اس تیي تزد ى ّ یا کاُغ هحزکِایی کَ تاػث تؼذیذ

 پٌدزٍ ّ درتِا را در فصل گزدٍ

ریْی هشهي درکْدکاى اطت کَ تاػث التِاب حاد ّ لاتل

ػالین آطن هیگزدىد .

ًگَ داریذ ّ در صْرت اهکاى اس دطتگاٍ تِْیَ

تزگؼت ّ یا التِاب هشهي هداری ُْایی تحتاًی هی ػْد.

اطتفادٍ اس دارُّا یی کَ تاػث تاس ػذى هداری ُْایی ،

اطتفادٍ کٌیذ.

آسن تَ هؼٌی ًفض

ًفض سدى ّ ػایغ تزیي تیواری

آى

افؼاًی تظتَ
ی هطثْع

 اس ًگِذاری ّطایل اضافی هثل :هثل ،لالیّ ،طایل

حوالت آطن لاتل پیؼگیزی ّکٌتزل اطت.

پیؼگیزی اس التِاب ّ یا اس تیي تزدى

عالین آسن:

هیػْد.

طزفَ ،تٌگیًفض ،خضخض طیٌَ.

بزای اس بیي بزدى و یا کاهص هحزکها چه باید کزد؟

علت آسن :

ً مل هکاى تَ هحلی تا آب ّ ُْای هٌاطة در تِثْدی

آطن در اثز هدوْػَای اس ػْاهل هحیطی ّ ّراثتی ایداد

تیواری کْدک ػوا هْثز اطت.

ًذارد ،اًدام ػْد.

هیػْد.

 تظتَ تَ تدزتَ خاًْادٍ در صْرت هْثز تْدى ،اس دطتگاٍ

 پْػاک کْدک تؼذ اس تاسی در خارج اس هٌشل تؼْیض گزدد

چه عىاهلی باعث تشدید حوالت آسن

تخْر تزای هزطْب کزدى ُْای اتاق اطتفادٍ کٌیذ.

ّ هُْای اّ هزتة ػْد.

هیگزدد؟

 اس تالغ پز اطتفادٍ ًکٌیذ ،اس تالغ ُا یی کَ خٌض ّ

 دّر ریختي طزیغ هْادغذایی تی هصزف ّتخلیَ ی سّد

چْتی ،گل ّ گیاٍ ّ  ...در اتاق کْدک خْدداری ًواییذ.
آػپشخاًَ ،کوذُا ّ گزدگیزی

ً ظافت کاهل کف

اثاثیَی هٌشل تَ صْرت هزطْب ّ سهاًی کَ کْدک حضْر

 .1هحزکِا  :دّدطیگار  ،اطپزی ُا ّ هْاد آرایؼی  ،هْاد

پْػغ هٌاطة دارًذ ّ دارای سیپ ُظتٌذ

ػْیٌذٍ ،هْاد ػیویایی ًظیز رًگِا ،آلْدگی ُای هْخْد

کٌی.
د

 اس تواص کْدک تا

رات ًاگِاًی آب ّ ُْا ّ ُْای طزد.
ی
در ُْا ،تغی

 هلحفَ ُای رختخْاب کْدک را سّد تَ سّد ّ تا حزارت

پزًذگاى خاًگی اختٌاب ػْد.

 .2هْاد حظاطیت سا :طْطک حوام ّ ُی رٍ ُا (کٌَ ّ

تاال تؼْییذ ّ در آفتاب خؼک کٌیذ.

 اس تواص کْدک تا

طاص ّ  )...گزد ّغثار ،گزدٍ یگیاُاى ،پزپزًذگاى ،پؼن

 اػیا ّ الثظَ کْدک در کو ِدذ در تظتَ ًگِذاری گزدد.

پْدرتالک ،ػطز ،ضذتْ،گچ ّ هْادػْیٌذٍ خْدداری کٌیذ.

حیْاًات.

ًوایی.
د
 اس کزکزٍ ّ پزدٍُای لاتل ػظتؼْ اطتفادٍ

 .3ػفًْت  :ػفًْتِای دطتگاٍ تٌفض فْلاًی هثل

:

 ،اطتفادٍ

 اتاق کْدک تِْیَ ی هٌاطثی داػتَ تاػذ،

حذالل

تَ سّد ستالَُا تزای کاُغِد طْطک ضزّری اطت.
حیْاًات (خزگْع ّ گزتَ ّ ّ )...

دّدتٌثاکْ  ،چْب طیگار  ،اطپزی ،

 تزای خلْگیزی اس طزهاخْردگی کْدک اّ

را در هماتل

تاد ّ کْراى هحافظت کٌیذ ّ اس تن اص تا افزاد طزهاخْردٍ

طیٌْسیت ّ طزهاخْردگی.

ُفتَای2تار ،خارّ تزلی کؼیذٍ ػْد ّ تا ًین طاػت تؼذ

خلْگیزی ًواییذ.

درهاى آسن :

اس اتوام خارّکػی  ،کْدک ّارد اتاق ًگزدد.

 در اّل پايیش تا پشػک اطفال در هْرد تشريك ّاکظي

ُذف،تزطزف کزدى ًؼاًَ ُای تیواری یا کن
حذالل رطاًذى ػالین تیواری هیتاػذ)1( .

کزدى ّ تَ

آًفْالًشا هؼْرت ًوايیذ.
()2

()3

خذار هحفظَ هی ػْد ،کاُغ یاتذ .هحفظَ  ،هاطک

 تزای کوک تَ خزّج تزػحاتی کَ در راُِای ُْایی
ّخْد دارد ،اس ّرسػِای تٌفظی کَ تْطظ پزطتار یا

کْچکی دارد کَ تز رّی دُاى ّ تیٌی کْدک لزار هیگیزد.

فیشیْتزاپ آهْسع دادٍ ػذٍ ،اطتفادٍ کٌیذ.
 در فصل گزدٍ افؼاًی ّ طزها اس هاطک پارچَای چٌذ
الیَ ّ ػالگزدى تزای کْدک خْد اطتفادٍ کٌیذ.

تزای اطتفادٍ اس

هحفظَ تِتز اطت تیوار هظتمین

تٌؼیيد یا در حالت ایظتادٍ  ،چاًَی خْد را تَ ػمة تثزد

 تْخَ داػتَ تاػیذ هصزف طیگار سهیٌَ را تزای آطن

تا راٍ ُْایی تاس ػْد  .پض اس تزداػتي درپْع لظوت

کْدک هِیا هیکٌذ.

آسن کىدکاى

دُاًی اطپزی تَ داخل طْراخ اًتِایی هحفظَ فزّ تزدٍ

تغذیه کىدکاى و هىاد حساسیت سای غذایی:
تغذیَ تا ػیز هادر تا ػغ هاُگی ًْساد را در تزاتز حوالت
آطن هماّم هی کٌذ  .در ػزّع تغذیَ کوکی هثل طایز
اس دادى
کْدکاى تزای پیؼگیزی اس حظاطیت غذایی
طفیذٍ تخن هزؽ ،هاُی ،ػیزگاّ ،فزآّردٍ ُای گٌذم،
غالت ،طْیا ،چیپض  ،پفک ّ هزکثات ّ هْاد هحزک تَ
کْدک خْد تا پایاى یک طالگی اختٌاب کٌیذ.
آیا ورسش بزای کىدکاى هبتال به آسن مضز است؟
در صْرتیکَ تحت ًظز پشػک ّ هزتیاى هذرطَ آهْسع
السم را تثیٌٌذ حتی لادر تَ ّرسع لِزهاًی ُن ُظتٌذ.
در صْرتیکَ تزای کْدک ػوا اس دارّی اطتٌؼالی
اطتفادٍ هیػْد ،السم اطت طزیمَ ی اطتفادٍ ی صحیح
اس آى را یاد تگیزیذ.
طزیقه ی استفاده اس هحفظه(دهیار)
اهزّسٍ تَ هٌظْر اطتفادٍ ی تِتز اس اطپزی ُا ّطیلَ ای
تَ ًام اطپیظز طاختَ ػذٍ کَ در ستاى فارطی تَ

آى

(( هحفظَ )) گفتَ هی ػْد  .هحفظَ تَ ػکل تالْى
پالطتیکی طاختَ ػذٍ اطت کَ در یک طزف

آى دُاى

کْدک لزار هی گیزد ّ در طْی دیگز اطپزی لزار دادٍ
هی ػْد  .تْصیَ هی ػْد کَ ُفتَ ا ی یک تار داخل
هحفظَ ػظتَ ّ خؼک ػْد تا الکتزیظیتَ

ی طاکي

هزتْط تَ خٌض پالطتیکی آى کَ هْخة چظثیذى دارّ تَ
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هیػْد .کْدک ًفض ػویمی هی کؼذ ّ دًذاى ُای خْد
کدC/03:

را تَ دّر لظوت دُاًی لزار هی دُذ ّ تذّى گاس گزفتي
لظوت دُاًی  ،تا لثِایغ هحکن ایي لظوت را ًگَ
هی دارد ّ یک پاف اس اطپزی را تَ داخل دُاى
هیسًذ ّ تَ آراهی ّ ػویك ًفض هی کؼذ ّ طپض ًفض
را تیزّى هی دُذ ّ دّتارٍ در داخل لظوت دُاًی ًفض
ػویك هیکؼذ ّ طپض ًفض را ًگَ هیدارد .تا ُز پاف
اطپزی تایذ دّ ًفض ػویك در هحفظَ کؼیذٍ ػْد  .در
صْرت ًیاس تَ پاف دیگز ،تایذ  30ثاًیَ صثز کزد ّ در ُز تار،
تیغ اس یک پاف تَ داخل هحفظَ ًشد ،سیزا در غیز ایي
صْرت ،لطزات دارّ تَ یکذیگز ّ تَ داخل هحفظَ هی
چظثٌذ ّ همذار کوتزی اس دارّ تَ راٍ ُای ُْایی

هی -

رطذ.
پیؼگیزی آطاىتز اس درهاى حولَی آطن اطت.
کْدکاى آطوی تَ دارُّای آطن هؼتاد ًویػًْذ.
حوالت آطن لاتل پیؼگیزی ّ کٌتزل اطت.
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طايت آهْسع تَ تیوار تیوارطتاى
ّلي ػصز(ػح)
http:/www.bums.ac.ir/valiasr/fa/educatio

