نصائح للرايضة املدرسية
معلومات لآلابء

كن قدوة!

جاهدا للتأكد من أن حصة الرتبية
من أجل صحة طفلك ،ينبغي أن تعمل ً
الرايضية يف املدرسة تتم وف ًقا للجدول الزمين وأن املدرسة تنظم جمموعات
عمل رايضية مفتوحة جلميع األطفال.
وفر لطفلك حياة يومية نشطة وشجعه على ممارسة الرايضة  -حىت يف وقت
متيزا!
الفراغ  -ألن األطفال النشطاء يكونون أكثر براعة و ً
عمدا ،فقم بسؤاله عن السبب .ميكن أن
إذا "نسي" طفلك الزي الرايضي ً
أيضا احملادثة مع مدرس الرتبية الرايضية.
تساعد ً
تقدم الرايضة املدرسية مسامهة مهمة لصحة طفلك!
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وماذا لو حدث شيء ما؟

إذا حدث أي حادث ابلرغم من كل جهود السالمة ،سوف يتحمل
صندوق التأمني ضد احلوادث يف برلني مجيع التكاليف النامجة عن احلادث.

أبلغ الطبيب املعاجل أن هذا حادث مدرسي .ستقوم املدرسة إبعداد تقرير
عن احلادث وإحالته إىل صندوق التأمني ضد احلوادث يف برلني .وستكون
هي الشخص املسؤول عن االتصال بك يف مجيع املسائل املتعلقة بتحمل
التكاليف وإعادة التأهيل.
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النزاهة أوالً!

الرايضة املدرسية ليست جملرد املتعة وقياس القوة واحلماس .فالتعامل بتقدير
أيضا جزء من حصة الرتبية الرايضية اخلالية من أي
ونزاهة مع اآلخرين هو ً
شكاوى أو حوادث.
من خالل االحرتام املتبادل وااللتزام ابلقواعد واالستعداد ملساعدة اآلخرين
والتفاهم ،ميكن جتنب الكثري من احلوادث .ميكنك تعليم طفلك أمهية هذه
القيم ومساعدة طفلك على حتمل مسؤولية نفسه واآلخرين يف حصة الرتبية
الرايضية.
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إذا كانت أقراط األذن غري قابلة لإلزالة ،فالرجاء إعطاء طفلك الص ًقا
خطرا للتسبب يف
لوضعه عليها .حىت أظافر األصابع الطويلة تشكل ً
احلوادث ،وابلتايل فهي غري مناسبة حلصة الرتبية الرايضية .إذا كان طفلك
معا أثناء ممارسة الرايضة.
شعره طويل ،فينبغي عليه ربط شعره ً
هل يرتدي طفلك نظارة؟
النظارة ليست قطعة للزينة ،ولكنها حتمي طفلك من اإلصابة أثناء ممارسة
الرايضة .إذا مل تكن العدسات الالصقة بديالً ممكنًا ،فنحن نوصي ابرتداء
نظارات رايضية .نوصي ابلتشاور مع أخصائي بصرايت.
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مزيد من السالمة يف الرايضة املدرسية

أتكد أن طفلك ال يرتدي أي قطع حلي يف حصة الرتبية الرايضية.

جيب أن يتم إزالة:
أيضا)
•األقراط والسالسل (اخلالخيل ً
•احلُلي املثبتة ابجلسم
•األحزمة مع وبدون أابزمي
•أغطية الرأس املثبتة إببر
(الرجاء استخدام أغطية الرأس أو القبعات الرايضية)
مدرس الرتبية الرايضية مسؤول عن سالمة مجيع الطالب والطالبات أثناء
حصة الرتبية الرايضية .يتعلق األمر ابستبعاد اإلصاابت اليت تسببها احللي
أو ما شابه من البداية .ساعد املعلمني واملعلمات على أتدية مسؤولياهتم
ابلشكل املناسب.
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اإلعفاء من
حصة الرتبية الرايضية

مصاب.
أبلغ مدرس أو مدرسة الرتبية الرايضية إذا كان طفلك مر ً
يضا أو ً
ميكن ملدرس الرتبية الرايضية بعد ذلك حتديد األنشطة اليت ما زال من
املمكن أن يشارك الطفل فيها يف الفصل الدراسي .عُسر الطمث أو نزالت
الربد اخلفيفة ال ينبغي أن تكون سببًا لإلعفاء.
إذا حصل طفلك على إعفاء من ممارسة الرايضة من قبل الطبيب ،فال يزال
جيب عليه احلضور يف الفصل الدراسي.
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حصة السباحة

من أجل حصة السباحة ،حيتاج طفلك:
•مالبس سباحة رايضية
•أحذية سباحة مقاومة لالنزالق
•جل استحمام أو الصابون ومنشفة السباحة
•عند االقتضاء ،نظارات السباحة كحماية من الكلور

للعيون احلساسة
ينبغي على طفلك جتفيف شعره بعد السباحة وارتداء قبعة يف حالة درجات
احلرارة اخلارجية الباردة.
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من األفضل ترك القدمني حافيتني:
•يف متارين اإلدراك احلسي واملهارة واالسرتخاء
•يف مجيع فنون الدفاع عن النفس
•يف اجلمباز الفين
ويف العديد من التدريبات األخرى يف جمال
اجلمباز ومتارين القوة.
املشي حايف القدمني أمر مهم لتطوير عضالت القدم بشكل جيد .يعاين
العديد من األطفال ابلفعل من تشوهات يف القدم يف السنوات األوىل من
العمر بسبب ارتداء أحذية خاطئة .املشي حايف القدمني يقوي األواتر
جيدا للقدم .يقي ذلك
العضلية واملفاصل ،ويعزز اإلدراك ويضمن استقر ًارا ً
من اإلصاابت ويقلل من أمراض القدم والتشوهات يف هيكل اجلسم.
أعط طفلك أدوات النظافة ،ألن األقدام القذرة ميكن غسلها  -يف حني أن
تشوهات القدم يصعب عالجها وتؤثر على وضعية اجلسم ابلكامل.
ينبغي عدم ارتداء اجلوارب حتت أي ظرف من الظروف أثناء ممارسة
جدا.
كبريا ً
الرايضة ،ألن خطر االنزالق يكون ً
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حذاء رايضي أو حايف القدمني

عند ممارسة ألعاب الكرة و ألعاب اجلري يف القاعة ويف حصة الرتبية الرايضية يف امللعب
الرايضي ،توفر األحذية الرايضية الوقاية من اإلصاابت ألهنا حتمي القدم وتوفر
هلا التدعيم الالزم.
من املهم يف احلذاء أن:
•يوفر حرية حركة كافية ألصابع القدم
جدا ،حبيث ال ميكن أن تنزلق القدم منه
كبريا ً
•ال يكون ً
•ميكن إغالقه بسهولة وبشكل اثبت
•ال يكون هناك أجزاء سائبة تتدىل منه واليت ميكن لطفلك أن يتعثر فيها
تلقى املشورة يف املتاجر املتخصصة إذا كنت ترغب يف العثور على املقاس
املناسب واهليئة املناسبة لطفلك .ال هتم املاركة التجارية.
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أيضا أال تكون مرختية
ال ينبغي أن تكون األشياء ضيقة للغاية ،ولكن ينبغي ً
جدا على اجلسم ،وإال فإهنا ستصعب من تقدمي املساعدة وتعوق حركة
ً
الطفل.
ينبغي أن ُتفظ األغراض الرايضية يف حقيبة إضافية وتُغسل ابنتظام .وإذا
كانت تلك األغراض ستظل يف املدرسة ،فاحرص على أن حيضرها طفلك
معه يف عطلة هناية األسبوع.
عصريا
أعط طفلك مشروابت كافية ،على سبيل املثال؛ ً
شاي غري حملى أو ً
ممزوجا مباء.
طبيعيًا ً
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إذا كانت حصة الرتبية الرايضية تتم يف اخلارج،
ضا:
ينبغي أن يكون يف احلقيبة الرايضية أي ً

مالبس رايضية طويلة
(السرتات بغطاء للرأس
تكون غري مناسبة)
سرتة الطقس

أحذية رايضية
خمصصة ملمارسة
الرايضة يف اخلارج

واقي من الشمس ،وعند االقتضاء؛ غطاء الرأس يف
حالة أشعة الشمس القوية
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ما الذي يندرج ضمن املالبس الرايضية؟

ينبغي أن تكون مناسبة للرايضة ووظيفية.
املالبس اليومية ال تفي هبذه الوظيفة.

ويف القاعة يتضمن ذلك:

القميص الرايضي
أبكمام قصرية

السراويل
الرايضية

األحذية الرايضية مع نعل
فاتح أو األحذية الرايضية
املخصصة للصاالت
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اجلوارب

اآلابء األعزاء،
ٍ
ممارسة احلركة واللعب والرايضة بشكل كاف ،مهم للغاية للنمو البدين
والعقلي لألطفال .فممارسة احلركة ال تضمن فقط بنية جسم جيدة من
خالل بناء العضالت والعظام بشكل صحي ،بل تقوي أيضاً نظام القلب
واألوعية الدموية وقوى املناعة.
ِ
أيضا من تنسيق اجلسم وابلتايل سالمة احلركة.
كما ُت ّسن التمارين الرايضية ً
تساعد هذه القدرات على جتنب احلوادث  -ليس فقط يف حصة الرتبية
أيضا يف احلركة املرورية وأوقات الرتفيه.
الرايضية ،ولكن ً
ابإلضافة إىل ذلك ،تزيد متارين التوازن واملهارة من القدرة على الرتكيز
والتفكري ،وهو ما يؤثر إجيابيًا على األداء الدراسي يف املواد األخرى .ال يتم
أيضا اكتساب مهارات اجتماعية.
فقط مجع خربات مهمة للجسد ،بل ً
ففي األلعاب الرايضية ،يتعلم األطفال وضع أنفسهم يف جمموعة واالمتثال
للقواعد ،وأن يتقبلوا اخلسارة.
متتلك الرايضة املدرسية أمهية كبرية يف الوقت احلايل على وجه اخلصوص،
الذي يغلب عليه قلة احلركة .وحىت تكون الرايضة ممتعةً وال تتسبب يف
حدوث أي إصاابت ،قمنا بتلخيص إرشادات مهمة ألجلك.
صندوق التأمني ضد احلوادث يف برلني
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