برنامج “أســباير النشط”

لألطفال 2018 - 2017
المجموعة

التحفيز الحسي للطفل
 6إلى  12شهر

لياقة األم والطفل
 6إلى  12شهر

سترولر بوت كامب
 6إلى  12شهر

التفاصيل
ً
كامال للتعلم والنمو الحســي.
منهجا
برنامــج األطفــال األول الــذي يقــدم
ً
تــم تصميمــه مــن أجــل التحفيــز والتوعيــة وتقديم ذكريات ثمينة خالل الســنة األولــى المهمة ً
جدا من حياة الطفل.
وقــد تــم تصميــم كل نشــاط بعنايــة من أجل تحفيز أحاســيس الطفــل وتعزيز نموه وتعلمه.

جلســات لياقة بدنية لألمهات لكافة مســتويات اللياقة.
توفــر الجلســة تماريــن كاملــة للجســم :تماريــن القلــب والتحمل العضلي والتمارين الخاصــة للبطن بعد الوالدة والمرونة.

جلســة لياقــة بدنيــة مرحليــة تعتمــد علــى اســتخدام عربة وهي مخصصة لألمهات الالتــي يمتلكن أطفال رضع.
وتســتخدم المشــي الســريع وتدريبات القوة وتمارين البطن من أجل تمرين الجســم بأكمله.
ً
ممتعا مع طفلك.
تمتعــي باللياقــة باللياقــة البدنيــة واقضي وقتـ ًـا

بورن تو بالي

ّ
التعلم من خالل اللعب والموســيقى والتأثير على
يكــون األطفــال برفقــة القائــم علــى رعايتهــم (األم أو الجــدة أو مربيــة األطفــال) للذهاب إلى الجلســة ومشــاركة خبرات
الطفــل الرضيع بحركات مناســبة للعمر.

األم والطفل الصغير

تركز جلســات األطفال الصغار على وضع األســاس من خالل الكثير من التعلم واالستكشــاف ونحن نعمل بطريقة مبدعة لتشــجيع طفلك على اكتشــاف قدراته البدنية.
نســتخدم ألعاب للمرح تناســب الفئات العمرية من أجل مشــاركة األطفال في مجموعة متنوعة من األلعاب الرياضية.

 12إلى  24شهر

 2إلى  3سنوات

الالعبون الصغار
 3إلى  5سنوات

لياقة الشباب

 5إلى  ٦سنوات ونصف

لياقة الفتيات
 7إلى  9سنوات

جلســة تتكــون مــن العديــد مــن األلعــاب الرياضيــة يتعــرف من خاللها األطفال الصغار على مختلف األلعاب الرياضية ويستكشــفون عالــم الرياضة والرياضيين.
ويتم التركيز فيها على األساســيات والوعي الذاتي بالجســم والتنســيق.
ويســتعين المدربــون المحنكيــن بــأدوات وأســاليب مناســبة للفئة العمرية لضمان أفضــل تجربة لالعبين الصغار.

جلســة مليئة بأنشــطة المرح المبتكرة والنشــطة التي ســوف تســاعد على اســتمرار نمو المهارات الرياضية األساســية لدى الطفل.
تتيح هذه الجلســة التي تجمع بين الموســيقى والحركات المرح واللياقة البدنية بطريقة يعشــقها األطفال.

تــم تصميــم هــذه الجلســة لتعليــم الفتيات التمارين المختلفة وتدريبات الرشــاقة والتحركات مع الموســيقى.
تــم تصميــم هــذه الجلســة فــي تمارين المرح التي التي تحفز كل من الجســم والعقل.
وهــذه طريقــة مثاليــة إلضفــاء طابــع التحدي والمتعة على تماريــن القوة وتمارين القلب.

