
6 بازی پیشنهادی برای کودکان بیش فعال

بهترینورزشهابرایبیشفعالی

نقشورزش
به طور کلی، بچه های بیش فعال بیشتر از بچه هایی که بیش فعال نیستند از ورزش سود می برند، آن هم به این دلیل 
که تحرک مازاد آنها را کاهش می دهد و می توانند حرکات خود را کنترل کنند. البته نباید انتظار داشت ورزش 
خیلی سریع نتیجه بدهد. میزان تغییرات به کثرت، بقا و تکرار ورزش بستگی دارد. تحقیقات روی بچه های 
بیش فعال سنین بین 5 تا 12 سال که در 5 روز هفته،40 دقیقه ورزش فشرده انجام می دادند، نتایج جالبی را نشان 
داده، به طوری که رفتار این بچه ها در طول 6 هفته بهبود پیدا کرده است. این مطالعات این مفهوم را می رساند 

که فعالیت زیاد انرژی اضافه را خارج می کند و آنها کمتر اذیت می شوند.
نتایج بررسی ها نشان داده انجام ورزش تاثیرات فیزیولوژیکی بر بدن دارد که نشانه های بیماری بیش فعالی را کاهش 
می دهد. بیماران بیش فعال مشکالتی از جمله عصبانیت با انرژی کم، کارایی کم و انگیزه پایین دارند. ورزش روشی 
برای کاهش استرس و بهبود بخشیدن روحیه است و این پتانسیل را دارد که به افراد مبتال به بیش فعالی کمک کند. 
محققان دریافته اند در صورتی که افراد مبتال به بیش فعالی ورزش کنند، بعد از ورزش احساس انرژی بیشتری برای 

انجام کارهای خود می کنند. آنها با ورزش احساس سردرگمی کمتری دارند و انگیزه بیشتری پیدا می کنند.

بهترینورزشها
بچه های بیش فعال از اینکه در کالس بنشینند زجز می کشند. آنها باید به نوعی 
انرژی خود را تخلیه کنند. دویدن قبل از شروع کالس 5 بار در حیاط مدرسه 
ایده بسیار خوبی ست. در کل برنامه آنها باید شامل فعالیت هایی باشد که 
روی عضالت بدن آنها تاثیر بگذارد، مثل پریدن.  انرژی  اضافه  این  کودکان  
باید از طریق  فعالیت های  مثبت، از جمله  ورزش  کردن مصرف  شود. بهتر 
است  آنها را برای  بازی  به  زمین های  بزرگ  ببرید و اجازه  دهید  به  فعالیت های  
لذت بخش  بپردازند یا اینکه  روزانه  برای  پیاده روی  آنها را از مدرسه خارج  کنید.
تحقیقات یکی از دانشگاه های محیط زیست آمریکا درباره تاثیرات فضای سبز 
بر رفتار انسان نشان می دهد وقت گذراندن در طبیعت بیماری بیش فعالی را 
بهبود می بخشد. هرچه محیط دلبازتر باشد، در بهبود بیش فعالی موثرتر است. 
به عبارت دیگر، فعالیت در پارک خیلی بهتر از ورزشگاه است. در منزل  نیز 

باید  مسوولیت هایی  که  از لحاظ  جسمی  قدری  بچه ها را خسته  می کند به  آنها 
بسپارید  تا به  این  وسیله  انرژی  بیش  از حدشان گرفته  شود. البته  خوب  است  
گاهی  برای  انجام  این  مسوولیت ها جوایزی  هم  از سوی معلمان و والدین 

در نظر گرفته شود.
در کل، دویدن، رشته های رزمی، پیاده روی، شنا، دوچرخه سواری و فوتبال 
جزو ورزش هایی هستند که برای کودکان بیش فعال توصیه می شوند. البته نوع 
رشته ورزشی خیلی مهم نیست و باید بیشتر به مدت و تواتر ورزش توجه 
کرد. به این ترتیب که ابتدا چند جلسه در هفته با مدت 10 دقیقه شروع کنید 
سپس با پیشرفت کودک، مدت را تا 30 دقیقه افزایش دهید؛ یعنی 4 تا 5 روز 
در هفته به مدت 30 دقیقه. از آنجا که این کودکان زودتر خسته می شوند باید 
هر جلسه تمرین متفاوت و جذاب باشد، برای مثال یک روز پیاده روی، یک 

روز دوچرخه سواری، 2 روز شنا و... 

بازیاول
طنابی با طول بلند را روی زمین پهن کنید 
برود.  از کودک بخواهید روی آن راه  و 
شکل های مختلفی به طناب بدهید؛ یک بار 
دایره ای شکل، یک بار زیگزاگ  یا هر شکل 
دیگر که کودک به آن عالقه دارد. حداقل 

هر شکل، 3 مرتبه تکرار شود.

بازیسوم
مشابه تصویر از کودکتان بخواهید روی زمین 
بنشیند و مانند خرچنگ روی دست و پای 
خود راه برود. کودک باید 2 دقیقه به صورت 

خرچنگ راه برود. 

بازیپنجم
در این بازی، کودک باید در وضعیت ایستاده قرار بگیرد و دست ها را 
به سمت باال و کنار گوش بیاورد. سپس مشابه تصویر، زانوها را اندکی 
خم کند و به سمت باال بپرد و به آرامی فرود بیاید. تمرین باید بدون 

مکث و پیاپی 20 مرتبه تکرار شود. 

بازیدوم
می توانید  )حتی  دایره ای شکل  شئ  یک 
شکل را با طناب ایجاد کنید( روی زمین 
پهن کنید سپس از کودک بخواهید توپ 
را داخل آن بیندازد. پس از اتمام به سرعت 
به سمت توپ ها بدود و توپ ها را به خط 
اول برگرداند. پس از هر بار موفقیت فاصله 
را بیشتر کنید. برای هر فاصله حداقل 5 

پرتاب انجام شود. 

بازیچهارم
در این بازی کودک باید در حالت شنا سوئدی 
قرار بگیرد. به این ترتیب که دست ها و پاها 
به اندازه عرض شانه باز شود. دست و پای 
چپ همزمان به سمت چپ از بدن دور 
شود و روی زمین قرار گیرد سپس دست 
و پای راست نیز به سمت چپ بیایند تا 
در عرض شانه قرار گیرند. تمرین باید 10 

مرتبه تکرار شود.

بازیششم
در بازی آخر، کودک باید روی پنجه پا 
بایستد و به مدت 2 دقیقه به این شکل 
راه برود. سپس استراحت کرده و بازی 

را تکرار کند..

از  یکی  می دانید،  که  همان طور 
نشانه های ADHD یا بیش فعالی 
در کودکان، بی قراری است. اگر تا به 
حال با یک کودک بیش فعال مواجه 
شده باشید، حتما متوجه شده اید که 
نمی تواند چند دقیقه سرجایش بنشیند و دائم در صندلی اش حرکت می کند. 

طبیعی است که ورزش کردن راهی برای آزاد کردن این انرژی های نهفته در 
کودک است و کنار دارو و رفتاردرمانی می تواند به بهبود وضعیت وی کمک 
کند. عالوه بر این، ورزش کردن کودکان بیش فعال باعث بهبود عدم توجه، 
تکانش گری و مهارت های اجتماعی می شود اما کدام ورزش ها برای کودکان 
بیش فعال توصیه می شود؟ در این شماره از صفحه »تناسب اندام« به این موضوع 

پرداخته و نهایتا 6 بازی را پیشنهاد کرده ایم.

حمیدمهدویمحتشم
کارشناس ارشد آسیب شناسی 

ورزشی و حرکات اصالحی

11ورزشوتناسباندام شماره هفتصدوبیست ونه   بیست وپنج آبان نودوهشت

شدکه...
یادتانبا

معالج  پزشک  با  بدنی  فعالیت  ونه 
هرگ شروع  از  قبل   

مشورت کنید.

در شکل  همبازی  همراه  می تواند  ارائه شده  بازی های   

رقابت انجام گیرد تا برای کودک جذاب تر شود.

 مدت اجرای هر بازی متغیر است. ممکن است کودک 

به یک بازی بیشتر عالقه مند شده و تمایل داشته باشد مدت 

د و به بازی دیگر کمتر تمایل نشان دهد 
بیشتری به آن بپرداز

بنابراین سخت نگیرید زیرا هدف فعال بودن کودک است.


