّد ليكون بمثابة مصدر إلهام بالنسبة إليك لتعرف كيف
يمكنك مساعدة طفلك على تقوية عضالت قدميه .وذلك لكي يصبح الطفل أكثر
استمرارية في لعبه وأكثر تحمال عندما يتعلق األمر مثال بالجوالت التنزهية.
التمارين هي ليست فقط ألولئك األطفال الذين لديهم مشاكل ذات صلة بالقدرة
على التحمل وربما األلم .فبإمكان كافة األطفال االستفادة من التمارين ألنها
تقوي العضالت وتمنع أي متاعب في المستقبل.
ولن يكون هناك أي أثر للمقترحات التالية اال إذا كانت األنشطة ممنهجة
وأصبحت لها بالتالي وتيرة منتظمة .ويمكن أن يتعلق األمر مثال بنشاط معين
كل يوم عندما يذهب الطفل إلى السرير أو كل يوم بعد العشاء ،ولكن بحيث
يحصل الطفل حقا على الفرصة لتقوية عضالت قدميه .ويُفضّل التنويع بين
األنشطة ،على سبيل المثال طوال شهر واحد.
ومع ذلك ،فإنه من الضروري أن يكون لدى طفلك الحافز للقيام بذلك ،وأن
يكون لعبكما معا ممزوجا بالحب والشعور بالقرب .قم بتشجيع الطفل شفهيا
وكن متفهما لحقيقة أن مثل هذه التمارين قد تتطلب تركيزا من طفلك.
قوما باأللعاب معا .فالتمرين سيكون أيضا جيدا بالنسبة إليك!

األقدام الصحية لها أهميّتها البالغة بالنسبة لوضعيّة أجسامنا وقدرتنا على المشي
والركض والحفاظ على التوازن والحركات األخرى .وعظام الطفل الصغير
ومفاصل قدميه تمتاز بالليونة ،ولكنها تتطور بالتماشي مع تطور قدرة الطفل
على الوقوف والمشي .وبالتالي فالمتطلبات للعضالت والمفاصل سوف تزداد
شيئا فشيئا.
بعض األطفال يشكون من تعب في الساقين والقدمين أثناء المشي .ويشتكي
اآلخرون عندما يعودون إلى المنزل ويه ّمون بالذهاب إلى الفراش .وقد ال
يرغبون في الذهاب في رحالت تنزهيّة طويلة ،حيث يُنت َظر منهم المشي
لمسافات بعيدة.

القدم المسطحة
هناك قوسان للقدم ،ويقع أحدهما في مقدمة القدم واآلخر في االتجاه الطولي.
تقوس القدم ،يُقال عندئذ أن هناك هبوطا في مقدمة القدم.
وإذا حدث هبوط في ّ
وإذا حصل هبوط في القوس الطولي ،يُقال عندئذ أن هناك قدما مسحاء أو
مس ّ
طحة .ويولد الطفل الصغير بوسادة دهنية هناك في المنطقة التي تشهد الحقا
وتطور قوس القدم .ويتطور القوس بالتماشي مع تطور العضالت
ظهور
ّ
والمفاصل نتيجة إلستخدام القدمين ،وبالتالي فاألطفال حتى سن  4-3سنوات قد
يبدو أن لديهم قدما مسطحة دون أن يكون ذلك مصحوبا بأية أعراض أو آالم.
انتبه مثال إلى آثار أقدام الطفل على األرض بعد االستحمام.
ويعمل القوس على امتصاص الصدمات في جميع أنحاء الجسم عند المشي
والجري والقفز .وبالنسبة للبعض ،يمكن أن تؤدي القدم المسطحة إلى اإلصابة
بالتعب و  /أو األلم في القدمين والساقين وربما الظهر ،وبالتالي تقل الرغبة في
الحركة والمشي مثال لمسافات بعيدة.

قم بتقوية قدمي طفلك
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