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مامرسة التوزان والتنسيق

مرحباً أيها األباء واألُمهات:

التوازن والتنسيق مهارات مهمة يف تطور الطفل .إنها تسمح لألطفال بالحفاظ عىل أجسادهم يف وضع
مستقيم والتحكم بأنفسهم أثناء أداء مهام مختلفة .يقلل التوازن والتنسيق الجيد من مخاطر اإلصابات،
وتسمح لألطفال باملشاركة يف األنشطة الرياضية والبدنية ،وتساعد يف وضع الجسم الصحيح ،وتعزز إنتباه
وتركيز األطفال .يف هذه الرسالة ،ستجد أنشطة تعزز التوازن والتنسيق.

األنشطة:

األطفال من (  ٣أشهر ١٨-شهراً)

األطفال من ( ٦-٤سنوات)

صندوق التسلق

الفرز واللف

املواد:
صندوق قوي كبري
كتب مللء الصندوق
رشيط الصق

املواد:
كريس صغري
ثالثة دالء
قليل من املكعبات الحمراء ،والزرقاء والصفراء.
ورق مقوى أحمر ،أزرق وأصفر.
أقالم تلوين
رشيط الصق

التعليامت:
إمأل الصندوق إىل األعىل بالكتب إلضافة وزن إىل الصندوق لتحمل وزن طفلك.
أغلق الصندوق بالرشيط الالصق.
دع طفلك يستكشف الصندوق من خالل دفعه والتسلق والجلوس عليه ،الخ.
يساعد هذا النشاط يف تقوية الجزء العلوي من الجسم ومرونته.
إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

األطفال من (  ١٩شهراً ٢.٥ -سنة)
امليش عىل الحجارة
املواد:
كتب أو Bean bags
التعليامت:
ضع ال  Bean bagsأو الكتب يف خط عىل األرض عىل بعد قدم واحدة عن بعضهم البعض.
دع طفلك مييش عليهم محاوالً عدم ملس األرض.
لجعلها أكرث صعوبة ،أبعدهم عن بعضهم البعض أو شكل أشكاالً مختلفة (عىل سبيل املثال ،دائرة ،خط
متعرج ،الخ).
هذا النشاط يساعد يف التنسيق بني العني والقدم.
إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

األطفال من (  ٥-٢.٥سنوات)
امليش املتوازن
املواد:
بطانية
رشيط الصق
كتاب
التعليامت:
دع طفلك يضع بطانية مطوية عىل رأسه ويتجول يف الغرفة من دون أن يسقطها.
لجعلها أكرث صعوبة ،ضع قطعة طويلة من الرشيط الالصق عىل األرض وإجعل طفلك مييش عليه
والبطانية عىل رأسه.
إنضم إىل طفلك وحاول موازنة كتاب عىل رأسك.
يساعد هذا النشاط عىل تحسني وضعية جسم طفلك.
إضغط هنا للمزيد من اإلنشطة.

التعليامت:
أكتب أحمر ،أصفر وأزرق عىل ورق مقوى وألصقهم عىل الدالء.
ضع الدالء أمام الكريس ،أنرث املكعبات خلف الكريس.
دع طفلك يجلس عىل الكريس املواجه للدالء.
أطلب من طفلك وهو جالس عىل الكريس أن ميد يده للخلف ويأخذ مكعب واحد يف كل مرة ،ثم يرمي
املكعب يف الدلو الذي يحمل نفس اللون.
إستمر يف اللف والفرز حتى تصبح كل املكعبات يف الدالء.
يقوي هذا النشاط مركز الجسم ويعزز التنسيق بني اليد والعني.
إضغط هنا للمزيد من األلعاب.

األطفال من ( ١٢-٦سنوات)
سباق بثالثة أرجل
املواد:
أوشحة أو رشائط قامش طويلة مبا يكفي لربط الساقني معاً
رشيط الصق
عداد
التعليامت:
قسم الالعبني إىل أزواج.
إجعل كل العب يقف بجانب رشيكه ويضع ذراعه حول خرص اآلخر.
إربط األرجل الداخلية للرشيكني معاً بحيث يكون لكل زوج من الالعبني ثالثة أرجل بدالً من أربعة.
إستخدم الرشيط الالصق لرسم خط البداية وخط النهاية.
إجعل الالعبني يصطفون عند خط البداية .عند اإلشارة ،أطلب من الالعبني امليش أو الركض بأرسع ما ميكن
حتى خط النهاية.
الفائز هو الزوج الذي يعرب خط النهاية أوالً.
يساعد هذا النشاط عىل تحسني قوة العضالت والتنسيق.
إضغط هنا للمزيد من األنشطة.

نصيحة اليوم:
قم بزيارة ملعب الحي ملامرسة التسلق ،والقفز ،والتوازن ،الخ.
جرب أوضاع مختلفة من اليوغا مع طفلك ملامرسة التحمل والرتكيز.
تحدث مع طفلك عن أهمية الوضع الصحيح للجسم.
إجعل مامرسة الرياضة يف الجدول اليومي لعائلتك.
شجع طفلك عىل أخذ فرتات راحة متكررة من الكمبيوتر أو التلفزيون.
For more information visit www.ncceinc.org | (519) 258-4076

