
األطفال من )٤-٦ سنوات(
التسلق يف الطبيعة

التعليامت:

إضغط هنا للحصول عىل قامئة املنتزهات الطبيعية حول وينزور - أسكس.

إذهب مع طفلك إىل حديقة طبيعية وإستمتعا بامليش يف الطبيعة.

أثناء امليش يف املمر، شجع طفلك عىل تسلق جذوع األشجار املتساقطة، وأكوام الرتاب، وما إىل ذلك.

أثناء امليش يف املمر. شجع طفلك عىل البدء يف تسلق األشجار والتدرب عىل النزول قبل الصعود إىل أعىل.

.”Tug-a-Rope“ إضغط هنا لتعلم كيفية لعب

 

األطفال من )٦-١٢ سنة(
مسار العوائق 

املواد:

مواد مختلفة لبناء مسار العوائق، مثل:

عوامات أو طوافات

قطع من الخشب

صناديق كرتون

كرات

حبل القفز

هوال هوب 

التعليامت:

إخرت مكاناً لبناء مسار العوائق، ميكن أن يكون بالخارج يف الحديقة الخلفية، أو داخل املنزل، إذا إخرتت 
أن يكون داخل املنزل، إخرت مكاناً واسعاً وفارغاً.

إبحث عن مواد مختلفة لبناء مسار العوائق، عىل سبيل املثال: صناديق كرتون، كرات، حبال القفز، 
وسائد، وما إىل ذلك.

بعد إختيار املواد، قم ببناء املسار وإستمتع به مع عائلتك وأصدقائك. 

إضغط هنا ملشاهدة متارين لجسم األطفال.

مرحباً أيها اآلباء واألمهات،
أثناء منو طفلك ستزيد قدراته الحركية اإلجاملية. املهارات الحركية اإلجاملية تشمل حركات طفلك 

الجسدية، مثل الجري والقفز والتسلق. ستزداد قوة طفلك، ويتنسق جسمه للتحرك بطرق جديدة. 
التسلق يقوي اإلدراك البرصي ومهارات التحرك حيث يقرر األطفال مكان وضع أقدامهم أو أيديهم 

للتحرك ألعىل وألسفل. ستزودك هذه النرشة بأنشطة لتشجع طفلك عىل إكتشاف قدراته للصعود إىل 
مرتفعات جديدة!

األنشطة:                                             
األطفال من ) ٣ أشهر-١٨شهراً (

إجهز، إستعد، إنطلق!

التعليامت:

ساعد طفلك بإمساك يديه أثناء امليش.

شجعه عىل أخذ خطوات بنفسه.

ساعد طفلك عىل أن يكون لديه وعي حيس يف قدميه بالسامح له بامليش حايف القدمني كلام أمكن ذلك.

دع طفلك يأخذ خطوة أو خطوتني كل مرة. أثناء تشجيعه عىل امليش مبفرده، إبق قريباً  منه ملنعه من 
السقوط.

عندما يصبح أكرث ثقة أثناء امليش مبفرده، زد املسافة تدريجياً بينك وبني طفلك.

      .”Walking, Walking“ إضغط هنا لإلستامع إىل

 

األطفال من )١٩ شهراً - ٢.٥ سنة(
القفز هنا وهناك 

املواد:

وسائد 

التعليامت:

إجمع مع طفلك الوسائد من جميع أنحاء املنزل.

ضع الوسائد فوق بعضها البعض لعمل كومة.

شجع طفلك عىل تسلق كومة الوسائد.

أضف املزيد من الوسائد تدريجياً لزيادة اإلرتفاع، حّفز طفلك عىل القفز من أعىل الكومة.

إضغط هنا لقراءة “Who Climbs Trees?s” بقلم فيبي ماك غويف.

 

األطفال من )٢.٥-٥ سنوات(
قضبان التسلق

 

التعليامت:

إذهب مع طفلك يف نزهة إىل الحديقة املحلية.

شجع طفلك عىل إستكشاف قضبان التسلق.

ساعده وهو يحاول اإلنتقال من جانب إىل آخر، شجعه عىل التأرجح بني القضبان مبفرده.

إضغط هنا لبعض األمثلة عن اللعب املحفوف باملخاطر لطفلك.
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الصعود إىل مرتفعات جديدة                  

شجع طفلك ليخترب قدراته عندما يكون يف الخارج، عىل سبيل املثال، التسلق بنفسه إىل الجزء 
العلوي من الزحليطة، التسلق عىل املعدات الرياضية،  وما إىل ذلك.

حفز طفلك عىل املشاركة بنشاط يتضمن النزول برسعة من مكان مرتفع، مثل: ركوب الدراجة 
من أعىل إىل أسفل التل، التزلج عىل األلواح، وما إىل ذلك.

شجع طفلك عىل اإلنخراط يف أنشطة التسلق املناسبة لعمره والتي ميكنه اإلستمتاع بها.
إذا كنت تشعر بعدم األمان أثناء لعب طفلك، إسأله بهدوء: "هل تشعر باألمان؟" بدالً من 

"توخي الحذر". إذا كان طفلك ال يشعر باألمان، ساعده بهدوء قدر اإلمكان.

https://www.alltrails.com/canada/ontario/windsor
https://thegeniusofplay.org/genius/play-ideas-tips/play-ideas/tug-of-war.aspx#.YqecipDMKAR
https://www.youtube.com/watch?v=L_A_HjHZxfI
https://www.youtube.com/watch?v=fPMjnlTEZwU
https://www.uniteforliteracy.com/unite/allanimals/book?BookId=2129
https://earlyimpactlearning.com/examples-of-risky-play-25-ideas/

