تعليمات على عبوات األلعاب:
إن التعليمات الموجودة على لعب األطفال تساعد
في اختيار األلعاب المناسبة للطفل واستخدامها
بصورة سليمة .ويتم وضع هذه التعليمات على
أربعة أسس هي:
متطلبات السالمة في اللعبة.
قدرة الطفل الحركية.
قدرة الطفل الذهنية واستيعابه.
ميول واهتمامات الطفل.

اإلصابات الجسدية:
هناك بعض األلعاب بها مخاطر خفية حقيقية على أطفالنا:
فمخاطر حدوث إصابة للعيون عند األطفال تزيد عند استخدام
المسدسات التي تطلق المقذوفات أو األلعاب التي تصدر
أجسامًا طائرة مثل األلعاب النارية أو أشعة الليزر.

لذا اتبع التعليمات المكتوبة كإرشادات ،كما ال
تغفل ميول الطفل ورغبته وقدراته المهارية أثناء
شراء اللعبة.

إن أكثر تعليمات السالمة الشائعة تحذر من مخاطر االختناق،
فأي لعبة مصممة لألطفال ما بين سن الثالثة والسادسة
تتطلب تحذيرًا إذا ما كانت اللعبة تحتوي على بالون أو قطع
صغيرة أو كرات.
بعض مصنعي األلعاب يقومون بوضع تحذيرات السالمة،
وإرشادات على األلعاب ننصح الوالدين باالهتمام والرعاية،
وبخاصة عندما يلعب أطفالهم بتلك األلعاب ،فعبوات األلعاب
التي تحمل إرشادات تحذيرية لربما توجد بداخلها ألعاب
تعمل كهربائيًا أو مواد كيميائية أو قطع ذات حواف حادة أو
قابلة للكسر.
وكذلك األلعاب التي تحتوي على حبال مرنة وطويلة قد
تلتف حول عنق الطفل وتؤدي إلى االختناق وبالتالي الوفاة.
لذا يستحسن شراء اللعبة المناسبة لعمر الطفل المناسب
دائمًا ،فإذا تم إعطاء الطفل لعبة غير مخصصة لسنه فسوف
يكون الطفل أكثر عرضة للخطر ،فاللعبة المناسبة تخلق
فرصًا للنجاح للطفل مما يسهم في تطوير قدراته وتبني
ثقته بنفسه.
يجب مراعاة طبيعة األلعاب التي تستخدم في الماء وعدم
اعتبارها أداة إلنقاذ الحياة و ذلك لتجنب حدوث حاالت غرق.
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خطوات المرح واللعب السليم:
يجب مراعاة عمر الطفل عند القيام باختيار األلعاب.
يجب قراءة التحذيرات اإلرشادات والفئات العمرية
المحددة على األلعاب.
الحرص عند انتقاء األلعاب الخاصة باألطفال دون سن
الثالثة والتي يجب أن تكون غير قابلة للتفكك إلى
قطع صغيرة ويجب أن تكون خالية من الحواف الحادة.
يجب على الوالدين أو من يقوم بالعناية باألطفال
قراءة التعليمات الخاصة بالتركيب واالستخدام بدقة.

كل شيء في مكانه:
التخزين اآلمن والمحافظة على األلعاب لهما دور في
التأكد من اللعب اآلمن لذا يجب حث الوالدين ومن
يقوم بتربية األطفال على ضرورة وضع األلعاب بعيدًا
عن األطفال بعد االنتهاء من اللعب بها مباشرة.
ويمكن تعليم الطفل كيفية تخزين األلعاب في
أماكنها المناسبة مما يحفظ األلعاب من الضياع أو
التلف أو السرقة.

أهمية لعب األطفال:
تكمن أهمية لعب األطفال في كونها األساس والمحور في بناء قدرة الطفل على القراءة والكتابة
نواح مختلفة في الطفل مثل المهارات الحركية
وعملية الحساب واالبتكار  ،تؤثر األلعاب كذلك على
ٍ
واالجتماعية والحسية.
باإلضافة إلى ذلك تمهد األلعاب القدرة لدى الطفل على التخيل
واالبتكار ،وعندما تتكون في الطفل فكرة ورغبة في أن يصبح طبيبًا أو
معلمًا أو طيارًا فإنه قد تعلم أن الحياة مليئة بالرغبات والفرص.

باإلضافة إلى ذلك فإن التخزين الجيد لأللعاب
يحفظها من التلف ويبقيها جديدة وسليمة ويزيد
من تشويق الطفل ليتسلى بها من جديد .لذلك
احتفظ بجميع األلعاب خاصة األلعاب الرخوة بعيدًا
عن مصادر الحرارة مثل المواقد واألفران والسخانات.
وتأكد من إصالح أو التخلص من األلعاب المكسورة أو
التي تحتوي على نهايات وزوايا حادة.
إن لأللعاب دورًا كبيرًا في تجديد إحساس الطفل
بملكية الشيء فعندما تقوم مجموعة من األطفال
باللعب معًا يقوم كل طفل بأخذ فرصته للعب أو
بتحديد األلعاب الخاصة به بأن يقول “هذه لعبتي أو
اآلن قد حان دوري للعب”.

يجب إزالة العبوة الخاصة باللعبة قبل إعطاء اللعبة
للطفل.
يجب مراعاة طبيعة البيئة الخاصة بالمنزل حيث يلعب
الطفل باللعبة.
يجب اإلشراف على األطفال عند اللعب لتقديم أية
مساعدة هم في حاجة إليها.
يجب ترسيخ أهمية السالمة في لعب األطفال لدى
مشرفي األطفال.
يجب تخزين األلعاب في مكان سليم وآمن لألطفال.
يجب فحص األلعاب بشكل دائم للتأكد من سالمتها.

اختيار األلعاب المناسبة:
إن اختيار اللعبة المناسبة مهم جدًا لتتوافق مع عمر الطفل إذ يجب اختيار اللعبة
المناسبة لعمر الطفل بعناية ،فليس هناك أخطر من إعطاء الطفل دون سن الثالثة
ألعابًا مصممة للبالغين ،فاألطفال الرضع سيبلعون أي شيء يقع بين أناملهم .وأطفال
المدارس الذين يقومون باستخدام الدراجات الهوائية والزالجات هم أكثر عرضة لخطر
الحوادث المرورية واإلصابات .لذلك فإن تخصيص مكان مناسب لهذه الفئة من األطفال
ضرورية إلبعاد األطفال عن الشوارع وباإلضافة إلى ذلك يجب إلزام األطفال بارتداء كافة
ألبسة الحماية من غطاء الركبة والكوع وخوذة الرأس لتقليل مخاطر اإلصابة عند
الحوادث.

