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تشجيع املخاطرة من خالل اللعب

مرحباً أيها األباء واألُمهات:

اللعب املحفوف باملخاطر هو عندما يشارك األطفال يف أنشطة مثل اإلنزالق  ،القفز من املرتفغات
 ،التسلق  ،التوازن أو التعلق باملقلوب  .كأولياء أمور  ،قد تجعلك طرق اللعب هذه متوترا ً ولكن
املخاطرة أمر بالغ األهمية للنمو الصحي والجسدي والشخيص لألطفال الصغار  .تعزز املخاطرة الصحة
الجسدية والعاطفية  ،وتشجع اإلستقاللية واملراقبة الذاتية  ،وتساعد عىل الثقة بالنفس وتحسني املهارات
اإلجتامعية  .يف هذه النرشة سوف نقدم أنشطة مختلفة لتشجيع طفلك عىل املخاطرة بإمان أثناء اللعب.

األنشطة:

األطفال من (  ٣أشهر ١٨-شهراً)
الزحف عىل الدرج

األطفال من ( ٦-٤سنوات)
حواجز السري

املواد:
درج
ألعاب الطفل املفضلة

املواد:
كرايس
سلة الغسيل
كرات
كتب
حبل
( Hula-Hoopاختياري)

التعليامت:
بإرشافك  ،دع طفلك يقرتب من الدرج ويستكشفه.
شجع طفلك عىل البدء يف الزحف عىل الدرج بوضع ألعابه املفضلة عىل إرتفاع بضع خطوات.
إستمر يف تحريك األلعاب لألعىل.
قف خلف طفلك لحاميته من السقوط.
إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

التعليامت:
إبنِ املحطات .تحتوي كل محطة عىل نشاط أو تحدي أو حركة مختلفة يجب عىل األطفال إكاملها للعبور
للمحطة التالية.
املحطة األوىل  :إزحف تحت صف من الكرايس  ،ثم ِ
امش فوقهم.

األطفال من (  ١٩شهراً ٢.٥ -سنوات)

التسلق والقفز

املواد:
كريس
كريس صغري للوقوف عليه
وسائد أو مخدات
التعليامت:
ضع كرسياً يف منطقة واسعة  ،تأكد من أن طفلك لديه مساحة كافية للتحرك والتسلق عىل الكريس.
ضع وسائد أو مخدات حول الكريس.
بإرشافك  ،دع طفلك يستخدم الكريس الصغري للتسلق عليه.
دع طفلك يقفز من عىل الكريس إىل الوسائد أو املخدات.
إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

األطفال من (  ٥-٢.٥سنوات)
إىل أعىل مستوى

املواد:
ألعاب التكديس (أكواب أو مكعبات خشبية أو ليغو)
كريس
وسائد
التعليامت:
إنضم لطفلك يف بناء وتكديس األلعاب.
مبجرد وصول الربج لوسط جسم طفلك  ،شجعه عىل الوقوف عىل كريس ملواصلة البناء.
بإرشافك  ،إسمح لطفلك بوضع وسادة عىل الكريس ملواصلة البناء .إستخدم الجمل ذات النهايات املفتوحة
لوصف ما يفعله  .عىل سبيل املثال " ،أرى أنه كان عليك الصعود إلضافة املزيد من املكعبات" أو "ماذا
سيحدث إذا أضفت مكعبني إضافيني إىل الربج؟".
دع طفلك يواصل التكديس واإلضافة إىل الربج حتى يسقط.

املحطة الثانيه  :إزحف تحت حبل مشدود بني قدمي كرسيني.
املحطة الثالثة  :أقفز داخل وخارج ال " "Hula-Hoopخمس مرات (أختياري).
املحطة الرابعة  :إرمِ كرتني يف سلة الغسيل.
املحطة الخامسةِ :إ ِ
مش فوق صف من الكرايس أثناء موازنة كتاب فوق رأسك.
إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

األطفال من ( ١٢-٦سنوات)

الطباخ املاهر  -صنع عشاء كرافت

املواد:
ستة أكواب من املاء
علبة واحدة من ()Macaroni & Cheese
ربع كوب سمن مقطّع
ربع كوب حليب
قدر متوسطالحجم
التعليامت:
بإرشافك  ،شغل الطباخ إترك املاء يغيل يف قدر متوسطة الحجم .
أضف املعكرونة .وإسلقها من  ٧إىل  ٨دقائق أو حتى تنضج مع التحريك من حني آلخر.
تحت إرشاف الوالدين  ،صفي املاء الساخن من املعكرونة .ال تغسلها .أعد املعكرونة إىل القدر.
أضف املارجرين والحليب ومسحوق صلصة الجنب و إخلطه جيدا ً.
إستمتع بعشائك!
إضغط هنا للمزيد من اإلنشطة.

إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

نصيحة اليوم:
ع ّرض طفلك بإنتظام لفرص اللعب املحفوفة باملخاطر.
كن هادئاً أثناء لعب األطفال  ،إذا كنت خائفاً سيعتقدون أن ما يفعلونه مخيفاً.
كن حارضا ً  .تحدث معهم أثناء اللعب إذا كان هناك خطر إستثنايئ  .إجعلهم عىل دراية مبا يفعلونه.
دع طفلك يستكشف مبفرده  ،كن قريباً مبا يكفي للتحدث معه  ،لكن ال تتباعه عن كثب.
For more information visit www.ncceinc.org | (519) 258-4076

