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Chương 10 

Sự vận động 
 

Trẻ nhỏ điều khiển được một chút các cử động của cơ thể. Khi lớn dần lên, đầu 
tiên trẻ sẽ điều khiển được một phần cơ thể, sau đó là những phần cơ thể khác: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trẻ em học cách cử động bởi vì chúng thích thú cái gì đó, như đồ chơi chẳng hạn, 
và muốn với tới đồ chơi đó. Trẻ khiếm thị sẽ cần có sự khuyến khích cử động nhiều 
hơn vì bé không biết xung quanh mình là một thế giới đầy lý thú cần khám phá. 
Đối với trẻ khiếm thị, sự chuyển động có thể làm bé hoảng sợ. Do đó trẻ thường 
được bế và ít có cơ hội để luyện tập phát triển cơ tay và cơ chân cho khỏe. Tất cả 
trẻ mù đều có thể học tập cách đi, cách chơi và cách vận động như trẻ sáng mắt. 
Hãy giúp trẻ làm quen với các động tác bằng cách khuyến khích trẻ cử động ngay 
khi mới ra đời. Nếu con bạn dưới 6 tháng tuổi nhưng ít cử động, trước tiên hãy 
đọc Chương 5 phần “Các hoạt động cho trẻ sơ sinh”. 
Khi trẻ có thể điều khiển được đầu và ngồi được với sự hỗ trợ là trẻ sẵn sàng bắt 
đầu tham gia các hoạt động được nêu trong chương này. Những hoạt động này sẽ 
giúp con bạn học được cách: 

• tự ngồi và tự bò 
• đứng, đi và sử dụng gậy 
• có được hai tay và bàn tay khoẻ và dẻo dai 
• cảm giác ngón tay về các chi tiết và hình dạng tốt 

Xem chương 9 phần “Sự an toàn” để có thông tin về giữ an toàn cho trẻ. Xem 
trang 112 để có thông tin về an toàn khi đi lại ở những nơi mới lạ. Xem trang 129 
để có thông tin về cách động viên khuyến khích con bạn chơi với những trẻ khác. 

Trước tiên, trẻ điều khiển 
đầu và cơ thể (thân) … 

…tiếp theo trẻ phát triển rồi điều 
khiển cánh tay và bàn tay… 

… và cuối cùng 
điều khiển chân. 
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CÁC HOẠT ĐỘNG 
 

Nếu con bạn có thể nhìn được chút ít, hãy cố gắng để những hoạt động này gắn 
với việc sử dụng tối ưu thị lực còn lại của trẻ (xem Chương 4). 

 Giúp trẻ tự ngồi được 
Đặt trẻ ở tư thế ngồi với hai chân duỗi ra và hai tay đưa ra phía trước để tự hỗ trợ. 
Đưa cho trẻ mấy thứ đồ chơi rồi đặt những đồ chơi đó ở những chỗ khác nhau, ví 
dụ như giữa hai chân trẻ, ở bên trái hoặc bên phải trẻ. Khi chuyển động để tìm đồ 
chơi, trẻ giữ cân bằng và phát triển sự thăng bằng. 
 
 
 
 
 
 

 Giúp trẻ biết bò 
Khi trẻ có thể nằm sấp và dùng hai tay nâng được phần trên cơ thể thẳng lên 
là trẻ sẵn sàng bắt đầu học bò. Các hoạt động trình bày trong phần này có thể 
giúp trẻ học cách cử động phần trên và phần dưới cơ thể một cách độc lập, chịu 
trọng lượng cơ thể lên hai tay và hai chân và thay đổi vị trí trọng lượng cơ thể từ 
bên nọ sang bên kia.Quá trình này kéo dài vài tháng và trẻ có thể bò nhanh. Tất cả 
những kỹ năng này rất quan trọng cho việc học bò và cần được thực hiện theo trật 
tự sau đây:  
1. Khi trẻ nằm sấp, đặt một số đồ chơi 

sang một bên gần vùng thắt lưng của 
trẻ. Sau đó giúp trẻ chống một tay và 
với lấy đồ chơi bằng tay kia. 

2. Đặt trẻ nằm sấp lên một chân của bạn, 
hai tay trẻ để thẳng và hai đầu gối trẻ 
gập lại. Giúp trẻ đỡ cơ thể bằng hai tay 
và hai chân rồi nâng cơ thể từ bên này 
sang bên kia, đu đưa chân bạn từ bên 
nọ sang bên kia trong khi nhẹ nhàng ấn 
xuống hai vai và phần dưới lưng trẻ. 

 

Sơn à, đây là cái 
thìa và cái lúc 

lắc của em. 

Thìa và lúc lắc đâu 
mất rồi ? Em tìm giúp 

anh đi ? 
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3. Đặt trẻ nằm ngang qua chân bạn. 
Để vài thứ đồ chơi ra trước mặt ở 
phía phải và phía trái của trẻ. Động 
viên trẻ với lấy đồ chơi, trước tiên 
bằng tay này, rồi sau đó bằng tay 
kia 
 

 
 

4. Nếu trẻ lết bụng khi bắt đầu bò 
thì hãy đỡ bụng trẻ bằng hai tay 
bạn hoặc bằng một cái khăn. Khi 
trẻ di chuyển về phía đồ chơi, 
nhẹ nhàng kéo bên này khăn rồi 
bên kia khăn lên để trẻ có thể 
học cách nâng trọng lượng cơ 
thể từ bên nọ sang bên kia. Khi 
trẻ đã quen hơn thì giảm bớt sự 
hỗ trợ đi. 
 

5. Một khi trẻ đã ở tư thế bò bằng 
hai tay và đầu gối mà không cần 
sự hỗ trợ, hãy khích lệ trẻ vươn 
tới để lấy đồ chơi. Cố gắng giữ 
cho trẻ di chuyển về phía trước 
để trẻ đừng ngồi xuống trở lại.  

 
6. Một khi trẻ đã bò một cách 

dễ dàng, khuyến khích trẻ 
bò lên cầu thang. Đặt hai 
tay trẻ lên bậc thang thứ 
nhất và cùng lên cầu thang 
với trẻ. Sau đó giúp trẻ 
quay lại và xuống cầu 
thang bằng cách ngồi. 

 
Khi trẻ bò, cần đảm bảo chắc chắn rằng những nơi trẻ bò phải sạch sẽ và an toàn. 

Chi ơi cố tìm 
đồ chơi của 
con nhé ! 

Đây là cái lúc lắc 
em thích này ! 

Nam bò lên lấy nó 

Bò đến lấy quả 
bóng đi Lâm 

Chỉ còn 1 bậc 
nữa thôi Na. Rồi  
mình sẽ chơi với 
cái cốc và hộp 

của em. 
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 Giúp trẻ học đứng 
Giữ trẻ đứng trên lòng bạn. Nhún người 
trẻ lên xuống một chút để trẻ quen với 
cảm giác ở nơi đặt bàn chân. Đưa nhẹ 
nhàng cơ thể trẻ sang hai bên để trẻ học 
cách di chuyển trọng lượng của cơ thể 
mình. 

 
 
 
Bạn ngồi trên sàn nhà, hai chân 
duỗi ra, khuyến khích trẻ túm lấy 
người bạn và trong tư thế đang 
quỳ, trẻ kéo người lên sau đó đứng 
dậy. 
Đặt những đồ chơi trẻ thích lên trên ghế hoặc bàn và động viên trẻ tự kéo mình 
đứng dậy để lấy những đồ chơi đó. Hoặc đặt hai tay bạn lên hông trẻ để giúp trẻ 
đứng dậy. 
 
 
 
 
 
 
 
Giúp trẻ đang đứng từ 
từ hạ thấp người xuống 
để ngồi, đỡ lấy mông 
trẻ khi trẻ hạ thấp người 
xuống sàn nhà. 
 
 
 

Hãy nhún 
lên nhún 
xuống đi 

con. 

Tiếp tục kéo lên An.  
Tốt lắm ! 

Đứng lên 
nào , Vũ ! 

Mẹ đang đỡ 
con, Lan  

ngồi xuống 
đi con! 
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 Giúp trẻ tập đi 
Động viên trẻ đi tới đi lui bằng 
cách vịn tay vào đồ vật. Điều 
này sẽ giúp trẻ biết được đồ vật 
để ở những chỗ khác nhau 
trong nhà.  
 
 
 
 
 
 
 
Khi trẻ giữ được 
thăng bằng tốt hơn, 
cầm một tay trẻ và đi 
cùng với trẻ. 
 
 
 
 
Cho trẻ bắt đầu đi một mình 
bằng cách đẩy một cái xe, một 
cái ghế hoặc một cái hộp. Đặt 
một vật nặng vào cái hộp hoặc 
cái ghế để trẻ phải đẩy mạnh 
hơn và để nó không đi nhanh 
quá. 
 
 
 
Trước khi trẻ đi, cần suy nghĩ về mọi nguy hiểm có thể xảy ra đối với trẻ trong 
nhà và những nơi xung quanh nhà, đảm bảo để trẻ đi lại an toàn. 

Cần kiên nhẫn! Trẻ sẽ mất nhiều 
thời gian để cảm thấy an toàn khi 
đi mà không cần bám vào cái gì.  

Thành đi đến đây bố ôm nào. 

Mẹ con mình đi ra 
bàn ăn nào, Nam. 

Cả nhà đang chuẩn 
bị ăn tối đấy. 
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 Giúp trẻ đi lên và đi xuống cầu thang 
Để giúp trẻ đi lên cầu thang, bạn 
hãy động viên trẻ đứng và bám vào 
các tay vịn cầu thang rồi đi lên 
từng bước một. Sau đó cũng dạy 
trẻ cách đi xuống cầu thang. 
 
 

 Giúp trẻ dùng hai tay để định hướng 
Khi lớn hơn, trẻ có thể sử dụng hai tay của mình 
để định hướng và tự bảo vệ trong lúc đi lại. 
 

Ở nhà trẻ có thể dùng mu bàn tay để rà tường, cạnh 
bàn hoặc các đồ vật khác. 

 
 
 
 
 
 

Ở những chỗ khác, trẻ có thể đưa một tay lên phía 
trước mặt với mu bàn tay xoay ra ngoài để bảo vệ mặt 
và đầu. Trẻ cần đưa bàn tay kia lên ngang thắt lưng để 
bảo vệ phần còn lại của cơ thể. 
 
Khi trẻ bị ngã, dạy trẻ tự bảo vệ bằng cách đưa hai tay 
ra phía trước và gập đầu gối khi trẻ ngã. Điều này sẽ 
giúp trẻ không bị đập đầu xuống đất. 
 
Tai nạn có thể xảy ra giống như với trẻ sáng mắt. 
Nhưng điều quan trọng là hãy để con bạn tự trải qua 
những điều này và học được tính tự lập. 

Bàn tay của bé này đang sờ 
vào tường để định hướng 

Giữ lấy tay 
vịn, Nam nhé, 
để em không 
bị ngã đau. 
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 Giúp trẻ học cách sử dụng gậy 
Trẻ có thể bắt đầu học cách dùng gậy bất kỳ khi nào chúng tỏ ra sẵn sàng, thường 
là khi trẻ lên 3 hay 4 tuổi. Sử dụng gậy giúp trẻ cảm 
thấy thoải mái hơn khi đi đến những nơi mới lạ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trẻ cũng nên dùng gậy khi đi lên xuống các bậc cầu thang và các gờ lề đường. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nhờ thực hành, trẻ sẽ đi 
nhanh hơn với những 
bước dài và chắc chắn 
hơn. Bởi vì trẻ có thể 
cảm nhận phía trước 
bằng gậy xa hơn là bằng 
tay hoặc chân. 

Gậy cần  mỏng, nhẹ 
nhưng phải bền chắc 
để không dễ bị gãy. 
Đầu tay cầm có thể 
cong hoặc thẳng. 

Gậy cần 
cao gần 
ngang 
tầm vai 
trẻ. 

Lúc đầu, cho trẻ dùng gậy gõ nhẹ xuống 
dưới đất, phía trước mặt, khi tập đi. Cho 
trẻ nghỉ trước khi trẻ cảm thấy mệt. Lần 
đầu chỉ nên tập khoảng 5 đến 10 phút. 

Khi trẻ đã quen với việc dùng gậy, dạy trẻ 
cách chạm gậy xuống đất nhẹ nhàng từ 
bên này sang bên kia. Độ rộng của đường 
cong này lớn hơn 2 vai trẻ một chút. 

ĐÚNG 
 

SAI 
 

Ví dụ khi trẻ cảm thấy bậc lên xuống bằng 
gậy, dạy trẻ trước tiên hãy đi lại gần bậc, sau 
đó dạy trẻ cách cầm gậy giống như trong hình 
vẽ để cảm nhận độ cao và vị trí của từng bậc. 

Không được cầm gậy như trong hình 
vẽ này! Bậc có thể đột ngột làm vấp 
gậy và gậy sẽ chọc vào bụng trẻ. 

Giữ cánh 
tay thẳng, 
Kiên nhé ! 
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 Giúp trẻ học nhiều loại vận động khác nhau 
Khi trẻ có thể đi lại dễ dàng và chắc chắn với đôi chân của mình, hãy để trẻ đi 
xung quanh ở ngoài trời, những nơi mà trẻ không bị va đụng vào những thứ khác. 
Khi trẻ cảm thấy tự tin, trẻ có thể học tất cả các cử động khác nhau ở độ tuổi của 
mình. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Đẩy Kéo 

Trượt 
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Thăng bằng 

Đánh đu 
Leo trèo 

Nhảy múa 
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Các kỹ năng bàn tay và ngón tay 
Mọi trẻ em đều phát triển các kỹ năng bàn tay và ngón tay nhưng trẻ mù học 
những kỹ năng này khó hơn. Trẻ mù phải học cách điều khiển các ngón tay, bàn 
tay và cánh tay vì trẻ phải phụ thuộc rất nhiều vào chúng để có được thông tin về 
thế giới xung quanh. Những kỹ năng này cũng rất quan trọng khi trẻ học chữ nổi 
Braille (xem trang 139). 
Trẻ mù có thể không năng động như trẻ sáng mắt. Khuyến khích trẻ tham gia vào 
các hoạt động hàng ngày để giúp trẻ phát triển: 

• hai bàn tay và các ngón tay trẻ khoẻ mạnh và dẻo dai  
• có khả năng cảm nhận bằng các ngón tay những chi tiết và hình dạng nhỏ, 

tinh xảo 
 
 
 
 
 
 
 

 Giúp trẻ phát triển bàn tay và ngón tay mạnh mẽ, dẻo dai  
Giao cho trẻ những công việc hoặc chơi các trò chơi mà trẻ phải sử dụng các cơ 
ngón tay, ví dụ như nặn quả bóng bằng đất sét hoặc bùn, nhào bột mì làm bánh, 
bóc vỏ đỗ, vắt cam. 
 
 
Giao cho trẻ những công việc 
hoặc chơi những trò chơi mà trẻ 
phải bẻ hoặc xé, ví dụ như cỏ, lá, 
vỏ ngô hoặc vỏ lạc thành những 
mẩu nhỏ. 

Khi trẻ còn nhỏ Trẻ lớn hơn và đi học Bắt đầu học kinh doanh 

Bây giờ chúng ta 
có đủ bông để 
nhồi gối  rồi, 

Sơn ạ. 
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Khuyến khích trẻ làm những 
công việc đòi hỏi phải xoay tay 
nhiều, như vắt quần áo ướt vừa 
giặt xong, vặn mở các nắp chai 
lọ hoặc vặn mở hay tắt radio. 

 
 
 
 

Khuyến khích trẻ viết và vẽ. 
Vẽ trên cát ướt hoặc bùn giúp 
trẻ cảm nhận được các hình mà 
trẻ đã vẽ. 

 
 
 
 
Dạy trẻ các trò chơi hoặc các kỹ 
năng mà trẻ phải dùng các ngón tay 
một cách riêng biệt, như xỏ dây qua 
các lỗ giầy hoặc tháo các nút buộc. 

 
 
 
 

Dạy trẻ làm công việc thủ công như 
đan, thêu hoặc móc đòi hỏi sử dụng 
bàn tay một cách khéo léo. 
 
Các hoạt động như đẩy đồ chơi qua lỗ trên hộp (xem trang 66), ăn bốc hoặc ăn 
bằng dụng cụ ăn (xem trang 76), dùng khuy áo (xem trang 81) đều tốt cho việc 
phát triển sự mạnh mẽ và dẻo dai của tay trẻ. 

Nam ơi, con giúp được mẹ 
nhiều việc quá ! 
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 Giúp trẻ phát triển khả năng cảm nhận những chi tiết, hình dạng nhỏ 
bé, tinh tế bằng các ngón tay 

Để cho trẻ bò và đi trên các bề mặt 
khác nhau như sàn gỗ, sàn gồ ghề, 
cỏ ướt và khô, bùn và cát. 
 
 
 

 
 

 
Khuyến khích trẻ tìm quần áo bằng 
cách cảm nhận về chất liệu. 

 
 
 
 
 
 

Yêu cầu trẻ giúp bạn những công 
việc vặt bằng cách trẻ phải cảm 
nhận sự khác nhau của các vật nhỏ. 

 
Gắn sợi dây hoặc sợi chỉ thành 
những mẫu hình khác nhau lên 
một mẩu giấy hoặc mảnh vải. 
Sau đó để trẻ rà theo các đường 
nét đó bằng đầu ngón tay. Khi 
trẻ đã thành thạo việc này, yêu 
cầu trẻ ghép những hình giống 
và tìm ra những hình khác nhau 
đã được dán trên giấy. 

Linh ơi, sàn nhà 
nhẵn và mát còn 
thảm thì ấm hơn 

phải không? 

Liên.có tìm thấy 
áo mặc mùa đông 

không? Nó dầy 
hơn áo mùa hè. 

Hồng giỏi lắm! Con nhặt 
được sạn và những thứ 

bẩn trong gạo giống như 
mẹ nhặt đấy. 

Con hãy sờ theo 
sợi dây bằng ngón 

tay Nam nhé ! Hình đó 
là hình 
tròn !
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