
اشاره
اهميت بازی در س��نين كودكی و نقش آن در ش��كل گيری 
شخصيت كودكان و ميزان يادگيری اصول و آموزه های اجتماعی 
بر هيچ كس پوشيده نيست و اكثر كارشناسان و متخصصان علوم 
روان شناسی نيز بر اين نكته تأكيد دارند كه بازی نقشی مهم در 
فرايند شكل گيری شخصيت كودكان ايفا می كند. بنابراين، مربيان 
با انتخاب بازی های متناسب با روحيه و فيزيك جسمی كودكان 
و رعايت نكات ايمنی در حين بازی، ضمن فراهم كردن محيطی 
شاداب و فرح  بخش راه های رسيدن به تكامل شخصيتی و فيزيكی 

را برای آن ها هموار كنند.

الفبای بازی در مكان های عمومی
ب��ازی در مكان ه��ای عمومی و به ص��ورت گروهی با ب��ازی  در منزل 
تفاوت هايی دارد. از آنجا كه بازی در مكان های عمومی نظير مدرس��ه، مهد 
كودك و پارك گروهی است و از وسايل مختلف بازی استفاده می شود، رعايت 
نكات ايمنی و داش��تن آگاهی از نحوة استفاده از وسايل بازی موجود بيش از 
مكان های ديگر ضروری اس��ت. يك مربی بايد در حي��ن بازی در فضای باز و 
استفاده از وس��ايل بازی، عالوه بر آموزش نحوة تعامل با ديگران، ايستادن در 
صف، مراقب��ت از بچه های كوچك تر و مراعات قوانين بازی گروهی به ايمنی 
در فضاهای باز هم توجه داشته باشد. مديريت و مراقبت از بچه ها حين بازی 
در فضاهای باز و استفاده از وسايلی كه عموماً متحرك اند و در صورت رعايت 
نكردن نكات ايمنی ممكن است سالمت كودكان را به خطر بيندازند، بسيار 

مهم و ضروری است.

ایمنی هنگام بازی
ب��ازی در فضای آزاد، همواره ب��رای بچه ها بيش از مكان های 
مسقف، سرگرم كننده و مفرح است. استنشاق هوای تازه و رهايی 
از چهارديواری خانه های امروزی كه عموماً آپارتمانی هستند و بازی 
با گروه هم س��االن باعث ايجاد سرزندگی و نش��اط زائدالوصف در 
كودكان می شود كه اگر ساعت ها در اين فضاها بازی كنند، باز هم 
تمايل به ادامة بازی دارند و به عبارتی كودكان از بازی در فضای آزاد 

هيچ گاه خسته نمی شوند.
از ديگر علل تمايل بچه ها به بازی در فضاهای باز، وجود تعدادی 
وس��ايل و ابزار بازی است كه معموالً امكان تهية آن ها حتی برای 
خانواده ه��ای متمول در حي��اط منزل وجود ندارد. ب��ازی با گروه 
هم ساالن نيز از ديگر مزايای بازی در محيط های عمومی است كه 
ايجاد موقعيت برابر با آن در خانه های شخصی كمتر امكان پذير است.
به رغم مزايای فراوان بازی در فضای آزاد، اس��تفاده از وسايل 
ب��ازی گاهی اوقات خطراتی به همراه دارد. وس��ايل خراب و دارای 
ايراد فيزيكی، سطوح نامناسب برخی از آالت بازی، لغزنده يا خيس 
بودن وسايل، بی احتياطی بچه ها و ناآگاهی از نحوة استفاده درست 
از برخی وسايل بازی و فقدان نظارت اصولی و نظارت بر رفتار بچه ها 
باعث می شود تا هر از گاهی بچه ها در مدارس، مهدهای كودك و 

حتی پارك ها دچار حادثه شوند و آسيب ببينند.
همه س��اله در دنيا، بيش از 200 هزار كودك بر اثر اس��تفادة 
نامناس��ب از وس��ايل بازی آس��يب می بينند و راهی بيمارستان 
می ش��وند. بس��ياری از اين جراحت ها و آسيب ديدگی ها با نظارت 
صحيح و اس��تفاده از وسايل اس��تاندارد و مناسب قابل پيشگيری 
هستند. نظارت مربيان مدرسه بر وسايل بازی قبل از استفادة بچه ها 
از آن ها، در مهدهای كودك و آمادگی ها و آموزش چند نكتة ساده 

وحيد حاج سعيدی
كارشناس زبان انگليسی، استان گلستان
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به بچه ها در نحوة استفاده از وسايل بازی بسيار حائز اهميت است و 
با رعايت چند نكتة ساده، قطع به يقين مدارس و مهدهای كودك 
و ب��ه تبع آن پارك ها به مكانی امن و ش��اداب برای بچه ها تبديل 
خواهند شد و از بروز حوادث ناگوار و تلخ جلوگيری می شود. چرا كه 
اگر كودك طرز رفتار صحيح را در مدرسه يا در مهد كودك بياموزد، 
در پارك يا ديگر مكان های تفريحی نيز همين رفتار درس��ت را از 

خود بروز می دهد.

آموزش نحوة استفاده از وسایل بازی
بچه های كوچك )حتی بچه های 5 يا 6 ساله( اغلب نمی توانند 
فاصله ها را درست اندازه گيری كنند و تخمين بزنند و قادر نيستند 
موقعيت های خطرن��اك را پيش بينی كنند. قبل از ش��روع بازی 
مربيان بايد به معرفی اسباب بازی ها و وسايل موجود بپردازند و نحوة 
استفاده درست و اصولی از وسايل بازی را به بچه ها آموزش دهند. 
برای اين كار مربی بايد از چند نفر از بچه های بزرگ تر كه قبالً از اين 
امكانات استفاده كرده اند، كمك بگيرد و نحوة درست استفاده كردن 

از وسايل را به بچه های ناآشنا و تازه وارد آموزش بدهند.

نظارت مربيان
مربيان ك��ودك و معلمان برای جلوگيری از بروز حوادث بايد 
بچه ها را از خطرات احتمالی آگاه س��ازند و در حين بازی در كنار 
بچه ها حضور مس��تمر داشته باش��ند. اگر به بچه ها اطمينان داده 
شود كه نظارت وجود دارد، بچه ها از انجام دادن كارهای خطرناك 
خ��ودداری می كنند. در ضمن اين اطمينان بايد حاصل ش��ود كه 
بچه ها از وسايلی استفاده می كنند كه با سن و فيزيك بدنی آن ها 
متناسب است. آشنايی مربيان با اصول ايمنی و كمك های اوليه نيز 
از ضروريات است تا اگر حادثه ای رخ داد، بتوانند اقدامات حمايتی و 

كمك های اوليه را سريع تر انجام دهند.

اصول ایمنی در مهدهای كودک و مدارس ابتدایی
ايمنی در مهدهای كودك و مدارس شامل ايمنی در:

- وسايل بازی،
- سطح فضای بازی،

- طراحی وسايل و
- مراقبت و طريقة نگهداری از اين وسايل

است. هر قدر وسايل و فضای موجود و طراحی وسايل و نحوة 
طراحی آن ها به استاندارد نزديك تر باشد، احتمال بروز حوادث كمتر 

است.
الف( وسایل بازی

وسايل بازی كه در مهدهای كودك و مدارس استفاده می شوند 

بايد متناس��ب با سن و فيزيك بدنی بچه ها انتخاب شوند و دارای 
جنس و كيفيت مناسب باشند. هر چند به دليل ارزانی و شكل پذيری 

آهن، امروزه اكثر وسايل بازی كودكان از آهن درست می شود، ولی بايد 
بدانيم كه بهترين جنس برای وسايل بازی كودكان، كائوچو و پالستيك 

فشرده است كه معموالً زنگ نمی زند و در صورت برخورد بچه ها با آن 
يا افتادن روی وسايل، بچه ها كمتر آسيب می بينند. تجهيزات بازی عالوه 
بر اين كه بايد از مواد با دوام س��اخته ش��وند كه از هم جدا نشوند و بر اثر 
تغييرات آب و هوايی نيز خراب نش��وند، بايد از مواد درجه يك و مرغوب 

ساخته شوند تا در بچه ها ايجاد حساسيت های پوستی نكنند.

ب( سطح زمين بازی
س��طح زمين بازی از مهم ترين عوامل كاهش دهندة ميزان جراحت 
هنگام افتادن از وسايل بازی است. سطح زيرين وسايل بازی بايد به اندازة 

كافی نرم و حجيم باشد تا هنگام سقوط بچه ها مانع آسيب ديدگی شود. 
سيمان، آسفالت، بتن و سنگ فرش به هيچ عنوان برای سطح زير وسايل 
بازی مناس��ب نيستند و غيرايمن محسوب می شوند. چمن، خاك و خاك 

نوع پوشش فشرده نيز نامناسب اند؛ چرا كه آب و هوا و 
مواد بچه ها باعث كم شدن قابليت اين 

در محافظت از بچه ها می شوند.
سطح محوطه بازی بايد از 
مواد نرمی مانند خاك اره، شن، 
ماسه نرم و كائوچوی نرم شده پر 

شده باشد. سنگ فرش ساخته شده 
از مواد كائوچوئی كه از نظر ايمنی تست 

شده باشد نيز مناسب است. سطح زير وسايلی 
كه كمتر از 2/5 متر ارتفاع دارند، بايد حداقل 30 سانتی متر از مواد نرم 
ذكر شده پر شده باشد. در ضمن مواد نبايد به صورت بسته بندی مورد 
استفاده قرار گيرند؛ چون خاصيت نرم بودن و انعطاف پذيری آن ها كم 

می شود.
س��طح بازی بايد عاری از آب و نخاله های مختلف نظير صخره، 
ش��اخه و ريش��ه درخت باش��د تا باعث زمين خوردن بچه ها شود. 
همچنين اين سطح بايد فاقد موادی نظير چوب، تكه های سيمان 

و سنگ شكسته يا آهن زنگ زده باشد.
اگر ارتفاع بچه ها و س��طح )مثالً پريدن از سكو( باالتر از 3/7 
باش��د، اين سطح مناسب و ايمن نيست و بايد از هرگونه پريدن 
خودداری ش��ود. در مجموع استفاده از تجهيزات با ارتفاع بلند 
در مدارس جايز نيست. فضای پشت وسايل بازی نيز تا 2 متر 
بايد از مواد نرم پر شده باشد. با توجه به بلندی سرسره و تاب 
استفاده از مواد نرم در اطراف اين وسايل بيش از وسايل ديگر 

ضروری می نمايد.

همه 
دنيا،  در  ساله 

بيش از 200 هزار كودک بر 
اثر استفادة نامناسب از وسایل 

راهی  و  می بينند  آسيب  بازی 
بيمارستان می شوند
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به خاطر داشته باشيد كه اس��تفاده از مواد نرم از بروز حوادث 
نمی كاهد، بلكه باعث رساندن جراحت به حداقل می شود و رعايت 
ايمنی در هر حال ضروری و طبيعی اس��ت. همچنين هر قدر كه 
ارتفاع تجهيزات بيشتر باشد، خطر جراحت و سقوط از آن بيشتر 
اس��ت و مراقبت بيش��تر از كودكان در اين مكان ها ضروری است. 
در حال حاضر بهترين پوش��ش برای مكان های بازی قطعه هايی 
اسفنجی است كه بسيار نرم و در عين حال در مقابل تغييرات آب 

و هوايی مقاوم اند.

ج( طراحی و فضا
تجهي��زات بازی بايد برای دو گروه س��نی متفاوت طراحی يا 
انتخاب ش��وند. گروه سنی پيش دبستانی و كودكان مدرسه ای. در 
مهدكودك های استاندارد، زمان بازی و حتی ايمنی فضای محيط 
بازی اين دو گروه س��نی كامالً متمايز از يكديگر اس��ت. به منظور 
جلوگي��ری از ازدحام، بچه های كوچك نبايد از تجهيزات كودكان 
بزرگ تر استفاده كنند؛ چرا كه ممكن است به آسيب ديدگی آن ها 
منجر شود. به عالوه بزرگ ترها نيز نبايد از وسايل بچه های كوچك تر 
استفاده كنند؛ زيرا وسايل كوچك و فضای اختصاص يافته به آن ها 
ممكن است برای بزرگ ترها دردسر ايجاد كند. رعايت نكات زير نيز 

در به حداقل رساندن آسيب ها و جراحات ضروری است:
 برای وس��ايلی كه در ارتفاع ق��رار دارند، نرده های ايمنی و 

حفاظ نصب شود.
 وس��ايل با ارتفاع باالتر از حدود 70 سانتی متر بايد حداقل 

2/70 متر از يكديگر فاصله داشته باشند.
 تاب، االكلنگ و ديگر تجهيزات متحرك، بايد در فضايی جدا 

از محل بازی ساير بچه ها قرار داده شوند.
 ت��اب باي��د حف��اظ )كمربند 

ايمنی( داشته باشد.
 ه��ر تاب بايد حداقل 60 
س��انتی متر از ديگ��ری فاصله 
داشته باشد و حداقل حدود 70 
سانتی متر از فضای ديگر وسايل 
و نردة ايمنی فاصله داش��ته 

باشد.
 وس��ايل بازی نبايد 
قسمتی داشته باشند كه 
سر، دس��ت، پا يا هر عضو 
ديگری داخ��ل آن ها گير 
كند. تمامی منافذ جاهای باز 
)مثالً پله های نردبان سرسره( 
نبايد كمتر از 9 س��انتی متر يا 

بيشتر از 32 سانتی متر باشند.
 وس��ايلی با قس��مت های متح��رك نظير تاب، 
االكلنگ نبايد قسمتی داش��ته باشند كه دست يا 

اعضای ديگر بدن بچه ها در آن گير كند.
 س��طح وس��ايل ب��ازی نباي��د دارای خوردگی يا 
زنگ زدگی باش��د و باعث به وجود آم��دن جراحت در اندام بچه ها 

شوند.

د( مراقبت و طریقة نگهداری از وسایل
فرق��ی نمی كند كه كودك در خانه بازی كند يا در مدرس��ه، 
مهد كودك يا پارك، تميز بودن و ايمن بودن وس��ايل جزء نكات 
ضروری اس��ت. وسايل بازی نبايد شكسته يا خراب باشند. وسايل 
فلزی نبايد زنگار داش��ته باشند و اين كه وسايل چوبی نبايد ترك 
يا تراشة ريز داشته باشند. حصار اطراف محوطة وسايل بازی بايد 
كامل و به اندازه باش��د تا مبادا بچه ها به طور ناگهانی و با دو از آن 
خارج يا وارد آن شوند. از سوی ديگر به منظور جلوگيری از خطرات 
احتمالی مربی يا مسئول خدمات مدرسه بايد هر روز وسايل بازی 
را بررس��ی كند و در صورت مش��اهدة ايراد يا خرابی آن را گزارش 

عكس: اعظم الریجانی
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دهد و با پوشاندن روی آن وسيله مانع استفاده از آن 
شود. اگر بخشی از تجهيزات خراب يا ناقص اند 
يا بدكار می كنند، بايد بچه ها را از استفادة از 
آن منع كرد و بالفاصله به مدير يا مس��ئول 

خدمات اداره اطالع داد.
م��واد پوش��انندة س��طح محي��ط بازی 

به خصوص اطراف تاب، سرس��ره و چرخ وفلك بايد 
به طور مرتب بررس��ی شوند تا حالت نرمی خود را حفظ 

كنند. بخش هايی نظير قس��مت های سفت، قالب مانند، پيچ ها و 
لبه های تيز و انتهايی را بايد به طور مرتب بازديد كرد.

اگر در مدرس��ه جعبة ماسه بادی وجود دارد، بايد دائماً جعبه 
را از نظر وجود اش��يای خارجی نظير وسايل تيز، شيشة شكسته، 
س��نگ ريزه و... بازرسی كرد. هنگام شب بايد روی جعبة شن را با 
محافظی پوشاند تا مانع نفوذ حيوانات و حشرات به داخل آن شود.

آموزش به بچه ها هنگام استفاده از وسایل بازی
استفاده از وسايل و تجهيزات ايمن و استاندارد و نظارت دقيق 
مربيان در جلوگيری از بروز حوادث ناگوار نقش اساسی دارند. اما اين 
يك طرف قضيه است و خود بچه ها نيز بايد آگاه باشند كه چگونه 
از وسايل استفاده كنند و هنگام بازی از خود و ديگر هم ساالن خود 

مراقبت كنند و در قبال خود و ديگران احساس مسئوليت كنند.
چند نكته كليدی كه بايد به بچه ها آموزش داده شود:

- هنگام بازی با تاب، سرسره و االكلنگ همديگر را هل ندهند 
و كمی صبور باشند.

- از وسايل درست استفاده كنند. از نردبان سرسره باال بروند و 
روی تاب نايستند.

- هنگام بازی وس��يله های خود را نظير اس��باب بازی، كيف، 
سطل، كتاب و... را اطراف وسايل بازی نگذارند؛ چرا كه ممكن است 

پای ديگر بچه ها به آن ها گير كند.
- اگر هوا نامساعد است يا قبالً باران آمده است از وسايل خيس 
و لغزنده اس��تفاده نكنند؛ زيرا لغزنده بودن سطح وسايل باعث سر 

خوردن و افتادن و صدمه ديدن آن ها می شود.
- در طول تابستان، برخی از وسايل بازی به ويژه وسايل بازی 
نظير سرسره و االكلنگ به ش��دت داغ و خطرناك می شوند. حال 
خودت��ان قضاوت كنيد وس��يله ای كه آن قدر داغ ش��ده كه حتی 

نمی توان لمس كرد، آيا می تواند برای تفريح سالم مناسب باشد؟
- س��عی كنيد بچه ها هنگام بازی لباس های بنددار نپوشند و 
گردن بند و دست بند نيز به همراه نداشته باشند؛ زيرا احتمال گير 
كردن به وسيلة بازی يا كشيده شدن تصادفی توسط ديگر بچه ها 

وجود دارد.

نحوة استفاده از وسایل خاص
برخ��ی از وس��ايل ب��ازی 
موجود در مهدهای كودك 
و مدارس به لحاظ ساختار 
فيزيك��ی و حركت با بقيه 
تفاوت دارند و استفاده از آن ها 
به مهارت و رعاي��ت نكات ايمنی 

بيشتری نياز دارد. ايمنی هنگام بازی با االكلنگ، 
سرس��ره و وسايلی كه نياز به باالرفتن دارند خيلی مهم است؛ زيرا اين 

وسايل با يكديگر فرق دارند و استفاده از هر كدام از آن ها احتياط و مهارت 
خاص خود را الزم دارد. در واقع برخی از آن ها طوری طراحی شده اند كه 

كودكان هر قدر محتاط باش��ند، باز هم خطر در كمين آن هاس��ت. اما چه 
كنيم كه ضريب خطر و جراحت در هنگام استفاده از اين وسايل كاهش يابد؟ 

الف( ایمنی هنگام استفاده از تاب
بيش��ترين جراحت در بازی، هنگام اس��تفاده از تاب صورت می گيرد، اما 
رعايت چند نكتة س��اده احتمال خطر را هنگام استفاده از اين وسايل كاهش 

می دهد.
- تاب بايد از وسايلی نظير كائوچو و پالستيك فشرده ساخته شود نه فلز 

و چوب.
- بچه ها همواره بايد روی تاب بنش��ينند و ايس��تادن روی پا يا زانو هنگام 
تاب بازی خطرناك اس��ت. آن ها بايد با دو دس��ت تاب را محكم نگه دارند و دو 

كمربند ايمنی آن را نيز ببندند و تا ايستادن كامل تاب پياده نشوند.
- ديگر بچه ها نيز بايد از تاب فاصله بگيرند از راه رفتن و دويدن اطراف تاب 

خودداری كنند و در فاصلة دو متری عقب و جلوی تاب نايستند.
- استفادة هم زمان از تاب توسط دو نفر غير مجاز است؛ مگر اينكه تاب برای 

دو يا چند نفر طراحی شده باشد.

ب( ایمنی هنگام استفاده از االكلنگ
از آنج��ا كه اين وس��يله حداقل نياز به دو نفر برای ب��ازی دارد و هر دفعه 
بخش انتهايی آن با شدت به زمين برخورد می كند، استفاده از آن در مدارس 
و مهدهای كودك توصيه نمی شود؛ مگر اين كه دارای فنر محافظ و ضربه گير 

باشد. برای استفاده از اين وسيله موارد زير را توصيه می كنيم. 
- االكلن��گ دو صندلی دارد و ه��ر صندلی برای يك نفر، اگر كودكی 
چاق است نبايد در طرف ديگر دو نفر را نشاند بلكه بايد كودكی هم وزن 

او را پيدا كنيم.
- هنگام بازی بچه ها بايد روبه روی هم بنشينند و نبايد به هم پشت 

كنند.
- بچه ها بايد وسيلة محافظ را محكم نگه دارند و از لمس كردن 

ت  ر نظا
مربيان مدرسه بر وسایل 

بازی قبل از استفادة بچه ها از آن ها 
در مهدهای كودک و آمادگی ها و آموزش 

چند نكتة ساده به بچه ها در نحوة استفاده 
از وسایل بازی بسيار حائز اهميت 

است
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اشاره
امروزه، فن��اوری رايانه و اينترنت به طور وس��يع در جوامع 
انسانی گس��ترش پيدا كرده با تمامی جنبه های زندگی از خانه 
تا مدرس��ه و محل كار، خدمات بانكی، خريد و فروش، پرداخت 
ماليات و عوارض، خدمات پزش��كی و حت��ی رأی گيری تلفيق 
شده است. مهم ترين تغييراتی را كه اين فناوری به وجود آورده، 
مارش��ال مك  لوه��ان در اين عبارت خالص��ه می كند: »تبديل 

جهان به يك دهكدة جهانی است«.
كش��ور ما در بين 178 كشور جهان رتبه 87 را در استفاده 
از اينترن��ت دارد ك��ه براس��اس طبقه بن��دی اتحادي��ة جهانی 
مخابرات جزو كش��ورهای متوسط به ش��مار می رود. 35 درصد 
اس��تفاده كنندگان اينترنت را قش��ر جوان تش��كيل می دهند و 
ميانگين زمان صرف شده برای اينترنت 52 دقيقه در هفته بوده 
اس��ت. در صورت استفادة صحيح از رايانه می توان از فايده های 
آن بهره مند شد و با رعايت نكاتی هنگام استفاده از آن می توان 
مطمئن ش��د كه اس��تفاده از رايانه زندگی كودكان را در حال و 
آينده بهبود می بخش��د. از آنجا ك��ه رايانه در همه جای زندگی 
حاضر است، مهم است كه بفهميم چگونه می تواند رشد و تكامل 

كودكان را بهبود ببخشد يا منحرف كند.
كليدواژه ها: فناوری، خدم��ات ارتباطی، رايانه و اينترنت، 

ارتباطات، رشد و تكامل.

مزایای آموزش رایانه به كودكان پيش دبستانی
باتوج��ه به اينكه ذهن كودكان خالق و پوياس��ت و قدرت 
يادگي��ری بی نظي��ری ني��ز دارند ب��ا عالقه مند ك��ردن كودك 
ب��ه اس��تفاده از آن بزرگ ترين قدم را در ام��ر آموزش كودكان 

برداشته ايم؛
- هرگون��ه مهارت��ی ك��ه در كودكی كس��ب می ش��ود، در 
آينده جزو بزرگ ترين مهارت های ش��خصی فرد می شود. ضمناً 
شبكه های يادگيرنده )نورون ها( در كودكی با بار كمتر آمادگی 

يادگيری بيش تری دارند؛
- تقوي��ت مهارت حركتی ظريف كودكان و س��رعت عمل 

در آنها؛
- تقوي��ت مهارت تفكر منطقی و حل مس��ائل گوناگون در 

زندگی و 
- عالقه مند كردن كودكان به تكنولوژی اطالعات.

ایــــن هـــم       نـوعـــي اعتـــيــاد اسـت زمين خودداری كنند.
- ديگر بچه ها نيز نبايد پشت يا كنار االكلنگ با هم بازی 

كنند.

ج( ایمنی در هنگام استفاده از سرسره
سرسره می تواند وسيله ای ايمن باشد، اگر درست استفاده 

شود.
- بچه ها بايد هنگام باال رفتن از نردبان سرسره، ميله های دو 
طرف را محكم نگه دارند و هر بار يك پا را روی يك پله بگذارند.

- نبايد از سطح سرسره برای باال رفتن استفاده  كنند.
- پايين آمدن با س��ر يا ش��كم كاری بس��يار خطرناك و 

غيرمنطقی است.
- هر بار بايد يك نفر روی س��طح سرس��ره باشد. استفادة 

گروهی از سطح شيب دار سرسره خطرناك است.
- قبل از شروع بازی مربی بايد سطح سرسره و قسمت فرود 

را بررسی كند تا كثيف، خيس يا نامناسب نباشد.
- بعد از اين كه در هر مرحله سر خوردن تمام شد و عمل 
فرود انجام گرفت، بچه ها بايد بالفاصله از جايشان بلند شوند تا 

نفر بعدی به آن ها برخورد نكند.

وسایلی كه استفاده از آن ها در مدارس و مهدهای 
كودک ممنوع است

به رغم اين كه رعايت نكات فوق باعث به حداقل رس��يدن 
جراحات در كودكان می ش��ود، ذكر اين نكته نيز ضروری است 
كه برخی از وسايل بازی به هيچ عنوان مناسب مهدهای كودك 
و مدارس نيستند و استفاده از آن ها در مدارس ممنوع است. اين 

وسايل عبارت اند از:
1. تاب های زنجيری
2. تاب با ارتفاع باال

3. حلقه های آموزش ژيمناستيك
4. وسايلی كه امكان سقوط دارد؛ مانند جانگل جيم و چرخ 

و فلك بلند.
اس��تفاده از اين وسايل گاهی خطرناك است و در مواردی 
نيز به داشتن مهارت و گذراندن دوره )ژيمناستيك( نياز دارد كه 
به همين جهت استفاده از آن ها در مدارس و مهدهای كودك 

ممنوع است.

منابع
1.www. babysitter.com
2. www.buzzle.com
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