النوم ،من فضلك! وقت النوم ملرحلة ما دون املدرسة

الحصول عىل قسط ٍ
كاف من النوم مهم لنمو طفلك العقيل والبدين .الطفل الذي ال يحصل عىل كفايته من النوم يكون
ً
انفعال ،وأكرث عرضة للحوادث ،وأقل قدرة عىل االنتباه من الطفل الذي يتمتع بفرتة نوم جيدة .يختلف األطفال فيام
أكرث
بينهم ،ولكن يحتاج معظم األطفال يف مرحلة ما دون املدرسة إىل النوم حوايل  10إىل  12ساعة خالل فرتة  24ساعة .عىل الرغم من عدم
وجود طريقة مؤكدة لتنشئة طفل ينام بصورة جيدة ،إال أن املفتاح هو املحاولة من وقت مبكر لتأسيس عادات صحية لوقت النوم.

كيف أساعد طفيل عىل تطوير عادات نوم جيدة؟

•حدد أوقاتًا ثابتة للنوم واالستيقاظ وأخذ قيلولة.
•خصص بعض الوقت الهادئ خالل النهار ألخذ قيلولة .ارشح لطلفك أنك تريد منه أن يبدأ يف النوم ،لكن ال بأس باللعب يف غرفة
النوم بهدوء إذا مل يستطع النوم.
•التزم مبواعيد نوم منتظمة وقم بتنبيه طفلك قبل موعد النوم بـ  30دقيقة و  10دقائق.
•قم بتضمني فرتة لالسرتخاء قبل نصف ساعة من وقت النوم أو نحو ذلك .قدم وجبة خفيفة صغرية وصحية( .تذكر غسل األسنان
بالفرشاة بعد ذلك!) تجنب األلعاب امل ُحفزة أو التلفاز .قم بتطوير روتني مريح لوقت النوم ينتهي يف الغرفة التي ينام فيها.
•دع طفلك يختار البيجامات التي يرتديها ،واللعبة امل ُحببة التي يأخذها معه إىل الفراش ،وما إىل ذلك.
•ساعده لينام يف نفس بيئة النوم الهادئة والدافئة كل ليلة.
•استخدم الرسير للنوم فقط .قم بإبعاد أجهزة التلفزيون وأجهزة الكمبيوتر عن غرفة النوم.
•قم بتشغيل موسيقى هادئة ومهدئة إذا كانت تساعد طفلك عىل االسرتخاء.
•ضع طفلك يف الرسير ليشعر بالعاطفة واألمان.
•قَبله وقل له تصبح عىل خري واترك الغرفة.

ماذا لو كان طفيل يعاين من صعوبة يف النوم أو يستيقظ أثناء الليل؟

•حافظ عىل الهدوء يف وقت النوم لتسهيل االستغراق يف النوم .إذا كان طفلك يستطيع سامع الكالم أو الضحك أو األصوات من
جهاز الكمبيوتر أو التلفزيون ،فمن السهل أن ترى كيف ميكن أن يشعر بأنه ُمهمل.
•قم بتشغيل ضوء لييل خافت أو اترك الباب مفتو ًحا قليالً إذا كان يكره النوم يف الظالم.
•شجع طفلك عىل النوم مبفرده .قد يكون من الصعب تغيري عادة االستلقاء مع الطفل حتى ينام .إذا قام طفلك من النوم ،طأمنه
واجعله يشعر باألمان وأعده إىل رسيره.

ماذا أفعل إذا مل يكن طفيل متع ًبا يف وقت النوم؟

•قم بزيادة اللعب النشط يف الهواء الطلق (ولكن ليس يف غضون  3ساعات من وقت النوم).
•قلل من قيلولة النهار.
•أيقظه يف الصباح الباكر.

ميكن ملعارك وقت النوم أن تكون مرهقة لعزمية الوالدين .إذا كان طفلك يتجاوز الحدود ،فاذكر توقعاتك بوضوح ولكن بهدوء والتزم
بالروتني .يف النهاية ،من املتوقع أن يؤيت االلتزام يف روتني النوم بثامره يف حصول الجميع عىل ليلة نوم هانئة .إذا مل يحدث ذلك وكنت
قلقًا بشأن أمناط نوم طفلك ،فتحدث مع طبيبك.
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