


بازی های فعاالنه برای اطفال خردسن
•  بازی های فعاالنه روزمره به اطفال در قسمت نموی عضالت و استخوان بندی 
قوی، نشو و نمو و خواب راحت، انکشاف مهارت های حرکاتی و دوست پیدا 

کردن ایشان کمک می کند.

•  اطفال خردسن باید در طول روز حد اقل سه ساعت حرکت و بازی های فعاالنه 
نمایند. سعی کنید که اطفال تان بیشتر از 60 دقیقه در طول روز ساکت و بدون 

حرکت بنشینند )به استثنای زمان خواب(.

بازی های فعاالنه را جزئی از فعالیت های روز طفل تان 
شامل سازید

•  بهترین بازی فعاالنه برای اطفال خردسن بازی های آزاد و بدون قیودات است. 
بازی های فعاالنه بیرون از منزل به اطفال در قسمت تخیل، انکشاف و آموزش 

ایشان کمک می کند.

•  بازی های بیرون از منزل برای اطفال خردسن بسیار عالی است. این نوع بازی 
رایگان و بسیار ساده است زیرا کافی است که طفل تان صرف مقداری ریگ، آب، 

برگ درختان یا سنگ ها را پیدا کرده و با آن بازی کند. این نوع بازی مشمول 
فعالیت هایی مانند لمس کردن، احساس کردن، گوش فرادادن و مشاهده کردن 
اشیای مختلف می باشد. سعی کنید که بازی های بیرون از منزل را جزئی از 

فعالیت های روزانه طفل تان شامل سازید.

•  اطمینان حاصل کنید که طفل خردسن تان لباس مناسب بپوشد )بطور مثال: کرتی 
گرم در روزهای سرد و یک کاله در روز های آفتابی(. 

•  به اطفال خردسن اجازه دهید که در زمان بازی کردن چیزهای نو را تجربه کرده 
و حرکات دیگران را تمثیل کنند، بطور مثال: رقص کردن برای موسیقی و جست 

و خیز زدن باالی برگهای درختان.

•  بازی کردن با اشیای ساده مانند تایر ها، توپ های مخصوص بازی در ساحل، 
قطی های خالی، بالشت ها، جوراب ها و قطی های قطعه ای باعث تشویق 

حرکات، تخیل و آموزش اطفال می گردد.

•  مدت محدود بودن طفل تان در داخل پای روانک یا چوکی اطفال در موتر را 
کاهش دهید. اطفال تانرا تشویق کنید که حرکات جدید مانند باال شدن، آباد کردن، 

لگد زدن یا حفظ تعادل بدن خود را تجربه کنند. 

•  اطفال خردسن خود را تشویق کنید که به عوض تماشا کردن تلویزیون و 
صحفات دیگر مانند کمپیوتر، iPad و تیلفون ها بازی های فعاالنه را انجام دهند. 
زمان تماشای تلویزیون و صحفات دیگر طفل خردسن تانرا به مدت 60 دقیقه در 

روز محدود سازید.

•  بازی های فعاالنه را با اطفال تان پالنگذاری کرده و منحیث یک خانواده 
باهمدیگر از آن لذت ببرید. 
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