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 به این دلیل بهتر
 است که فرزندم با

 دوچرخه و یا پیاده به
مدرسه برود



دانش آموزان سالمتر
  بچه هایی که از نظر جسمی فعال هستند، در مدرسه نیز دانش

 آموزان فعال تری می شوند.
 توانایی یادگیری و همچنین تمرکز آنها نیز افزایش می یابد.

بچه ها بهتر در شب می خوابند و بهتر در روز فعالیت می کنند.

 در زندگی روزمره امروزی که بسیار کم تحرک است، پیاده روی
 و یا دوچرخه سواری تا مدرسه یک فعالیت بسیار مهمی میتواند

  باشد و همچنین خیلی برای هوش کودکان در تمرکز و حرکت
کردن آنها  در کوچه و خیابان الزم است.

 پیاده روی و دوچرخه سواری به مدرسه باعث افزایش فعالیت بدنی
  می شود که به نوبه خود کمک میکند تا کودکان سالمتر شوند و

تمرکز بهتری پشت میزهای مدرسه داشته باشند.

آیا میدانستید؟
 کودکان باید حداقل روزی 60 دقیقه

 تحرک جسمی داشته باشند و این
 تحرک اگر پیاده و یا با دوچرخه به

مدرسه نروند هرگز ممکن نیست



الگوها
 ما بزرگساالن الگوهای کودکانمان هستیم، برای همین روشهای رفت

 و آمد ما بزرگساالن،استادها و والدین تاثیر زیادی بر رور کودکان
 ما دارد.برای اینکه الگوی خوبی برای فرزندانمان باشیم مهم است که
 روشهای صحیحی در انجام دادن کارهایمان انتخاب کنیم زیرا عادت

  ها و رفتارها از همان سنین کم در کودکان شکل
میگیرد.

سعی کنید یک الگوی مناسب باشید – 
 برای رفتن به محل کار پیاده بروید یا از دوچرخه استفاده کنید
 معموال بعد از یک پیاده روی و یا دوچرخه سواری احساس میکنیم در

 محیط کار شاداب تر هستیم.اگر کمتر از اتوموبیل استفاده کنیم هم
مچنین  به محیط زیست و هم به سالمت خودمان کمتر آسیب میزنیم.

 برای اقتصاد خودمان نیز
 بهتر است. آین باعث میشود

 طبیعت اطرافمان سالمتر
 باشد و خودمان نیز استرس
 کمتری در طول روز حس

خواهیم کرد



ABC 123

هوای پاکیزه تر
 سفر و حمل و نقل بخش قابل توجهی از تولید آلودگی در محیط

 زیست را در بر میگیرد. ما باید کوشش کنیم تا تولید این مواد
 مضر کمتر شود تا هم محیط زیست را نجات دهیم و هم کاری
  کنیم که نسل های آینده با تغیرات منفی محیط زیستی روبرو

نشوند.

 اتوموبیل میتواند یک وسیله بسیار خوبی برای حمل و نقل باشد،
 ولی متاسفانه امروزه بیش از حد نیازمان از آن استفاده میکنیم.

 مثال وقتی مسیر کوتاه است میتوانیم پیاده برویم، از دوچرخه
 استفاده کنیم و یا با کمک استفاده از وسایل نقلیه همگانی مثل
  اتوبوس به مکان مورد نظر خود برویم تا باعث شویم آلودگی

محیط زیستمان کمتر شود.



کودکان مطمعن و مستقل
  کودکانی که به تنهایی به مدرسه میروند راضی تر هستند و

عملکردشان نیز نسبت به دیگران بهتر است.

 کودکانی که هرگز بدون وجود بزرگساالن از خانه به مدرسه”
 نمیروند توانایی غریزی خود را برای آشنا شدن با محیط زندگی

 از دست میدهند و همچنین در پیدا کردن دوست و یا ارتباط
 برقرار کردن با همکالسیهایشان دچار مشکل میشوند. و این
 باعث میشود که آنها استقالل کمتری نسبت به دیگر کودکان

 داشته باشند. است. و مشخص شده همزمان با اینکه استفاده از
  اتوموبیل بیشتر و بیشتر میشود، مشکالت روحی و روانی

کودکان نیز همراه با آن بیشتر میشود”.
  منبع: یسیکا وستمن، دکتر روانشناس در سی.تی.اف. مرکز تحقیقات خدماتی در دانشگاه

کارلستاد.

 کال سفر کردن به مدرسه میتواند باعث این شود که کودکان
 فرصت پیدا کنند تا با محیط زندگی اطراف خود ارتباط نزدیکتری
 برقرار کنند، مستقل و باهوش ببارآیند و
 همچنین در طول روز در مدرسه با
  حوصله و شادابی بیشتری دل به

درس بدهند.



مسیر امن تری تا مدرسه
 به دلیل حرکت بسیاری از وسایل نقلیه و غیره  وضعیت محیط

 خارج از خانه و  مدرسه معموال همیشه نا امن، نا معلوم و نا
 مشخص است. معموال دلیل خیلی از این نا امنی ها والدینی

  هستند که کودکان خود را از خانه به مدرسه و از مدرسه به خانه
 میرسانند و با اتوموبیل وارد فضای بیرونی مدارس میشوند.

 برای ایجاد یک محیط امن و ایمن تر شما به عنوان سرپرست
   کودک میتوانید اگر امکانش وجود دارد از استفاده از ماشین پرهیز

کنید مگر اینکه مطلقا ضروری باشد.

 اگر شما به عنوان پدر و مادر تشخیص میدهید که استفاده از
  ماشین تنها گزینه ممکن برای رساندن فرزندتان است باید با

احتیاط کامل این کار را انجام دهید.

 برای مثال شما میتوانید کمی دورتر از مدرسه فرزندتان را پیاده
  کنید، در این صورت فرزند شما میتواند تنها یا همراه شما ازپیاده

 رو به مدرسه برود.

 استفاده مشترک از یک اتوموبیل برای شما و دوستانتان،  یکی
  دیگر از گزینه های خوب برای کاهش تعداد اتومبیل در اطراف

مدرسه است.

 آیا فرزندم برای حضور در محیط خارج از خانه به اندازه کافی
 آمادگی دارد؟

 برای اینکه کودک شما با خیال آسوده و راحت پیاده روی و یا
 دوچرخه سواری کند مهم است که تجربه عملی در این زمینه

 داشته باشد و برای کسب این نوع تجربه باید از سنین خردسالی
  شروع کرد. مسئولیت این کار اول با شما که سرپرست کودک

هستید است و سپس با مدرسه میباشد.



 اینکه چه زمانی یک کودک به تنهایی آماده روبرو شدن با فضای
 کوچه و خیابان است بستگی کامل به شما و خود آن کودک دارد.

 و خود سرپرست است که تشخیص میدهد چه وقت یک کودک
 برای این کار آماده است. ولی برای اینکه کودک شما بسیار

 باتجربه شود و بتنواند با تمرکز این کار را به خوبی انجام دهد
 میبایست  از خردسالی او را عادت دهیم و با او در محیط کوچه
 و خیابان حرکت کنیم تا همه اتفاقهایی که در خیابان رخ میدهد
 را کودک شما مشاهده کند، مثل حرکت ماشین ها، موتورسیکلت

 ها، قطار، دوچرخه ها، شرایط کوچه و خیابان و غیره. و اگر شما
 با کودک روزانه پیاده روی کنید و یا دوچرخه سواری کنید باعث

 میشوید کودک شما باتجربه تر شود و احتمال خطر نیز به مراتب
  کمتر خواهد شد. برای مثال از خانه تا مدرسه با او پیاده و یا با

دوچرخه بروید.

 با کمک و نظارت کودکان موفق میشوند که شرایط کوچه
  و خیابان را خیلی بهتر درک کنند تا بتوانند با خیال
  راحت و با تمرکز کافی به تنهایی این کارها را انجام

.بدهند، به تنهایی به مدرسه بروند و بازگردند.

 کودکی که پدر و مادرش او را تا سنین 10
 تا 12 سالگی با ماشین به مدرسه میبرند

 و بازمیگردانند خیلی کمتجربه تر، بی
 دقت تر و ضعیف تر است نسبت به

  کودکانی که پیاده و یا با دوچرخه این
کارها را انجام میدهند.



آیا میدانستید که
 وضعیت ترافیکی ناامن در اطراف مدرسه معموالً به

این دلیل است که والدین فرزندانشان را با ماشین به
مدرسه میرسانند و برمیگردانند. 

  اگر کودکان با دوچرخه و یا پیاده به مدرسه بروند
قدرت و عملکرد آنها بیشتر میشود. 

 اگر به کودکان این فرصت داده شود که بیشتر در اماکن
 ترافیکی اطرافشان تحرک و تمرین داشته باشند سریع

  تر به بلوغ ترافیکی خواهند رسید نسبت به کودکانی که
اغلب با ماشین به مدرسه رسانده میشوند. 

 تقریبا ٪50 از کودکان کمتر از پنج کیلومتر با مدرسه
   فاصله دارند و میتوانند به راحتی پیاده و یا با دوچرخه

به مدرسه بروند.

  کاله ایمنی مخصوص دوچرخه خطر مرگ را که به
دلیل آسیب جمجمه است تا ٪40 کاهش میدهد. 


