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BÀI TẬP THỂ DỤC
DÀNH CHO PHỤ NỮ SAU SINHDÀNH CHO PHỤ NỮ SAU SINH

DỰ ÁN CÂU LẠC BỘ HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG 
Vì sự phát triển toàn diện của trẻ

Hội phụ nữ và trạm y tế xã tổ chức câu lạc bộ hướng dẫn cách
 chăm sóc trẻ đúng cách tới phụ nữ nuôi con nhỏ 0 - 2 tuổi và gia đình. 

Hãy liên hệ sớm để đăng ký tham gia.

Giúp trẻ ngủ ngon và không khóc nhè
Nuôi con bằng sữa mẹ và cho ăn bổ sung

Chăm sóc răng miệng cho trẻ
Chơi và sự phát triển của trẻ 3 – 6 tháng đầu đời
Dạy con ăn đa dạng và độc lập

Các bệnh thường gặp ở trẻ và cách chăm sóc

Chơi với trẻ 7-12 tháng: kích thích kỹ năng giao tiếp
Chơi với trẻ 7-12 tháng: kích thích kỹ năng vận động

Vai trò của gia đình trong chăm sóc phụ nữ và trẻ em 0-24 tháng

Chơi với trẻ 13 – 24 tháng: học mà chơi – chơi mà học / kích thích 
phát triển ngôn ngữ

Học mà chơi – chơi mà học: kích thích phát triển 
 cảm xúc và giao tiếp xã hội

Học mà chơi – chơi mà học: kích thích vận động và kỹ năng 
tự chăm sóc bản thân 
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Học mà chơi – chơi mà học: kích thích phát triển trí tuệ nhận thức
Xung đột gia đình về cách chăm sóc trẻ và giải pháp

Chăm sóc trẻ biếng ăn
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BÀI 1: TẬP THỞ VÀ TẬP BỤNG

Bước 1: Nằm ngửa, co hai đầu gối lên, thở chậm và sâu, 
kéo cơ bụng vào để ép chặt lưng vào giường, giữ nguyên tư thế 
và đếm từ 1 đến 6, sau đó thả lỏng, thở ra

Dưới đây là 3 bài tập đơn giản có tác dụng giúp phụ nữ sau sinh con khỏe mạnh về thể chất và tinh thần. Bạn sẽ thấy thư giãn hơn sau mỗi bài tập. Nếu duy trì thói quen tập thường xuyên, bạn sẽ thấy kết quả rõ rệt.
Mỗi động tác thực hiện 5 lần. 

BÀI 2: TẬP CƠ BỘ PHẬN SINH DỤC

Các động tác của bài tập 2 giúp chúng ta luyện co cơ bộ phận sinh dục, 
giúp săn chắc, tăng cường khả năng hứng thú khi sinh hoạt vợ chồng và 
tránh bị són tiểu khi về già. Bạn có thể nằm hoặc ngồi 
khi thực hiện bài tập 2

Bước 1: Thở ra, sau đó co cơ bộ phận sinh dục giống như khi bạn nhịn tiểu
 
  

BÀI 3: TẬP HÔNG VÀ CHÂN

Bước 1: Nằm ngửa, chân phải co lên, chân trái duỗi thẳng 

Sau khi sinh em bé khoảng 2 tháng, phụ nữ có thể bắt đầu tập thể dục nhẹ nhàng như đã hướng dẫn. Tập luyện thể dục đều đặn sẽ giúp bạn sớm 
lấy lại vóc dáng thon thả trước khi sinh và thêm khỏe mạnh để chăm sóc em bé tốt nhất.

Bước 2: Duỗi thẳng chân và đạp bàn chân như dập máy khâu

Bước 3: Xoay bàn chân theo vòng tròn cả 2 chiều 

Bước 2: Giữ yên, nhẩm đếm đến 6 (1,2,3,4,5,6), sau đó từ từ thả lỏng.  

Bước 2: Đổi chân, duỗi thẳng chân phải, co chân trái. 


