السالمة
السالمة اليومية خارج املنزل
السالمة يف امللعب

•

• ُص ّممت ألعاب الهواء الطلق وهياكل
اللعب ألعامر مختلفة .ينبغي أن يلعب
الطفل الذي مل يبلغ الخامسة من عمره
بعد عىل الهياكل املنخفضة االرتفاع.
كام يجب الحذر من األشياء الحادة أو
الفراغات التي قد يعلق بها رأس طفلك.

•

•تف ّحص األسطح تحت األراجيح
والزحليقات وهياكل التسلّق ،يجب أن
تكون عميقة ول ّينة دون تراب أو عشب.

•

•ابق قري ًبا من طفلك ،وهذا يعني أن
تكون بقربه متا ًما يف أثناء التزحلق أو
التأرجح.

•

•تأكد من عدم ارتداء طفلك لخوذة أو
وشاح أو أرشطة خالل اللعب عىل معدات
امللعب.

السالمة أثناء ركوب الدراجات الهوائية
الثنائية أو الثالثية العجالت

•

•تأكد من ارتداء طفلك لخوذة الدراجات
الهوائية املطابقة ملواصفات السالمة
يف كل مرة يركب فيها الدراجة ثنائية
أو ثالثية العجالت ،واحرص عىل إزالة
الخوذة قبل االنتقال إىل معدات امللعب.

•

•كن قدوة حسنة .احرص عىل ارتداء خوذة
السالمة عند ركوب الدراجات الهوائية،
فأنت أفضل معلم لطفلك.

السالمة عىل الطريق

•

•تأكد من أن طفلك يلعب يف منتزه أو
ساحة مس ّيجة وليس بجانب الطريق أو
قرب ممر السيارات ،واحرص عىل وجود
شخص يراقبه طوال الوقت.

•

•ميكنك البدء بتعليم الطفل ذي الثالث أو
أربع سنوات قواعد السالمة عند عبور
الشارع ،ولكن يجب مسك يده دامئًا لدى
عبور الشارع.

•

•كن قدوة حسنة ،واحرص أنت نفسك عىل
إتباع قواعد السالمة.
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أنشطة مسلية وبسيطة
ألعاب لتعليم قواعد السالمة
أناشيد قواعد السالمة

توقّف  -رس

ميكنك تأليف أغان حول قواعد السالمة املرورية وغناؤها بنغمة مألوفة.
فهذه طريقة بسيطة ومسلية ملساعدة طفلك عىل تذّكر تلك القواعد.
فيام ييل مثاالن ميكن غناؤهام عىل نغمة أنشودة “:”Frère Jacques

•

•أحيانًا يكون من الصعب جعل الطفل يتوقف عن السري عندما
نرغب يف إيقافه .لذا ميكنك اخرتاع لعبة التوقف والسري لدى قول
الكلمتني الخاصتني .يكون التدريب أولً يف املنزل من خالل امليش
حول الغرفة م ًعا ،ثم عند قولك “توقّف” ،عليك التوقّف مع طفلك
كتمثالني من جليد ،وعند قول ِ
“س” ميكنكام بدء السري مجد ًدا .

•

•سيتعلّم طفلك من خالل اللعبة رسع َة االستجابة ،وعندما متشيان
سويًا يف الخارج ميكنك قول كلمة “توقّف” لجعله يتوقّف .فإطاعة
األوامر تكون أكرث سهولة عندما يشعر طفلك أنه يلعب لعبة.

أصفر يعني انتظر
أصفر يعني انتظر
أحمر يعني قف
أحمر يعني قف
أما اللون األخرض
فيعني هيا نعرب
ي ًدا بيد ،ي ًدا بيد.

عند املنعطف
عند املنعطف
ننظر يسا ًرا
وننظر ميي ًنا
وننظر يسا ًرا من جديد
ثم هيا نعرب
ي ًدا بيد ،ي ًدا بيد.
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