
برنامه ریزی، تجهیزات و حوصله رمز یک روز شاد با کودکان در طبیعت

با کوهنوردی کودکانمان را با طبیعت آشنا کنیم
کودکانمان را به کالس هاس 
با هزار  و  مختلف می بریم 
ترفند می خواهیم مواردی را 
بیاموزند که در تمام زندگی 
ممکن است اصال به آن نیاز پیدا نکنند اما 
مهم ترین آموزش را اغلب فراموش می کنیم؛ 
فراموش می کنیم که یک کودک باید طبیعت 
را بشناسد و آن را دوست بدارد. فراموش 
می کنیم که خود ما والدین هم بیشتر اوقات 
از یاد می بریم که طبیعتی وجود دارد که 
ببریم.  باید از آن محافظت کنیم و لذت 
آشنایی با طبیعت عالوه بر آثار مثبت در 
به  خانواده  افراد  خلق وخوی  و  روحیه 
کودک می آموزد که طبیعت را بشناسد و 
دوست بدارد و در بزرگسالی و زمانی که 
مسوولیت های کاری برعهده اش گذاشته 
می شود، برای حفاظت از آن تالش کند. 
شاید کوهنوردی و صعود با کودکان، یکی 

از بهترین روش ها برای آشنایی آنها با طبیعت باشد.

صادقانه باید گفت کوهنوردی با کودکان سختی ها و چالش های 
خودش را دارد! اما به یاد داشته باشید کوهنوردی با کودکان، یکی 
از بهترین شیوه ها برای آشنایی آنها با طبیعت است پس دست 
به کار شوید و برنامه ای کامل برای کوهنوردی یا طبیعت گردی 
نکاتی  به  باید  برنامه ریزی  این  کنید. در  تنظیم  با کودکانتان 
توجه کرد؛ اول از همه کفش مناسب است. طبیعی است که 
اگر می خواهیم روز کودکمان را به جهنم تبدیل نکنیم، باید 
کفشی مناسب طبیعت گردی برایش تهیه کنیم. هرچند ممکن 
است برایمان عجیب باشد، کرم ضدآفتاب و لباس مناسبی که 
پوست لطیف کودک را از آسیب اشعه خورشید حفظ کند هم 

از لوازمی است که باید به یاد داشته باشیم.

1 سعی کنید صعودتان را سرگرم کننده کنید
کودکان عاشق سرگرمی هستند. از قوه تخیل و کنجکاوی 
آنها استفاده کنید تا با انتقال اطالعات به آنها هنگام کوهنوردی، 
صعودتان را سرگرم کننده جلوه دهید! به آنها بگویید شاید در 
مسیرمان فسیل دایناسور پیدا کنیم! یک نقشه برای آنها بکشید 
و بگذارید آنها نقش رهبر را برعهده داشته باشند. در مسیر نیز 
می توانید به انجام بازی های فکری بپردازید یا حتی برایشان 

قصه و لطیفه تعریف کنید. 
را  صعودتان  که  بروید  سرگرمی هایی  سراغ  کنید  سعی 

هیجان انگیزتر و سرگرم کننده تر کند.

2 صبر و حوصله داشته باشید
قرار نیست کودک خود را به صعودی ۱۱ کیلومتری 
در ارتفاعات ۱000 متری ببرید! به یاد داشته باشید آن روز، 
روز آنهاست. کودکان پاهای کوچکی دارند و بی شک قرار 
نیست پا به پای ما در صعودهای دشوار شریک شوند. سعی 
کنید با مسیر کوچک و آسان شروع کنید و کم کم با افزایش 
سن، مسیر را بلندتر و سخت تر کنید. به یاد داشته باشید شما 
باید با کودکتان همگام شوید، نه او با شما. پس حوصله داشته 

باشید و پرخاش نکنید. 

3 با اوقات تلخی ها، کنار بیایید
مطمئنا تمام کودکان در مواقعی، اوقات ما را تلخ می کنند. 
خود ما نیز در کودکی همین طور بوده ایم. یاد بگیرید با اوقات 
تلخی ها کنار بیایید. آنها را آرام کنید و همان طور که در خانه 
با رفتار آنها کنار می آمدید، برخورد کنید. شاید بهتر باشد در 
جایی توقف کنید، کمی با آنها حرف بزنید، خوراکی بخورید 

و دوباره به راهتان ادامه دهید. 

4 »ایمنی« شرط اول صعود!
ایمنی در مسیر، اولین درسی است که باید به کودکتان 
بیاموزید. یک کیف کمک های اولیه با خود داشته باشید تا 
در صورت بروز حادثه ، سراغ آن بروید. حواستان به تپه ها و 
مسیرهای شیب دار باشد. کوهنوردی فعالیتی هیجان انگیز است 
اما تنها با چند قدم اشتباه می توانید لذت آن را از بین ببرید. 
قانون های ایمنی در مسیر را برای کودکان بازگو کنید و نسبت 
به انجام آنها قاطع باشید. سعی کنید هر جایی خطری در مسیر 

کودکان دیدید، به آنها نشان دهید. 

5 قانون »اثری بر جا نگذاشتن« را یاد دهید
قانون »اثری بر جا نگذاشتن« مجموعه ای از باورهای 
قلبی کوهنوردان در سراسر دنیاست! سعی کنید در کودکی آنها 
را با این قوانین آشنا کنید تا به اهمیت حفاظت و نگهداری از 
طبعیت پی ببرند. الزم نیست تمام قوانین حفظ و نگهداری از 
طبیعت را حفظ کنند، فقط سعی کنید به آنها اهمیت مهربان 
بودن با طبعیت را بیاموزید، مثال یادشان بدهید حشرات را زیر 

پا له نکنند یا شاخه درختان را نشکنند.

6 آنها را از دید خود خارج نکنید
حتی حرفه ای ترین کوهنوردان نیز با انجام چند حرکت اشتباه 
در جنگل، گم می شوند. بگذارید کودکان بازی کنند، در مکان های 
امن جستجو کنند و زمانی که در حال بازی هستند، در مکانی باشند 

که شما بتوانید آنها را ببینید و آنها نیز در دید شما باشند.

7 عجله نکنید
کودکان کنجکاوی و عالقه خاصی برای جستجو دارند. 
آنها دوست دارند یکباره در مسیر، سراغ سنگ ها و صخره ها 
بروند، به همه چیز دست بزنند و حسابی خودشان را کثیف 
کنند! این یکی از بهترین قسمت ها در کوهنوردی با کودکان 
است! عجله نکنید و درست مثل آنها کنجکاوی به خرج دهید 

تا صعودی سرگرم کننده و هیجان انگیز داشته باشید.

8 سعی کنید در طول مسیر، چند بار توقف 
کنید

بدون شک کودک شما برای ادامه مسیر، نیاز به توقف هایی برای 
استراحت خواهد داشت. کوهنوردی انرژی زیادی الزم دارد و 
بدن کوچک آنها نیز برای تامین این انرژی، نیاز به توقف در 
مسیر و استراحت دارد. آخرین موردی که دلتان می خواهد این 
است که مجبور شوید از ادامه صعود منصرف شوید و آنها را 

تا رسیدن به اتومبیلتان، پشت کنید.

9 بگذارید کودکتان نقش »رهبر« داشته باشد
کودکان معموال هیچ گاه نقش رهبر را تجربه نمی کنند 
و اغلب پدر و مادرها نقش لیدر را برعهده دارند. بگذارید 
هر کدام از آنها به صورت نوبتی نقش رهبری گروه را داشته 
باشند. البته دقت کنید که کجا پا می گذارند. با این کار به کودکان 
حس قدرت می دهید و آنها نیز هدفی برای این صعود انتخاب 
می کنند. همچنین با این کار مطمئن می شوید سرعت پیاده روی 

شما پایین است و بدن آنها به این زودی ها خسته نمی شود.

10 در نزدیکی آب باشید
کودکان عاشق آب هستند و این حقیقت بر کسی پوشیده 
نیست پس شاید بهتر باشد از این حقیقت به نفع خودتان استفاده 
کنید. مسیری را انتخاب کنید که نزدیک به رودخانه یا دریاچه 
باشد تا کودکان بتوانند مقداری آب بازی کنند، فقط حواستان 
باشد اگر قصد شنا داشتند با آنها  داخل آب بروید و فقط در 
قسمت های کم عمق شنا کنید. چند لباس اضافه نیز با خود داشته 
باشید تا به محض خروج از آب، آنها را با لباس های خیس شده 
تعویض کنید. اگر کوچک ترین شکی به  ایمنی یا عمق و پاکیزگی 

آب دارید، کودکتان را داخل آب نکنید. 

11 دوستانشان را نیز با خودتان بیاورید
هرچند کوهنوردی انفرادی لذت های خودش را دارد، این 
شیوه از کوهنوردی، هنوز برای کودکان شما زود است. زمانی 
که بزرگ تر شدند، می توانند کوهنوردی به صورت انفرادی را 
تجربه کنند. در حال حاضر سعی کنید دوستانشان را نیز در 
این صعود شریک کنید و آنها را نیز با خود بیاورید. البته قرار 
نیست تنهایی مسوولیت بچه های دیگران را هم داشته باشید. 
این کار هم خطرناک است و هم خسته کننده پس سعی کنید 
در قالب گروه هایی با دوستان کودکتان و والدین آنها همراه 
شوید. کودکان کنار هم کمتر اوقات تلخی می کنند و معموال 
کنار دوستانشان رفتار بهتری از خود نشان می دهند. این یک 

موقعیت برد - برد برای شماست.

12 آب را فراموش نکنید
آبرسانی به بدن یکی از مهم ترین نکات در کوهنوردی 
است. این نکته زمانی که در هوای گرم کوهپیمایی می کنید، 
اهمیت دوچندانی پیدا می کند، حتی خود ما نیز هنگامی که 
در زیبایی طبیعت غرق می شویم، گاهی آب خوردن در مسیر 
را فراموش می کنیم. مطمئن شوید به اندازه کافی با خود آب 

می آورید و آن را به صورت منظم با کودکانتان مصرف می کنید. 
بدن کودکان به کم آبی بسیار حساس است پس مراقب باشید 

مرتب به آنها آب بدهید.

باتوم های کوهنوردی برای کودکان وسیله ای ضروری 13 چوب و باتوم کوهنوردی!
نیستند اما همیشه صعودتان را سرگرم کننده تر می کنند. کودکان 
عاشق تکه های چوب در طبیعت هستند و پیدا کردن بهترین 
شاخه برای عصای کوهنوردی می تواند آنها را تا پایان صعود 
دارید،  رو  پیش  طوالنی  مسیری  اگر  همچنین  کند.  سرگرم 
از  به شما می بخشد و  بیشتری  تعادل  عصاهای کوهنوردی 

خستگی پاهای شما نیز جلوگیری می کند. 

سعی کنید مسیری کوتاه انتخاب کنید که در ارتفاع کمی 14 مسیر کوتاه انتخاب کنید
واقع شده باشد. شما می خواهید خاطره ای دل انگیز برای کودکان 
ایجاد کنید تا آنها برای صعودهای بعد، خودشان داوطلب شوند. 
یک صعود خسته کننده و طوالنی، خاطره بدی برای آنها به جا 
می گذارد پس سراغ مسیری کوتاه بروید که آبشارها، دریاچه ها، 
رودخانه ها و دیگر زیبایی های طبیعت را در خود جا داده باشد. 

معموال کودکان در طول صعود خسته و از ادامه کار 15 خوراکی های خوشمزه را فراموش نکنید
به خانه  دارند هرچه زودتر  آنها دوست  منصرف می شوند. 
بازگردند. مشکل این است که شما نمی دانید این خستگی و 
غر زدن ها چه زمان سراغ شما می آید! پس سعی کنید خوراکی 
خوشمزه ای به عنوان سورپرایز با خود داشته باشید. یک آبنبات 
چوبی خوشمزه می تواند تمام مشکالت کودکان را حل کند. 

عالوه بر این، مقدار زیادی انرژی  به آنها منتقل می کند.

گیاهان، حشرات، 16 با آنها بازی کنید از  فهرست  از صعودتان، یک  قبل 
حیوانات و نشانه های مسیرتان تهیه کنید. به کودکان بگویید 
اگر هر کدام از آنها زودتر این اسامی را در مسیر پیدا کند، 
جایزه ای به او خواهید داد. این کار باعث می شود کودکان در 
طول مسیر فعال بمانند و حوصله آنها نیز سر نرود. البته شرط 
اول این کار این است که کمی وقت و حوصله به خرج بدهید 
و درباره طبیعتی که قرار است روز خود را در آنجا بگذرانید، 

کمی اطالعات به  دست بیاورید.

کودکان سوال های زیادی دارند و این سوال ها مختص 17 با آنها گفت وگو کنید
کوهنوردی نیست. شاید جواب دادن به سواالتی مثل »چرا آسمان 
آبی است؟«  یا »آب، خیس است؟« برای شما خسته کننده باشد 
اما به یاد داشته باشید این صعود، برای آنهاست. به سواالتشان 
گوش دهید و با دقت به آنها پاسخ دهید. این یک موقعیت 
یادگیری برای آنهاست. اگر به چند سوال هم جواب کامال درستی 
ندادید، مشکلی ندارد. کودکان اغلب به عمق جواب های شما 

فکر نمی کنند. بگذارید کودکانتان سرگرم بمانند.

با 18 یک جفت کفش راحتی برای آنها انتخاب کنید با طرح ها و ویژگی های مختلف  زیادی  بوت های 
قیمت های باال برای کوهنوردان وجود دارد اما هیچ کدام از آنها 
برای کودکان شما مهم نیستند. مساله راحتی کفش است که در 
طول مسیر پای آنها را اذیت نکند و از ایجاد تاول، ساییدگی و 
خراش جلوگیری کند. برای اینکه نگران کثیف شدن کفش ها 

نباشید، بهتر است کفش های نو پای آنها نکنید.

19 سعی کنید صعودتان را صبح زود آغاز کنید
اگر صبح زود صعودتان را آغاز کنید، انرژی بیشتری در 
مسیر دارید. در تابستان، سحرخیزی و صعود در ساعات اولیه 
صبح، به این معنی است که به گرمای ظهر نخواهید خورد. 
سعی کنید در یک ساعت منطقی از صبح صعودتان را شروع 

کنید تا لذت بیشتری از آن ببرید.

20 از کوله پشتی های حمل 
کودک استفاده کنید

از  یکی  کودک،  حمل  کوله پشتی های 
با  کوهنوردی  هنگام  وسایل  بهترین 
برای  می توانید  آنها  از  است.  کودکان 
خود،  ساله   ۶ یا    ۵ کودکان  حمل 
کنید.  استفاده  آنها  اندازه  به  باتوجه 
و  است  طوالنی  کوهنوردی،  مسیر 
راه خسته  بین  دارد کودکان  احتمال 
شوند. داشتن این کوله پشتی ها  راه حل 

آسان برای ادامه راه است.

21 به هرکدام وظیفه ای 
محول کنید

حمل کوله پشتی از وظایف شماست. 
این یک مورد را از کودکان انتظار 
نداشته باشید. به هر کدام وظیفه ای 
آنها  از  یکی  مثال  کنید،  محول 
می تواند نگهبان حیوانات و دیگری 
نگهبان پرنده ها و... باشد. با این کار حس مشارکت در 
صعود را به آنها می دهید و مطمئنا صعودتان بیش از پیش 

جذاب تر می شود.

به هر چیزی در طبیعت نمی توان نزدیک شد و به آن 22 موارد ایمنی را به کودکان گوشزد کنید
دست زد. به کودکان توضیح دهید از چه چیزهایی باید دور 
شوند و به آنها دست نزنند. مواردی مثل حیوانات وحشی، 
پیچک های سمی یا حشرات خطرناک. به کودکان یاد دهید 
به خصوص در فصل بهار به محل زندگی جانوران و نوزاد 

آنها نزدیک نشوند.

باشید23 یک بسته دستمال مرطوب با خود داشته 
کودکان عاشق کثیف کاری هستند. آنها هنگام بازی با کودکان 
دیگر، دست زدن به اشیای مختلف، دویدن و موارد دیگر 
حسابی خودشان را کثیف می کنند اما تمیز کردن آنها برعهده 
شماست. یادتان باشد آنها به طبیعت گردی آمده اند، نه مهمانی. 
بدون  و  باشید  داشته  خود  با  مرطوب  دستمال  بسته  یک 
عصبانیت و نق زدن به راحتی دستان، پاها و صورت کودکان 
را تمیز کنید. بگذارید در گل و الی نیز بازی کنند اما بعدا 

آنها را تمیز کنید.

را خیلی 24 غذاهای ترکیبی درست کنید از مواردی است که کودک شما  این یکی 
خوشحال می کند. غذاهای دست ساز سرشار از انرژی و مواد 
مغذی برای کودک شما هستند. قبل از صعود، مواد مورد نیاز 
را از خواروبارفروشی ها تهیه کنید. سعی کنید سبزیجات نیز 
در آنها باشد. تمام مواد مورد نیاز را جلوی کودکان بگذارید 
و اجازه دهید غذای مخصوص خودشان را درست کنند. کمی 
شکالت هم بین موادی که تهیه می کنید، بگذارید و باز هم 

تاکید می کنیم حوصله داشته باشید.

کودکان معموال خیلی زود خسته می شوند پس انصراف 25 اگر احساس خستگی کردند، برگردید
از ادامه مسیر، شکست برای آنها نیست! پیروزی اصلی آن است 
که توانسته باشید در همان یک روز آنها را به طبیعت گردی و 
کوهنوردی عالقه مند کنید. اگر کودکانتان خیلی خسته بودند، به 
آنها بگویید مسیر اینجا تمام شده و به خانه بازخواهید گشت. 

خاطرات برای همیشه باقی خواهند ماند و گرفتن چند 26 یک دوربین با خود داشته باشید
عکس در طبیعت باعث می شود بعد ها با دیدن این عکس ها 
به فرزندان خود افتخار کنید. سعی کنید کلی عکس بگیرید 

و خاطره بسازید.

این یک قانون کلی و شاید کمی سخت باشد! مهم 27 خوش بگذرد
نیست چه می شود، کودکان پا به پای شما می آیند یا منصرف 
می شوند. مهم این است که باید خوش بگذرانید. دوران کودکی 
آنها به سرعت در حال طی شدن است پس تا می توانید خوش 

بگذرانید و هر لحظه را گرامی بدارید. 

و در آخر
شاید کوهنوردی با کودکان مقداری سخت باشد و در نقطه ای 
از مسیر از خود بپرسید »چرا این کار را کردم؟« اما مطمئن 
باشید هر کاری لذت و سختی های خودش را دارد و تا جایی 
که ما می دانیم لذت ها همیشه بر سختی ها پیروز خواهند شد.
کوهنوردی و طبیعت گردی، یک فعالیت  انگیزشی است که 
عشق و عالقه به آن در کودکی افراد پدیدار می شود. کوهنوردی 
و طبیعت گردی با کودکان، کاری سرگرم کننده و هیجان انگیز 
است. با انجام این کار، آنها را با دوستی و عشق و عالقه به 

محیط زیست آشنا کرده اید. 
کوهنوردی  و  باشید  طبیعت  در  که  است  آن  کلیدی  نکته 
کنید. مسیری انتخاب کنید که کودکان عاشق آن شوند و در 

صعود های بعد، خودشان داوطلب باشند.

کوهنوردی و طبیعت گردی، یک فعالیت  انگیزشی 
است که عشق و عالقه به آن در کودکی افراد 
پدیدار می شود. کوهنوردی و طبیعت گردی با 
کودکان، کاری سرگرم کننده و هیجان انگیز است. 
با انجام این کار، آنها را با دوستی و عشق و 
عالقه به محیط زیست آشنا کرده اید
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