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لدى األطفال أنشطتهم الخاصة بهم ،ولدى البالغين
أنشطتهم الخاصة ً
أيضا وال يختلطون أب ًدا .أم يختلطون؟
حس ًنا ،يمكن أن يشارك أفراد العائلة بأكملها ويستمتعوا
معًا عند االستحمام .يعتبر االستحمام نشاط استمتاعي
لألسرة وهذا االمر يحدث فقط عند الشاطئ كما يحدث
كذلك عند حمام السباحة ،أو في المنزل عند القيام
باالستحمام .تغري المياه باللعب واالستكشاف،
ولكن هذا بالذات السبب في كونها خطرة ،وبخاصة
للمستكشفين الصغار غير القادرين على السباحة
وغير المدركين لألخطار بعد.

نحن ال نود غرق اي طفل في السويد .كان السبب
مبادرة تريج-هانزا ،جنبًا إلى جمعية إنقاذ الحياة
السويدية ،بمشروع عوامة الطفل ،حيث نشجع اآلباء
على تعليم أبنائهم الطفو في حمام المنزل .لتكن الخطوة
األولى هي القدرة على الطفو لزيادة السالمة
داخل المياه وحولها .ليست القدرة على طفو الطفل
هي االستلقاء على ظهره فقط لبضع دقائق؛ بل يساعد
أيضا على جعل الطفل يشعر بالراحة واألمان
والحصول على المتعة في المياه ،وبمرور الوقت،
نأمل في إسهام ذلك في خفض عدد حوادث الغرق.

لحسن الحظ ،عدد أقل من األطفال يغرقون كل عام.
أحد التفسيرات لذلك استثمار جمعية إنقاذ الحياة
كبيرا في تعلم مهارات السباحة للعامة
قدرا ً
السويدية ً
وتزويدهم بالمعرفة حول السالمة من المياه .حاليًا يعتبر
عمر السنوات الست ،أقرب عمر لألطفال ليستطيعوا
السباحة ،ولكن لألسف سبعين في المائة من حوادث
الغرق بين األطفال تحدث قبل الوصول إلى هذا العمر.

يغضب العديد من األطفال ج ًدا عند االستحمام،
في حين يكره اآلخرون أن يصبحوا متجعدين .بغض
النظر عن موقف طفلك من المياه ،فهذا البرنامج مليء
بالنصائح للمساعدة في جعل االستحمام وقت ممتع
والحد من خطر وقوع حوادث.
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السالمة من المياه بالنسبة
لألطفال الصغار
يعتبر االستحمام مع طفلك نشاط ممتع حيث تتقاربان معًا.
في نفس الوقت ،عليكي دائمًا مراعاة جانبين هامين للسالمة:

-1
ال تترك
الطفل أب ًدا وحده

-2
يجب ضبط درجة حرارة
المياه ً
صحيحا
ضبطا
ً

الشيء األكثر أهمية هو وجوب عدم ترك األطفال
الصغار وحدهم في الحمام ،ولو لفترة قصيرة عندما
يرن الهاتف .وعليكي أن تبقي في متناول الطفل
دائمًا .وإذا توجب ذهابك بعي ًدا لسبب ما ،أثناء وقت
االستحمام ،عليك أخذ الطفل معك .ال تسمحي لألشقاء
بمراقبة األطفال الصغار عند االستحمام؛ بل يجب
تواجد شخص راشد دائمًا.

من المهم أن تتذكري أن جلد الطفل حساس؛ لذا تحققي
دائمًا من درجة حرارة المياه قبل وضع الطفل فيها.
يجب أن تكون المياه دافئة ،ولكن قطعًا غير ساخنة.
درجة الحرارة المثالية هي  37درجة .قم بشراء
ميزان حرارة لتسهيل متابعة درجة حرارة الحمام.
يجب تركيب صنابير بالحماية عند تجاوز درجة
حرارة المياه  60درجة.

5

قليل من النصائح:

قم بلف الصنبور الساخن بمنشفة مبللة
لمنع خطر حرق الطفل أو اصطدامه به
أثناء االستحمام.

عندما يكبر الطفل ً
قليل ،فمن الجيد
عمل حوض استحمام أكثر أمانا
بحصيرة عدم االنزالق أو الملصقات
غير القابل لالنزالق ذاتية اللصق.

ال تبالغي في تقدير سالمة ملحقات
الحمام .قد تتخلخل مثبتات كراسي
االستحمام العاملة بالشفط الهوائي
مما يجعلها قد تنقلب إذا تحرك الطفل
حركة مفاجئة.

استعدي دائمًا على أن تستمتعي
مع طفلك باالستحمام .ابتسمي
واضحكي كثيرًا ،وستجدي طفلك
يحب االستحمام.

لضرورة عدم ترك طفلك وحده في المياه ،قومي
بإعداد األشياء التي تحتاجينها أثناء االستحمام
قبل وضع الطفل في ماء االستحمام .وهذه الئحة
باألشياء التي قد تحتاجينها:

•المناشف
•فانيالت الوجه
•زيت األطفال وصابون األطفال
•شامبو األطفال
•فرشاة أو مشط األطفال
•األلعاب
يجب أن يكون كل شيء في متناول اليد بحيث
ال تحتاجي إلى البحث عن أي شيء أثناء االستحمام.
كنت قد نسيتيه،
إذا احتجت للذهاب وإحضار شيء ِ
ال تتركي طفلك تحت أي ظرف وحده في الحمام.
قومي بلفه في منشفة وخذيه معك.
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التعود على المياه

– تمارين االستحمام ألصغر األطفال

يعتبر حمام طفلك األول عالمة فارقة حقيقية! بل هو نشاط مريح يجعلك تقتربي
من طفلك أكثر ويسمح لكما بقضاء وقت ممتع معًا .بعض األطفال يحبون رش
المياه من البداية ،بينما يشعر آخرون بالقلق ً
قليل في المرات القليلة األولى التي
يستحموا فيها .كوالدة جديدة ليس من السهل أن تعرفي متى وكيف يعتاد طفلك
على المياه .نقدم في هذا القسم بعض النصائح حول كيف يمكنك ان تجعلي
االستحمام أسهل وأكثر متعة .أهم شيء هو الحفاظ على الهدوء .يحتاج الطفل
إلى تدريب عند استعمال الزالقة المائية ،وتصير سهلة االستخدام مع التدريب.
كثيرا ليتغلب طفلك على أي غموض عن المياه قد يشعر به
ابتسمي واضحكي ً
في البداية.

تقريبًا
من  0إلى
 10سنوات

متى يمكنك أن تبدأ االستحمام

يمكنك االستحمام أنت وطفلك معًا في أقرب وقت
تشفى فيه سرة الطفل عند بضعة أيام من العمر.
فمن األفضل أن يستحم األطفال الصغار قبل
أن تأكل ،شريطة أن يكونوا غير جائعين ج ًدا.
يوجد مخاطر قد تؤدي إلى تقيؤ الطفل إذا قمتي
باستحمام الطفل مباشرة بعد األكل .اختياري فترة
الهدوء المناسبة عندما ال تكوني عرضة للمقاطعة
وغير متعبة.
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أسهل طريقة لتعويد طفلك على المياه عند االستحمام في المنزل.
يمكنك القيام بذلك في الحمام أو حوض االستحمام .عندما يكون الطفل
صغيرا ج ًدا كما أنه يمكن أن يستحم في الحوض المتنقل في الحمام
ً
أو حوض المطبخ .في الصفحة التالية توجد بعض النصائح للقيام
باالستحمام بنجاح.

مخاطر
االستحمام
•تذكري أن عليكي أن ال تتركي الطفل دون
رقيب .عليكي أن تكوني دائمًا في المتناول.
•جلد الطفل حساس للحرارة ،لذلك افحصي دائمًا
درجة حرارة المياه برش المياه على معصمك
أو كوعك.
•ال تمارسي أب ًدا الغوص تحت المياه في حوض
االستحمام أو حوض الحمام.

•قومي بتشغيل المياه بدرجة حرارة قدرها  37درجة
تقريبًا .إذا لم يكن لديكي ميزان حرارة ،فافحصي
المياه باستخدام مرفقك أو المعصم للتأكد من أنها
ليست ساخنة ج ًدا .إذا كنتما تستحمان معًا في حوض
استحمام فتذكري أن جلد الطفل أكثر حساسية بكثير
من جلدك.
•يمكنك أن تبدأي االستحمام مع الطفل وهو على
الظهر .امسكي الطفل بحيث يمكنه تحريك الذراعين
والساقين بحرية .من المهم شعور كال منكما بالراحة.
إذا قمتي باالستحمام مع طفلك ،أمسكي الطفل بيد
كنت واقفة
واحدة تحت كل إبط مع سند الرأس .إذا ِ
بجانب حمام أو حوض ،ضعي يد واحدة تحت الرأس
وأخرى تحت األرداف أو أخمص القدمين.
عليك أال ترفعي الطفل في المياه ،ولكن يسند ببساطة
• ِ
من اسفله بحيث يمكنه استخدام طفوه الخاص به.

•امسك الطفل بحيث يكون الجسم كله (وليس الرأس)
تحت المياه .إذا ابتل جسم الطفل يصبح بارد بسرعة
عند تعرضه للهواء.
عيناك
كثيرا أثناء االستحمام وابقي
•تكلمي مع طفلك ً
ِ
متواصلة معه باستمرار بحيث يمكنك قراءة إشارات
الطفل .أثني جي ًدا على طفلك الصغير بالكثير من
الثناء وال تنسى ان تستمتعا معًا.
•ال تتفاجئي إذا صرخ طفلك؛ فهو مجرد رد فعل على
تجربة مجهولة .قومي بإراحة طفلك باالبتسامات،
والمداعبة والغناء .وبذلك يعتاد الطفل سريعًا
على االستحمام.
•تكفي بضع دقائق لالستحمام المرات القليلة األولى التي
يستحم فيها طفلك .وعندما يصبح الطفل أكثر اعتيا ًدا
على المياه ،يمكنك زيادة الوقت تدريجيًا في المياه.
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مهارات الطفو

–تمارين عند تحقيق بعض التقدم

يوجد أطفال ال تريد أن تترك المياه وهناك أطفال ال تريد أن تستحم ً
أصل .إذا أحب
طفلك اللعب في المياه ،يمكنك أن تبدئي بالمزيد من ألعاب االستحمام المتطورة
عليك االنتظار حتى يبلغ الطفل نحو تسعة أشهر من العمر.
في المنزل ،ولكن ِ
ستجدي أدناه بعض النصائح لتمارين االستمتاع التي يمكنكما القيام بها في المنزل
معا بحيث يمكن لطفلك تعلم الطفو .ال يقتصر دور الطفو على قيام طفلك باالستلقاء
على ظهره لبضع دقائق؛ بل يتعلم الطفل ً
أيضا الشعور باألمان والمتعة في المياه
وسيسهم ً
أيضا في خفض عدد حوادث الغرق.

تقريبًا
 9أشهر
فما فوق

تنقسم التدريبات إلى ثالثة مستويات مختلفة ،مع التركيز على المستوى األول
على تعود الطفل على سكب المياه على وجهه ،والمستوى الثاني هو تعليم الطفل
تحديد توازنه الخاص به والمستوى الثالث هو حول تعليم الطفل كيفية الطفو
على ظهره.
يمكنك أن تبدئي بها التمارين المختلفة لطفلك من طفل إلى آخر
تختلف النقطة التي
ِ
وعليك القيام بالتجربة لمعرفة مدى استعداد الطفل لتعلم الطفو .األطفال الصغيرة
ِ
ج ًدا عادة ما يكون لديهم صعوبة في أداء التدريبات ،لذلك انتظري حتى يصلوا
إلى  9أشهر تقريبًا.
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إبريق المياه

السهل:
المياه على
الوجه

(حوالي  9أشهر)

استخدمي إبريق المياه أو الدلو لتعويد الطفل على سكب المياه على وجهه .يتعلم األطفال بتقليد األفعال ،لذا يمكنك
االستحمام مع طفلك وتبدئي بإظهار عمل التمرين .باإلضافة إلى االستمتاع المزدوج عند مشاركتكما سويا في اللعبة!
صبي كمية صغيرة من المياه لتنساب على وجهك ثم عمل الشيء نفسه مع طفلك .قومي بالزيادة التدريجية لكمية
المياه المنسابة على الوجه.
يمكنك البدء بالسماح لطفلك باللعب مع تيار من المياه وسكب المياه على جسم الطفل بحيث يعتاد عليها.

الرغوة

(حوالي  1سنة)

عندما يكبر الطفل ً
قليل في السن ،بحوالي عمر سنة ،يمكنك أن تبدئي تدريب التنفس وإطالق الرغوة تحت المياه.
ابدئي بالقيام بممارسة التمرينات بنفسك ثم دعي طفلك يقلدك .افتحي أجهزة نفخ الهواء في المياه لتتكون الرغوة،
ولكن ال تضعي فمك أسفل سطح المياه بعمق كبير .قومي بالتمرين ببطء وبوضوح .اصدري صوت مثل محرك
السيارة بشفتيك لتستمتعا أكثر باللعبة وبصورة أسهل!
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تحريك كرة بينغ بونغ على سطح المياه
(حوالي  1سنة)

يوجد تمرين آخر أكثر متعة هو وجود كرة بينغ بونغ في الحمام .ضعي كرة البينغ بونغ على سطح المياه ،ودعي
طفلك ينفخ فيهل لتحريكها .إذا عانى الطفل من صعوبة النفخ بقوة كافية لتحريك الكرة قومي بتحريكها خفية بعصاه.
فهذا يمكن أن يحرك الكرة بسهولة أكبر من خالل توجيه تدفق الهواء.

النظر تحت المياه
(حوالي  1سنة)

يمكنك ً
أيضا ممارسة البحث أسفل المياه عندما يصل عمر طفلك عام واحد ،ولكن تذكري أن العمر فردي ج ًدا
في هذا التمرين.
امسكي عدة أصابع تحت المياه ودعي طفلك يضع رأسه تحت المياه وينظر إليهم .يمكنك ً
أيضا وضع مرآة تحت المياه
واجعلي طفلك ينظر إليها.

السهل:
المياه على
الوجه
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المتوسط

تحديد التوازن
يختلف جميع األطفال بعضهم عن بعض ومن المهم أن يترك كل واحد بتطوير مهاراته كل على حسب وتيرته
وعلى حسب حالته .فبعض األطفال يحبون المياه ،في حين أن آخرين يرفضون الذهاب إليها .الشيء المهم هو
أن يكون لديك الصبر دائما واالستمتاع معًا .وبمجرد نجاح الطفل بممارسة أبسط التمارين ،واعتياده على المياه،
فالخطوة التالية هي تعليم الطفل الطفو بحيث يمكنه من ضبط توازنه على ظهره.

هذا هو كيف يمكنك عمل ذلك
-1
-2
-3
-4
-5

1ضعي الطفل على ظهره في المياه.
بعينيك.
2تابعي الطفل
ِ
3امسكي الطفل بحيث ال تمنعي حركة ساقيه.
4امسكي الطفل بعناية بإصبعين تحت الرأس بحيث يجد نقطة توازنه ويطفو إلى أقصى حد ممكن بقدرته الخاصة.
كنت تستحمين مع الطفل ،فتحركي مع الطفل في المياه بحيث يشعر بحركة المياه ويمكنه تجربة طفوه الخاص به.
5إذا ِ
تلميح! عند استلقاء األطفال على ظهورهم ،يرفع البعض أرجلهم تلقائيًا بشكل مستقيم في الهواء أو يضعوا
أصابع قدميهم في أفواههم .إحدى الطرق هي مجرد وضع يدك تحت رأسه بحيث يجد الطفل نقطة طفوه على
نحو أكثر سهولة.
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الطفو على الظهر
عندما يستلقي الطفل على ظهره في المياه ،معتمدا فقط على سنده من تحت الرأس ،يكون للطفل حرية الحركة
التي ال يمكن أن تتحقق على األرض .فهذا شعور رائع! يمكن للطفل تحريك ذراعيه وساقيه بحرية دون أي مقاومة
من الحمام.

هذا هو كيف يمكنك عمل ذلك
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

1ضعي الطفل على ظهره بحركات هادئة.
بعينيك.
2تابعي الطفل
ِ
3ضعي ي ًدا واحدة تحت الرأس.
4اسندي باطن قدمي الطفل سن ًدا ً
خفيفا باليد األخرى.
5دعي منسوب المياه يكون فوق أذني الطفل فقط.
6ضعي في االعتبار أن على الطفل أن يطفو وأال يترك.
7دعي الطفل يطفو قدر اإلمكان بقدرته الخاصة.

الصعب
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مهارات السباحة

– بالنسبة لألطفال األكبر س ًنا

بمجرد تجاوز الطفل مرحلة حمام المنزل ،يمكنك االستمرار في ممارسة السالمة
من المياه ومهارات السباحة خارج المنزل أو في حمام السباحة .فتعلم السباحة
ً
ليست مجرد متعة ،وإنما هي ً
وعاجل يمكن القيام بها على
أيضا مهارة حياتية
نحو أفضل .معظم األطفال غير ناضجين بما فيه الكفاية لمعرفة كيفية السباحة قبل
أن يتموا أربع سنوات من العمر ،ولكن عندما يتعلموا تكون المهارة فردية ج ًدا.
فمهارات السباحة ال ترتبط بالعمر؛ يمكن لألطفال أن يعتادوا على المياه حتى عندما
يكونوا صغار جدا من خالل دروس سباحة االطفال.

بالنسبة لألطفال
سنا ً
األكبر ً
قليل

سباحة الطفل
تشمل سباحة األطفال أولئك األطفال الذين تقل أعمارهم عن سنتين الذين يستحمون مع أحد والديهم تحت إشراف أحد
مدربي سباحة األطفال .في دورات سباحة األطفال ،يتمتع الطفل بالمزيد من حرية الحركة عن حمام المنزل ويمكن
أن يقوم بأنواع أخرى من التمارين ،مثل الغوص تحت المياه  -وهو األمر الذي ال ينبغي أب ًدا أن يجرب في المنزل.
فأنت من تقرر فعل تمارين سباحة الطفل المطلوبة وموعدها بصفتك والد أو والدة الطفل .ويتم بدء هذا النشاط وتحديد
حدوده حسب أحوال الطفل.
يمكن لجميع األطفال الذين يعتبرون الئقين صحيًا حضور دورات سباحة األطفال بصحبة والديهم .يمكن حتى لألطفال
الذين يعانون من أحد أشكال اإلعاقة المشاركة في دورات السباحة األطفال ،ولكن إذا تبادر أي شك حول صحة الطفل،
فعليك دائمًا استشارة الطبيب قبل البدء .نرحب بجميع األطفال من ثالثة أشهر إلى سنتين في دورات سباحة األطفال.
إذا كانت والدة الطفل قبل األوان ،فمن ثم نضاف ثالثة أشهر إلى تاريخ للوالدة المسجل .على أن يزن الطفل أربعة
كيلوجرامات على األقل وأن تلتئم السرة.
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مدرسة السباحة

تنظم جمعية إنقاذ الحياة السويدية مدارس السباحة في جميع أنحاء البالد،
حيث يتعلم األطفال ما هو أكثر من مجرد السباحة .حيث يتعلمون ً
أيضا
الشعور باألمان والسعادة والحرية عند االقتراب من المياه .لمزيد من
المعلومات حول مدارس السباحة يمكنكم االطالع على الموقع وتصفحه
www.svenskalivraddningssallskapet.se
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لمعرفة المزيد انظر إلى

www.trygghansa.se/babybojen

