
ِفكرة نشاٍط ملساعدة العائلة على “امُلضّي” حنو صّحة أفضل

العمر: 5-12 سنة.

عدد الالعبني: إثنان أو أكثر.

مكان اللعب: داخل املنزل أو في اخلارج

هدف اللعبة: تخبئة شيء ما، 
كقصاصة ورق إن كانت اللعبة في 

داخل املنزل، أو كرة تنس إذا كانت 
اللعبة في اخلارج.

خلفّية فكرة اللعبة: هذه الّلعبة 
مستوحاة من لعبة تدعى “كوبنغان”. 

وكانت الّلعبة تستدعي االستمرار في 
البحث عن شيٍئ حتى العثور عليه. 

ارس في بدايات القرن املاضي  وكانت تمُ
في شمال كوينزالند.

للعائلة ترفيهّي  نشاٌط 
)Fun Family Activity(

طريقة اللعب:
•��يجلس الالعبون على األرض في وسط املكان اخملصص للعب، 

ويخفضون رؤوسهم مع وضع أيديهم على وجوههم حّتى ال يروا شيئاً.
بِّىء« بتخبئة الشيء في غرفة أو في مكاٍن ما خارجاً.  •��يقوم الشخص »اخملمُ

•��إذا كان األشخاص يلعبون هذه اللعبة داخل املنزل، ميكن استخدام 
شيء صغير لتخبئته، كقصاصة ورق مثالً. أما إذا كان اللعب خارجاً، 

ميكنهم استخدام شيئاٌ أكبر حجماً، ككرة تنٍس مثالً.
•��وعندما يكون الالعبون على أهبة االستعداد لبدء اللعبة، يصرخ 

الشخص »اخملبىء« »اآلن« ليبدأ الالعبون بالبحث. 
•��عندما يوشك الالعبون على الوصول إلى مكان الشيء اخملبَّىء 

يخبرهم من خبأه ما إذا كانو »على وشك« )إذا ما كانو قريبني منه( أو 
»بعيداً« )أذا ما كانو بعيدين عنه(.

•��يحّدد الالعبون وقتاً للعثور على الشيء اخملّبىء، وليكن دقيقتان مثالً.
•��يحصل الالعب الذي يجد الشيء اخملّبىء على دور الشخص اخملبِّئ في 

اجلولة التالية. أما إذا لم يجد أّي من الالعبني الشيء، يحظى نفس 
الشخص بدور اخملبِّىء جلولة ثانية.

Australian Sports Commission (2008) 
www.ausport.gov.au/isp

املفوضّية األسترالية لأللعاب الرياضّية )2008(

 لعبة “كوبنغان” 
)Koabangan(

 ُكن نشيطًا لساعٍة 
واحدٍة على األقل يف اليوم
)Be Active for at Least One Hour a Day(

)Why is being active important?( ملاذا يعّد التمتع بالنشاط أمرًا مهمًا؟
يساعدنا النشاط على التمتع بصحة جيدة ويساعد األطفال على بناء ِعظام وعضالت 

قوّية، وعلى الشعور بالعافية واحلفاظ عل وزٍن صحي.

ميكن ممارسة النشاطات البسيطة على مدار اليوم، بحيث تصبح جزءاً من حياة األطفال 
 اليومية. و ميكن إيجاد نشاطات مختلفة متارستها العائلة للحفاظ على الصحة 

واللياقة البدنية.

رات وأطواق الهوالهوب. •��شراء ألعاب األطفال التي تتطلب نشاطاً بدنياً مثل املضارِب والكمُ
•��السماح لألطفال باختيار النشاطات التي توفر املتعة لهم. 

•��أن تكون قدوًة ألطفالك ليحتذوا بك وذلك بأن تكون نشيطاً في كل األوقات. 
•��املشي عوضاً عن عن قيادة السّيارة.

•��التقليل من وقت اجللوس أمام الشاشة إلى مّدة ال تتجاوز الساعتني يومّيا.

أفكار للحفاظ على صحة ونشاط األطفال:
)Ideas for active, healthy kids(

)Tips to be more active( نصائح للتمتع بالنشاط

املشي إلى احلديقة أو إلى املدرسة أو إلى السوق.
الذهاب في نزهة لتمشية الكلب 

السماح لألطفال باملساعدة في العناية باحلديقة.

داخل املنزل:
ممارسة ألعاب النشاط مثل “االختباء والبحث”. الرقص 

على أنغام املوسيقا. 
حّث األطفال على املساعدة في األعمال املنزلّية.

خارج املنزل:
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تنّصل من املسؤولية: 
أعّدت ورقة املعلومات هذه ألغراض تثقيفية بحتة.وفي حني أننا بذلنا كل اجلهد للوصول إلى ترجمة 

دقيقة للنص األصلي، إال أن عملية الترجمة عملية معقدة، ولذا قد تتضمن بعض الترجمات الفردية 
أخطاًء. نرجو منك استشارة طبيبك أو أي مهنّي طبّي للتأكد من أن املعلومات مناسبة لطفلك
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يجب حتديد وقت اجللوس أمام الشاشة مبّدة أقصاها ساعتني يومياً. ومن املفيد أن تعرف املّدة التي يقضيها 
أطفالك حالّياً أمام الشاشة. وتشمل الوقت الذي يقضونه في مشاهدة التلفاز أو الّلعب على الكومبيوتر 
أو تصّفح اإلنترنيت، أو الّلعب بأجهزة األلعاب اإللكترونّية )كالنينتيندو واإلكس بوكس والباليستيشن( 

أو في االستماع إلى أجهزة اآلي بود أو إرسال الرسائل اخلّطية أو التحدث على الهاتف/ املوبيل. 

ومن الضرورّي حتديد الوقت الذي يقضيه األطفال مبمارسة ما سبق ذكره وقضاء املزيد من الوقت في 
ممارسة نشاطاٍت بدنّية. ميكن ألطفالك أن ميألوا اجلدول الوارد أدناه ملعرفة الوقت الذي يقضونه أمام 

الشاشة في األسبوع، وبإمكانك أن جتعل من هذا لعبة تنافسية ملعرفة من يستطيع احملافظة على 
مجموٍع أقل من ساعتني في اليوم.

الوقت املخّصص للشاشة جدول
)Screen Time Chart(

أجهزة الكومبيوترالتلفاز
الهاتف iPodاأللعاب

النّقال
أشياء 
أخرى

اجملموع 
اليومي

االثنني

الثالثاء

األربعاء

اخلميس

اجلمعة

السيت

األحد
اجملموع 

األسبوعي

التقليل من وقت اجللوس أمام 
الشاشة إىل ساعتني يوميًا

)Limit Screen Time to Two Hours a Day(
)What is screen time?( ما املقصود بوقت اجللوس أمام الشاشة؟

إّن وقت اجللوس أمام الشاشة هو املّدة التي نقضيها في مشاهدة التلفاز واستخدام 
احلاسوب/الكومبيوتر واأللعاب اإللكترونية. ويكون األطفال ِخالل هذه الفترة خاملني بدنّياً 

وسيتناولون على األغلب وجبات طعاٍم خفيفة وغير صّحية، وهذا من شأنِه أن يؤّدي إلى 
زيادة وزنهم و وتراجع صّحتهم. و لذلك من الضروري حتديد الوقت الذي يقضيه األطفال أمام 

الشاشة مبدة ال تتجاوز الساعتني يومياً.

•��السماح لألطفال باختيار كيفية قضاء وقتهم 
أمام الشاشة مثل مشاهدة التلفاز لساعة 

واحدة واستخدام ساعة أخرى لتصفح 
األنترنيت. 

•��استخدام منبه ملعرفة املدة التي يقضيها 
األطفال في مشاهدة التلفاز أو استخدام 
الكومبيوتر أو ممارسة األلعاب اإللكترونية. 

•��عدم تشغيل التلفاز خالل تناول وجبة العشاء.
َنع فيه اجللوس أمام الشاشة، وذلك  •��حتديد وقٍت ميمُ

للسماح بوقٍت يقضيه األطفال مبمارسة 
نشاطات بدنية خالل النهار.

•��نقل التلفاز من غرف األطفال 
•��أن تكون قدوًة ألطفالك وذلك بأن تكون نشيطاً 

في حياتك اليومية. 

 نصائح للتقليل من وقت الشاشة 
)Tips to reduce screen time(

بعض األمثلة لنشاطاٍت تناسب مجيع أفراد العائلة: 
)Active ideas for the whole family(

الذهاب مشياً إلى السوق أو املنتزه أو املدرسة.
ممارسة السباحة واخلوض واللعب باملاء في 

املسابح احمللية.
الذهاب في نزهة للترّيض بني األدغال.

ممارسة األلعاب التي تتطلب نشاطاً بدنياً 
مثل لعبة كرة القدم.

اللعب بالطائرة الورقية. 
غسيل السيارة. 

تنّصل من املسؤولية: 
أعّدت ورقة املعلومات هذه ألغراض تثقيفية بحتة.وفي حني أننا بذلنا كل اجلهد للوصول إلى ترجمة 

دقيقة للنص األصلي، إال أن عملية الترجمة عملية معقدة، ولذا قد تتضمن بعض الترجمات الفردية 
أخطاًء. نرجو منك استشارة طبيبك أو أي مهنّي طبّي للتأكد من أن املعلومات مناسبة لطفلك
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)Fruit Smoothie( شراب خمفوق الفاكهة
العدد: 1 وقت التحضير: 5 دقائق 

املقادير:
•��½ كوب حليب قليل الدسم.

•��½ كوب فواكه )كاملوز، أو الفراولة(.
•��معلقتان من اللنب الزبادي قليل الدسم )سادة أو بطعم الفانيال(.

طريقة التحضير:
•��ضعي احلليب واللنب والفواكه في اخلاّلط واخلطيها جيداً.

نصائح مفيدة:
•��ميكن استخدام احلليب طازجاً أو محفوظاً أو معّلباً أو مسحوقاً أو 

حليب فول الصويا.
•��ميكن استخدام الفواكه طازجة، أو معّلبة، أو مجّمدة.

•��إذا لم يكن لديك خاّلط، اهرمُسي الفواكه باستخدام شوكة. 

إفطار صّحية   وصفات
)Healthy Breakfast Recipes(

الّلذيذ التوسيت 
)Tasty Toastie(

وقت التحضير: 5 دقائق
وقت الطهي: 2-3 دقائق

العدد: 1
املقادير: 

•��½ من حبوب الفاصوليا املطبوخة )أو علبة بوزن 
130 غم(.

•��½ كوب من اجلنب املبشور قليل الدسم.
•��شريحتان من اخلبر احملّمر متعّدد احلبوب.
•��بّخاخ زيت الزيتون أو زيت زهرة الكانوال.

Modified from the Healthy Food Fast cookbook, 
Department of Health and Ageing (2008)

منقول بتصرف من كتاب طهي املأكوالت الصحّية السريعة. 
دائرة الصّحة والتقدم بالسن )2008(.

نصائح مفيدة:
•��إذا لم يكن لديك بّخاخ زيت الزيتون أو زهرة الكانوال، 

استخدمي مارجرين زهرة الكانوال.
•��حاولي استخدام أنواع مختلفة من اخلبز الصّحي، 

كاخلبز املصنوع من احلنّطة الكاملة، او اخلبز األسمر.
•��إذا لم يكن لديك جهاز صنع الشطائر، فيمكنك 

حتميص اخلبز ومن ثّم فرش احلشوة واجلبنة على كّل 
شريحة. قومي بشّيها بعد ذلك ملّدة 2-3 دقائق حتى 

تسيح اجلبة.

ثالث وجبات رئيسة يف 
اليوم تشمل إفطارًا صحيًا
)Include a Healthy Breakfast in Your Three Main Meals a Day(

)Why is breakfast important?( ملاذا تعّد وجبة اإلفطار وجبة مهّمًة؟
إّن وجبة اإلفطار الصحية هي أهم الوجبات الثالثة اليومية، حيث أنها متنح األطفال 

الطاقة التي يحتاجونها للبدء بيومهم. و ويتمتع األطفال الذين يتناولون وجبة 
الفطور بالقدرة على التركيز بسهولة، ويبلون بالًء حسناً في املدرسة.

•��إيقاظ األطفال باكراً 
•��عدم تشغيل التلفاز 

•��حتضير ما ميكن من وجبة اإلفطار في الليلة السابقة

للحصول على الوقت الكايف لإلفطار:
)To allow enough time for breakfast(

بعض األمثلة إلفطار األطفال الذين يتمتعون بصحة جيدة:
)Breakfast ideas for healthy kids(

 ،Vitabrits® أو ،Weetbix® :حبوب اإلفطار مثل 
.Shredded Wheat® أو

.QuickOats® عصيدة الشوفان – استخدم
عصيدة األرز.

 احلبوب الكاملة – اخلبز احملمص متعدد احلبوب مع 
الفاصوليا املطبوخة والبيض أو اجلنب.

لنب الزبادي قليل الدسم مع الفاكهة الطازجة.
شراب الفاكهة )سموذي( مع احلليب قليل الدسم.
اخلبز التركي مع اجلنب املشوي قليل الدسم والفطر.

عّجة الطحني الطري مع البيض اخملفوق والطماطم )البندورة(.
 قد حتتاجني إلى تغيير مكونات هذه الوصفات إذا كان أحد أفراد العائلة يعاني 

من حتسس غذائي ملادة ما.

طريقة التحضير: 
•��رّشي قليالً من الزيت على جهاز صنع الشطائر.

•��ضعي شريحة خبر على اجلزء السفلّي من اجلهاز.
•��أفرشي احلشوة بامللعقة على شريحة اخلبز.

•��ضعي شريحة اخلبز الثانية على احلشوة، وحّمصي 
الشطيرة ملّدة 2-3 دقائق حّتى يصبح لونها بنّيا ذهبّياً.
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)Tasty Corn on the Cob( كوز الذرة اللذيذ
العدد: 1 وقت التحضير: 5 دقائق 

املقادير:
•��½ كوز ذرة )منزوعة القشرة اخلارجّية(.

•��الصلصة: ¼ ملعقة عسل، ¼ ملعقة مسترد كامل احلبوب، 
¼ ملعقة من مارجرين الكانوال.

طريقة التحضير:
•��اخلطي جميع مكونات الصلصة في وعاء وضعيها في 

املايكرويف على درجة حرارة عالية وملّدة 15-20 دقيقة.
•��قومي بفرش الصلصة  على كوز الذرة ومن ثّم ضعيه في 

طبق املايكرويف اآلمن.
•��غّطي الطبق بورق التغليف ثم أطبخي الكوز في املايكرويف 

على حرارة عالية ملّدة 5 دقائق مع تقليبة بعد ثالثة دقائق حتى 
يطبخ بشكل متجانس. 

نصائح مفيدة:
•��استخدمي ماسكات الذرة لتسهيل تناولها.

 الكعك املكّوب الّلذيذ 
)Yummy Muffins(

وقت التحضير: 15 دقيقة
وقت الطهي: 20 دقيقة

املقادير: )لصنع 12 كعكة( 
•��½ كوب )125 غم( مارجرين
•��½ كوب من السّكر األسمر.

•��كوبان من الدقيق اخملّمر.
•��375 ملغم من احلليب املرّكز املعّلب.

•��بيضة واحدة.
•��½ كوب من الشوفان.

•��½ كوب من الزبيب.
•��معلقتان صغيرتان من القرفة.

منقول بتصرف من »افكار صّحية لقلب صحيح«. مؤسسة القلب )2008(.

طريقة التحضير: 
•��حّمي الفرن على درجة 180 مئوية.

•��ادهني صينية الطهي باملرجرين
قي املارجرين والسّكر حتى يصبح اخلليط مثل القشدة. •��اخفمُ

•��ضعي 3/1 كوب من اخلليط جانباً الستخددامه للتزين.
•��اضيفي الدقيق والقرفة. 

•��اخلطي احلليب املرّكز مع البيض وصّبيه في على مزيج 
الدقيق والقرفة ومن ثّم صبيه في قوالب الكعك.

•��أضيفي الشوفان ومزيداً من القرفة إلى املزيج اخلاص بالتزيني 
ورّشي اخلليط على قطع الكعك.

•��ادخلي قوالب الكعك إلى الفرن وأخبزيها ملّدة 15-20 دقيقة 
حتى تنتفخ ويصبح لونها بّنياً ذهبّياً.

األطعمة  تقليل 
“اإلضافّية”

)Reduce the Number of ‘Extra Foods’(
ماهي األطعمة “اإلضافّية”؟

)What are ‘Extra Foods’?(
إن األطعمة »اإلضافية« هي تلك التي ال 

يحتاجها الطفل لنموه وتطوره وليتمتع بصحة 
جيدة. وعادًة ما حتتوي هذه األطعمة على نسبة 

عالية من الدهون والسكّريات واألمالح. وتشمل: 
املشروبات الغازية ورقائق البطاطا احملّمرة 

والفطائر و النقانق والسكاكر والشوكاال. 

ومن الضروري أال يتناول األطفال األطعمة 
»اإلضافية« مثل اخلفيفة السريعة وغيرها من 

األطعمة غير الصّحية إال في بعض األحيان 
وبكّمياٍت قليلة. حيث أن تناول وجبتني إلى ثالثة 

وجباٍت صّحية في اليوم من شأنه أن يحافظ 
على الطاقة لدى األطفال. 

•��الفاكهة.
 •��منتجات األلبان قليلة الدسم 
 مثل احلليب واجلبنة والكاسترد 

واللنب الزبادي.
•��اخلبز احملّضر من احلبوب الكاملة، 

والبسكويت اجملّفف، واحلبوب.

وجبات خفيفة وسهلة وصّحية لألطفال الذين يتمتعون بصحة جيدة:
)Easy, healthy snack ideas for healthy kids(

اختيار الوجبات اخلفيفة 
والصحية اليت تشمل: 

)Choose healthy snacks based on(

من الضروري أن حتتوي الوجبات اخلفيفة مثلها مثل الوجبات الرئيسية على مجموعات الغذاء 
الصحّية اخلمسة مثل:

علبة صغيرة من حبوب الفاصوليا املطبوخة 
مفروشة على شريحة من اخلبز احملّمر كامل احلبوب.
اخلبز املقرمش مع اجلبنة قليلة الدسم والطماطم.

الكسترد قليل الدسم مع املوز.
اخلبز اللبناني مع احلّمص.

وجبات صغيرة من السوشي.
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)Healthy Breakfast Recipes(
ِفكرة نشاٍط ملساعدة العائلة على “امُلضّي” حنو صّحة أفضل



)Water Colouring in Activity( نشاط للتلوين جعل املاء املشروب 
األساسّي لألطفال

)Make Water the Main Drink(
 ملاذا خنتار املاء؟

)Why choose water?(
يعّد املاء من أفضل املشروبات 

لألطفال الذين يشعرون بالعطش. 
كما وإّن شرب ماء احلنفّية اآلمن يعّد 

أمراً صحّيا ويساعد أطفالنا على 
بناء أسناٍن قويٍة.

•��تخصيص قنينة ماء لألطفال ليقوموا 
بتعبئتها كلما شعروا بالعطش. 
•��احلفاظ على ماٍء بارد في الثالجة. 

•��إضافة قنينة ماء لعلبة الغداء.

مساعدة األطفال على شرب املاء:
)Help your kids drink water by(

التقليل من املشروبات الغنية بالسكر:
)Limit sugary drinks(

من الضروري حتديد كمية عصير الفاكهة 
واملشروبات الغازّية واملشروبات الرياضّية 

واملشروبات املنّبهة، ألّنها حتتوي على نسبة عالية 
من من السكر وامللونات، فضالً عن كونها غالية 

الثمن. ميكن التقليل من هذه املشروبات كما يلي:

إضافة املاء لهذه املشروبات إلى أن يتسنى 
لك تبديلها باملاء فقط. 

استخدام األكواب الصغيرة. 
التقليل من عدد األكواب التي يشربها 

األطفال في اليوم الواحد. 
اختيار احلليب كمشروب صحي إضافي )ميكن 

لألطفال فوق عمر السنتني شرب احلليب 
قليل الدسم(. 

يعّد شرب ماء احلنفية من األمور املفيدة ألسنانِنا وصّحتنا. وبتلوين الصورة أدناه، نحن نذّكر أطفالنا 
على جعل املاء مشروبهم الرئيسي في كّل يوم. 
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