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کودکان فعالیت های خودشان را دارند و بزرگساالن
هم فعالیت های مختص خود را دارند و این دو را نمی
ی توان؟ خب در
توان هیچ وقت با هم در آمیخت .یا م 
زمان استحمام تمام اعضای خانواده می توانند در آن
نقش داشته باشند و با یکدیگر خوش بگذرانند .حمام
کردن یک فعالیت خانوادگی مفرح است که هم می
توان آن را در ساحل ،همانند استخر یا در خانه انجام داد.
آب آدم را برای بازی کردن وسوسه می کند و
او را به سمت امتحان و تجربه می کشاند .ولی همین
قضیه می تواند خطرناک هم باشد .به خصوص برای
جستجوگرهای کوچک ،که هنوز توانایی شنا کردن
را ندارند و متوجه خطرات نیستند.
خوشبختانه تعداد کمی از کودکان به طور سالیانه غرق
می شوند .یکی از دالیل این موضوع این است که انجمن
نجات غریق سوئد برای مهارت های شنای عمومی و دانش
ایمنی در آب مبلغ بسیار زیادی را سرمایه گذاری کرده
است .در حال حاضر کمترین سنی که کودکان باید در
آن شنا کردن را بلد باشند ،سن شش سالگی است ،ولی
متاسانه  70درصد از غرق شدن ها در میان کودکان در
سنین پایین تر از شش سالگی روی می دهد.

باور ما بر این است که حتی یک کودک هم نباید در
سوئد دچار این حادثه شود .به خاطر همین است که
 trygg–hansaبه همراه انجمن نجات غریق سوئد
با هم پروژه " Baby Buoyشناوری کودکان"
را بنیان نهاده اند ،جایی که ما والدین را تشویق
می کنیم که به فرزندان خود یاد بدهند چگونه در حمام
خانه شناور شوند .توانایی شناوری اولین مرحله
برای بدست آوردن ایمنی بیشتر درون و در نزدیکی
آب است .توانایی شناوری فقط این نیست که کودک
در حالی که به پشت خوابیده ،برای چند دقیقه به این
طرف و آن طرف برود؛ بلکه حتی کمک می کند که
کودک احساس راحتی و امنیت داشته باشد و از بودن
در آب لذت ببرد و در طول زمان ،امیدواریم این کار
به کاهش تعداد غرق شدن ها کمکی کند.
بسیاری از کودکان بسیار شیفته آبتنی هستند ،در حالی که
برخی دیگر از این که پوستشان چروکیده شود ،بیزارند.
صرفنظر از عقیده کودکتان در مورد آب ،این یک
برنامه با نکات مختلفی است برای این که زمان
استحمام و آبتنی را برای کودک لذتبخش کرده و
خطرات را کاهش دهد.
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ایمنی در آب برای
کودکان خردسال
استحمام و آبتنی با کودکتان ،سرگرمی است که شما را به
یکدیگر نزدیک می کند .در عین حال دو نکته مهم ایمنی وجود
دارد که شما باید آنها را در نظر داشته باشید:

-1
هرگز کودک را
تنها نگذارید

-2
دمای آب باید مناسب باشد

مهم ترین چیز این است که شما هرگز نباید کودک
خود را در حمام به تنهایی رها کنید ،حتی برای
مدت کوتاهی که تلفن زنگ می زند .همیشه باید
در دسترس کودک خود باشید .اگر به هر دلیلی،
باید از حمام خارج شوید آن هم در طول استحمام،
کودک را نیز با خودتان ببرید .نگهداری و مواظبت
از کودک را به خواهر و برادران او واگذار نکنید.
همیشه یک بزرگتر باید حاضر باشد.

باید به یاد داشته باشید که پوست کودک بسیار حساس
است؛ قبل از این که کودک را درون آب قرار دهید،
همیشه دمای آب را چک کنید .آب باید گرم باشد،
ولی مطلقا ً داغ نباشد .بهترین دما ،دمای  37درجه است.
یک دماسنج مخصوص حمام بخرید تا بتوانید راحت
تر دما را کنترل کنید .شیر آب هایی که دمای آب آنها
از  60درجه تجاوز می کند ،باید محافظت شده باشند.
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چند نکته دیگر:

شیر آب گرم را با یک حوله خیس
بپیچانید تا کودک از خطر سوختگی
یا برخورد با شیر آب در حین استحمام
مصون بماند.

وقتی کودک کمی بزرگتر شد ،ایده
خوبی است که وان حمام را با
استفاده از پوشش های ضد لغزش
یا برچسبهای ضد لغزش ایمن
تر کنید.

بیش از حد به لوازم حمام ،اعتماد
نداشته باشید .در صورتی که کودک یک
حرکت ناگهانی انجام بدهد،
پای ه های مکنده روی صندلی های حمام
می توانند سست شده و به سمت دیگری
منحرف شوند.

همیشه مطمئن شوید که از آبتنی
و استحمام در کنار هم لذت می برید.
زیاد لبخند بزنید و بخندید ،در این
صورت کودک شما از حمام کردن
بسیار خوشش خواهد آمد.

از آنجایی که هیچ گاه نباید کودک خود را در
آب تنها بگذارید ،تمام چیزهایی که ممکن است
در طول استحمام به آنها نیاز پیدا کنید را قبل
از قرار دادن کودک در آب آماده کنید .اینجا
لیستی از وسایل مورد نیاز را آورده ایم:

•حوله
•حوله صورت
•روغن یا صابون کودک
•شامپوی کودک
•برس یا شانه کودک
•اسباب بازی ها
همه چیز را در دسترس قرار دهید تا در زمان
استحمام نیازی به گشتن نداشته باشید .اگر باید
بروید و چیزی که فراموش کرده اید را بردارید،
تحت هیچ شرایطی کودتان را تنها در حمام رها
نکنید .او را در حوله بپیچید و همراه خود ببرید.
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عادت کردن به آب

– تمرینات استحمام و آبتنی برای کودکان خردسال

اولین حمام کودکتان مرحله بسیار مهمی برای شما است .یک فعالیت راحت
است که شما را به فرزندتان نزدیک تر می کند و باعث می شود با یکدیگر
خوش بگذرانید .بعضی از کودکان از ابتدا عاشق پاشیدن آب به این طرف
و آن طرف ،هستند .در حالی که بعضی دیگر ،چند دفعه اولی که می خواهند
حمام بگیرند کمی احساس ناراحتی می کنند .به عنوان یک والد جدید ،تشخیص
این که چه موقع و چگونه باید کودکتان را به آب عادت بدهید ،کار آسانی نیست.
در این بخش برای شما در رابطه با این که چگونه می توانید استحمام راحت
تری داشته باشید و همچنین لذت بیشتری ببرید چند نکته آماده کردیم .مهمترین
چیز حفظ آرامش خودتان است .شستشوی یک کودک لیز و پر جنب و جوش،
نیاز به تمرین دارد ،اما هر بار که آن را انجام دهید ،آسان تر می شود .زیاد
لبخند بزنید و بخندید ،این به کودک شما کمک می کند که با هر گونه تردیدی
که در ابتدای کار نسبت به آب دارد کنار بیاید.

حدود
 1-0سالگی

چه زمانی می توانید استحمام را آغاز کنید

از زمانی که ناف کودک التیام پیدا کرده و تنها
چند روزه است ،می توانید با یکدیگر به حمام بروید.
بهترین حالت این است که کودک را قبل از این
که چیزی بخورد ،حمام کنید البته زمانیکه خیلی
هم گرسنه نباشد .اگر کودکی را درست پس
از زمانی که تغذیه شده ،به حمام ببرید ،خطر
استفراغ برای کودک وجود دارد .برای این کار
زمان آرامی را انتخاب کنید .زمانی که کسی کار
شما را مختل نمی کند و خسته نیستید.
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آسان ترین راه برای این که کودک خود را به آب عادت بدهید این است که
در خانه این کار را انجام دهید .می توانید این کار را در یک لگن یا وان
حمام عملی کنید .زمانی که طفل بسیار کوچک است ،می تواند در یک
سینک دستشویی در حمام یا در ظرفشویی آشپزخانه نیز شستشو داده شود.
در صفحه بعدی ،نکاتی را در مورد یک شستشوی موفق و بی دردسر
مشاهده خواهید کرد.

خطرات
استحمام
•یادتان باشد که هرگز نباید کودک را بدون
نظارت و کنترل ترک کنید .همیشه باید در
دسترس باشید.
•پوست کودک نسبت به حرارت حساس است،
در نتیجه همیشه دمای آب را با استفاده از مچ
یا آرنج خود تست کنید.
•هیچ گاه شیرجه زدن زیر آب در وان یا سینک
را امتحان نکنید.

•آبی که تقریبا  37درجه است را باز کنید .اگر
دماسنج ندارید ،با کمک مچ یا آرنج خود اطمینان
حاصل کنید که بیش از حد داغ نباشد .اگر هر دو
با هم در وان حمام هستید ،به یاد داشته باشید که
پوست بچه بسیار حساس تر از پوست شماست.
•می توانید حمام با کودک را ،از پشت او شروع
کنید .طوری کودک را نگه دارید که بتواند بازوها
و پاهای خود را آزادانه حرکت دهد .مهم است که
این کار هم برای شما و هم برای کودک راحت باشد.
اگر هر دو با هم استحمام می کنید ،کودک
را طوری نگه دارید که هر دستتان زیر یکی از آرنج
های کودک باشد و به این صورت سر را نیز نگه
داری کند .اگر در کنار وان یا سینک ایستاده اید،
یک دست را زیر سر کودک و دست دیگر را زیر کفل
ها یا کف پاهای او قرار دهید.
•کودک نباید در آب باال نگه داشته شود ،بلکه باید به
سادگی از زیر گرفته شود ،تا بتواند از نیروی شناوری
خودش استفاده کند.

•کودک را طوری نگهدارید که تمام بدن کودک،
(به استثنای سر) زیر آب قرار بگیرد .اگر بدن کودک
خیس است ،در تماس با هوا سریع سرد می شود.
•با کودک در طول شستشو زیاد صحبت کنید
و تماس چشمی مداوم را ادامه بدهید ،تا بتوانید پیام
ها و اشارات کودک را متوجه بشوید .کودک دوست
داشتنی کوچکتان را بسیار تحسین کنید و فراموش
نکنید که با یکدیگر خوش بگذرانید.
•اگر فرزندتان فریاد می زند متعجب نشوید ،این فقط
واکنشی است نسبت به یک تجربه ناآشنا .با لبخند،
نوازش و آواز خواندن کودکتان را آرام کنید .او به
زودی عاشق حمام خواهد شد.
•چند بار اول که کودک خود را حمام می کنید،
چند دقیقه برای شستشو کافی است .زمانی که کودک
بیشتر به آب عادت کرد ،می توانید به تدریج،
زمان ماندن در آب را افزایش دهید.
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مهارت های شناوری

–تمرینات برای زمانی که کمی پیشرفته تر شده اید

کودکانی هستند که هرگز نمی خواهند از آب بیرون بیایند و کودکانی هم هستند که
هر گز نمی خواهند به حمام بروند .اگر کودک شما دوست دارد در آب بازی کند،
می توانید با بازی های پیشرفته تری در حمام خانه شروع کنید ،ولی صبر کنید تا
زمانی که کودک به نه ماهگی برسد.
با استفاده از نکات زیر می توانید تمرینات جالبی را یاد بگیرید و با کودکتان در
خانه انجام دهید تا کودک یاد بگیرد چگونه شناور شود .شناور شدن کودک،
تنها چند دقیقه حرکت بر پشت آن هم به این طرف و آن طرف نیست .شناور
شدن به کودک می آموزد که احساس امنیت داشته باشد و از بودن در آب لذت
ببرد .و این کمک می کند تا تعداد غرق شدن ها کاهش پیدا بکند.

تقریبا ً
 9ماهگی
و بیشتر

تمرین ها به سه مرحله مجزا تقسیم بندی می شوند ،مرحله اول روی عادت
دادن کودک به آب ریختن بر صورت او تمرکز دارد ،مرحله دوم آموزش حفظ
تعادل به کودک است و مرحله سوم آموزش شناوری بر پشت است.
زمان شروع تمرینات مختلف در کودکان فرق می کند و شما باید این کار را امتحان
کنید تا ببینید کودک چه مقدار آمادگی یادگیری برای شناور شدن را دارد .معموال
انجام دادن تمرینات ،برای بچه های خیلی کوچک ،سخت است ،پس تا زمانی که به
نه ماهگی برسند ،صبر کنید.
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پارچ آب

آسان:
آب روی
صورت

(تقریبا ً نه ماهگی)
از یک ظرف آب یا سطل استفاده کنید تا کودک به آب روی صورت خود عادت کند .کودکان با تقلید کردن یاد می گیرند،
در نتیجه شما می توانید در حالی که با کودکتان استحمام می کنید ،با نشان دادن این که تمرین چگونه انجام
می شود شروع کنید .به اضافه این ،وقتی که هر دویتان در بازی شرکت می کنید ،لذت و خوشی آن دو برابر
می شود! کمی آب روی صورتتان بریزید و سپس همین کار را برای کودکتان انجام دهید .به تدریج مقدار آبی
را که از صورت پایین می ریزد بیشتر کنید.
می توانید این طوری شروع کنید که به کودکتان اجازه بدهید با جریان آب بازی کند و خودتان آب را بر روی
بدن کودک بریزید تا به آن عادت کند.

حباب ها

(تقریبا ً  1سالگی)
زمانی که کودک کمی بزرگتر شده ،نزدیک یک سال ،می توانید آموزش نفس کشیدن به صورت بازدم و فوت
کردن حباب زیر آب را به او یاد بدهید .این کار را خودتان شروع کنید و سپس به کودک اجازه دهید که از شما
تقلید کند .هوا را در آب به سمت بیرون فوت کنید در نتیجه حباب ها شکل می گیرند ،ولی دهان خود را بیش
از حد از سطح آب پایین نبرید .تمرین را به آرامی و وضوح انجام دهید .صدایی مثل موتور ماشین با لب هایتان
ایجاد کنید به این ترتیب بازی بسیار مفرح و آسانتر خواهد شد!

15

فوت کردن یک توپ پینگ پونگ روی سطح آب
(تقریبا ً  1سالگی)

یک تمرین جالب دیگر داشتن یک توپ پینگ پونگ در حمام است .توپ پینگ پونگ را روی سطح آب قرار دهید
و اجازه دهید کودک آن را فوت کند تا حرکت کند .اگر فوت کردن و به حرکت درآوردن توپ برای کودک سخت است،
بهتر است که از یک نی استفاده کنید .سپس کودک می تواند راحت تر توپ را با جهت دادن به جریان هوا
به حرکت در بیاورد.

نگاه کردن زیر آب
(تقریبا ً  1سالگی)

همچنین ،زمانی که کودک به یک سالگی رسیده ،شما می توانید نگاه کردن زیر آب را تمرین کنید ،ولی به
خاطر داشته باشید که این سن در کودکان فرق می کند.
چند انگشت را زیر آب نگه دارید و اجازه بدهید که کودک شما سرش را زیر آب ببرد و به آنها نگاه کند .همچنین
می توانید یک آینه زیر آب قرار دهید تا کودکتان به آن نگاه کند.

آسان:
آب روی
صورت
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متوسط

حفظ تعادل
همه کودکان متفاوتند و این نکته بسیار حائز اهمیت است که به آنها اجازه دهید طبق شرایط خود و با سرعت
بدنی خود رشد کنند .بعضی عاشق آب هستند ،در حالی که بعضی دیگر نمی پذیرند که در آب بروند .نکته مهم
این است که صبر و حوصله داشته باشید و همیشه با هم لذت ببرید .زمانی که کودک از پس تمرینات آسانتر
برآمد و به آب عادت کرد ،مرحله بعدی این است که به کودک نحوه شناور شدن آموزش داده شود تا بتواند
تعادل خود را بر روی پشت حفظ کند.

روش انجام آن
-1
-2
-3
-4
-5

1کودک را بر روی پشت خود در آب قرار دهید.
2تماس چشمی را با کودک حفظ کنید.
3کودک را طوری نگه دارید که مانع حرکت پاهای او نباشید.
4کودک را با احتیاط نگه دارید با چند انگشت زیر سرش ،در نتیجه کودک نقطه تعادل خودش را پیدا
می کند و تا جایی که ممکن است با توانایی و قدرت خود شناور می شود.
5اگر شما نیز با کودک استحمام می کنید ،به همراه کودک در آب حرکت کنید ،در نتیجه او حرکت آب
را متوجه می شود و می تواند شناوری خودش را تجربه کند.
نکته! زمانی که کودکان بر پشت خود آرمیده اند ،بعضی به طور خودکار ،پاهای خود را به سمت باال
در هوا نگه می دارند یا انگشت شست شان را در دهان خود می گذارند .یک راه حل این است که به
سادگی دست خود را زیر سر او قرار دهید تا بتواند نقطه شناوری خود را بهتر تشخیص دهد.
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شناور شدن بر پشت
زمانی که کودک بر پشت خود در آب خوابیده و فقط از زیر سر گرفته شده است ،آزادی حرکتی ای دارد که بر
روی زمین خشک نمی تواند آن را داشته باشد .این یک احساس خارق العاده است! کودک می تواند بازوانش
و پاهایش را آزادانه به حرکت دربیاورد و با هیچ گونه مقاومتی در استحمام خود مواجه نمی شود.

روش انجام آن
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

1کودک را بر روی پشت خود با حرکات آرام در آب قرار دهید.
2تماس چشمی را با کودک حفظ کنید.
3یک دست را زیر سرش قرار دهید.
4به آرامی کف پاهای کودک را با دست دیگر نگه دارید.
5سطح آب باید درست باالی گوش های کودک باشد.
6توجه داشته باشید که کودک باید شناور باشد ،نه این که باال نگه داشته شود.
7اجازه دهید کودک تا جایی که امکان دارد ،شناور باشد آن هم با توانایی خودش.

مشکل
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مهارت های شنا کردن

– برای کودکان بزرگ تر

زمانی که کودک با استحمام در خانه بیشتر عادت کرد می توانید ایمنی در آب
و مهارت های شنا کردن بیرون از حمام یا در یک استخر را نیز با او تمرین کنید.
آموزش شنا فقط یک سرگرمی نیست ،بلکه یک مهارت زندگی است
و هر چه زودتر انجام شود ،بهتر است .پیش از چهار سالگی ،خیلی از کودکان
به اندازه کافی بزرگ نشده اند که بتوانند شنا کردن را یاد بگیرند .ولی زمان
یادگیری این مهارت در هر کودکی متفاوت است .مهارت های شنا کردن
با سن ارتباطی ندارند؛ کودکان می توانند به آب عادت کنند حتی زمانی که خیلی
کوچک هستند ،آن هم از طریق کالس های شنای مخصوص کودکان.

برای کودکان کمی
بزرگ تر

شنا کردن کودکان
شنای کودکان ،شامل کودکان کمتر از دو سال می باشد که با یکدیگر به همراه یکی از والدینشان و با راهنمایی
یک مربی مخصوص کودکان انجام می شود .در جلسات شنای کودکان ،در مقایسه با حمام خانگی ،کودک
دارای آزادی بیشتری است تا بتواند حرکت کند ،و می تواند مدل های دیگری از تمرین ها را انجام دهد،
همانند شیرجه زدن زیر آب – چیزی که هرگز نباید در خانه امتحان شود .در شنای کودک ،همیشه این شمایید
که به عنوان والد تصمیم می گیرد که آیا کودک باید تمرینی انجام دهد یا چه زمانی باید انجام دهد .انجام فعالیت
ها و تنظیم محدودیت ها بر اساس شرایط کودک انجام می شود.
تمامی کودکان ،که از نظر والدینشان سالمت هستند می توانند در کالس شنای کودکان شرکت کنند .حتی کودکان
معلول نیز می توانند در جلسات شنای کودکان حضور پیدا کنند ،ولی اگر در مورد سالمتی آنها شکی وجود دارد،
قبل از شروع ،حتما باید با یک دکتر مشورت کنید .تمامی کودکان از سه ماه گرفته تا دو ساله ،می توانند
در جلسات شنای کودکان شرکت داشته باشند .اگر کودک زودرس باشد و زودتر از نه ماهگی به دنیا بیاید،
این سن سه ماه از زمان تولد تخمینی او محاسبه کنید .کودک باید حداقل  4کیلو وزن داشته باشد و نافش باید
التیام پیدا کرده باشد.

23

مدرسه شنا

انجمن نجات غریق سوئد ،مدرسه های شنا در تمامی کشور را سازماندهی
می کند ،جایی که کودکان چیزی بیشتر از فقط شنا را می آموزند .آنها یاد
می گیرند ،چگونه احساس امنیت ،شادی ،و آزادی اطراف آب را داشته باشند.
اطالعات بیشتر در مورد مدارس شنا را می توان از طریق این آدرس
بدست آورد www.svenskalivraddningssallskapet.se
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اطالعات بیشتری دریافت کنید

