
تحرك أكثر لتكون بصحة 
جيدة ولياقة بدنية

يحتاج األطفال على األقل ...

نصائح للنشاط:

ممارسة األلعاب 
أو ممارسة 

الرياضة

بناء الحجرات 
أو الحصون في 

الداخل أو 
الخارج

استكشف 
الحدائق 

والشواطئ

جلسات تمرين 
عبر اإلنترنت

امِش أو اركب 
لمسافة قصيرة 

إلى المدرسة

نط، اقفز، 
اركض أو 

ارقص

60  دقيقة / يوم
 أنشطة المجهود البدني 

 على سبيل المثال. الجري أو الرياضة 

ً  3  أيام / أسبوعيا
 أنشطة القوة 

 على سبيل المثال. ألعاب القفز أو التسلق 

Children should be 
physically active for at least 
60 minutes every day

Children who are 
aerobically fit have 
higher academic scores

Working in school 
gardens can improve 
social skills by cultivating 
empathy and teamwork

96% of all Australians 
don’t eat enough 
vegetables each day

Split active minutes 
between in-school and 
outside-of-school time

Physical activity is linked 
to improved concentration, 
classroom behaviour and 
peer relationships

لماذا النشاط مهم؟

1300 234 263 dpvhealth.org.au  

يبني الثقة والمهارات 
االجتماعية

يحسن الصحة واللياقة 
البدنية

يقوي العضالت والعظام

يطور التنسيق

يحسن النوم

يحسن التركيز والتعلم

  Arabic | العربية

http://dpvhealth.org.au


المحارب النشط
العمود األزرق

ضع عالمة في العمود األزرق لكل 
نشاط قمت به اليوم والذي تضمن أيًا 

من هذه النشاطات:

العمود األخضر
ضع عالمة في العمود األخضر لكل 

نشاط قمت به اليوم مع شخص أو 
مجموعة أخرى )صديق أو عائلة(.

العمود األصفر
 في ثالث كلمات، ِصف 

ما تشعر به بعد تحريك جسمك.

<  الركض  <  القفز
<  الركوب   <  النط 

<  التزلج   <  التزلق 
<  التأرجح   <  لعبة هوال هوب 
<  الرقص   <  الدفع والسحب 

<  إخفاء والبحث 
<  الرمي وااللتقاط 

العمود األحمر
ضع عالمة في العمود األحمر لكل 

نشاط قمت به في الهواء الطلق اليوم.

كنت نشيطا مع كنت نشيطا!
أشخاص آخرين 

 كنت نشًطا 
بعد تحريك جسدي أشعر ... بالخارج  

 1.      مبتهج      2.        قوي       3.      متعب            مثالً

1.                   2.                    3.                    االثنين

1.                   2.                    3.                    الثالثاء

1.                   2.                    3.                    األربعاء

1.                   2.                    3.                    الخميس

1.                   2.                    3.                    الجمعة

1.                   2.                    3.                    السبت

1.                   2.                    3.                    األحد


