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Đồ chơi của con có 
cho vừa vào hộp này 

không, Lâm? 

Bây giờ hãy lấy  
đồ chơi ra đi ! 

 

Chương 3 

Hướng dẫn chung 
cho các hoạt động học tập 

Chương này miêu tả một số hướng dẫn chung mà phụ huynh khi dạy những kỹ 
năng mới cho trẻ sẽ thấy hữu ích. Bạn hãy cố gắng sử dụng những hướng dẫn này 
cùng với những chỉ dẫn cụ thể cho từng hoạt động từ chương 5 đến chương 8, 
chương 10 và 11. 

Bạn chính là chuyên gia về con bạn 
Không ai biết rõ về con bạn và các khả năng của bé tốt hơn bạn. Hãy nghe theo 
cảm giác và kinh nghiệm của bạn về cách mà con bạn đang làm, thậm chí rất khác 
với những điều mà bác sĩ, cán bộ y tế, giáo viên hoặc quyển sách này hướng dẫn 
bạn. Bạn có thể biết nhiều điều từ những người có nhiều trải nghiệm với các trẻ 
khiếm thị, nhưng mỗi đứa trẻ lại khác nhau. Bạn chính là chuyên gia của con bạn. 

Hãy để cho trẻ giữ vai trò chủ đạo 
Chơi là một cách rất quan trọng để trẻ khám phá thế giới xung quanh. Một đứa trẻ 
rất háo hức chơi khi nó được làm những điều nó thích. Do đó nếu con bạn có vẻ 
thích một đồ vật, một người hoặc một hoạt động nào đó, hãy dùng trò chơi để giúp 
trẻ học những kỹ năng mới. 
Để con bạn giữ vai trò chủ đạo sẽ giúp bé biết rằng những lựa chọn của nó là quan 
trọng và nó kiểm soát được những điều xảy ra. Nhưng không có nghĩa là mọi thứ 
đều không được sắp xếp trước. Bạn cần suy nghĩ về những kỹ năng mà con bạn 
cần biết (xem trang 12), và những hình thức hoạt động, những đồ vật có thể giúp 
trẻ học được những kỹ năng này. Sau đó bạn có thể nghĩ ra những cách giúp trẻ 
học nhiều hơn nữa khi bé đang chơi. 
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Điều chỉnh những hoạt động cho trẻ 
Một đứa trẻ có thể học một kỹ năng nhất định theo nhiều cách khác nhau. Bạn có 
thể điều chỉnh những hoạt động trong quyển sách này theo cách phù hợp nhất cho 
con bạn, cho gia đình và cộng đồng của bạn. 
 
 
Khi bạn thực hiện những hoạt động với 
trẻ, bạn sẽ phải tìm nhiều cách cuốn hút 
trẻ làm cho chúng thích thú và muốn 
cùng thực hiện… 
 
… và bạn cũng phải biết điều gì  
làm cho trẻ chán hoặc không 
muốn chơi nữa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bạn hãy điều chỉnh hoạt động để có thể sử 
dụng những đồ vật bạn sẵn có. Ví dụ, hoạt 
động trong quyển sách này chỉ dẫn trẻ sử dụng 
một thứ đồ chơi không sẵn có, nhưng bạn 
không cần phải làm hay mua đồ chơi tương tự. 
Thay vào đó, hãy dùng bất kỳ một đồ vật gì đó 
thích hợp có sẵn trong gia đình. 

Nam có vẻ sợ trượt một 
mình. Nhưng nó lại thích 
trượt nếu tôi đứng cạnh 
và nói chuyện với nó. 

Tôi không có những 
khối gỗ vuông nhưng 
bé chơi những ống bơ 

này cũng tốt 
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Điều chỉnh những hoạt động cho phù hợp với công việc hàng ngày của bạn và 
các hoạt động của gia đình bạn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trước tiên, bạn hãy tự làm thử 
Khi chuẩn bị dạy con, bạn hãy tự làm thử từng hoạt động một, nghĩ về từng bước 
một. Điều này sẽ giúp bạn nghĩ ra cách tốt nhất để dạy trẻ. 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 

Người cha này đang học cách 
tự ăn bằng cách bịt mắt mình lại 

Người cha này đang học cách 
tự ăn khi ông chỉ nhìn được 
một bên 

Quyển sách này nói về cách giúp   
đôi tay của trẻ khoẻ mạnh. Sắp xếp 
những trái cây này trên sạp hàng sẽ  

giúp trẻ và cũng giúp cả tôi nữa. 
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Đứng ở phía sau trẻ  
Khi bạn hướng dẫn trẻ cách 
thực hiện một động tác mới 
như tự ăn hoặc mặc quần áo, để 
trẻ dễ dàng hiểu được các hành 
động của bạn, bạn nên đứng 
phía sau trẻ. Đôi khi đặt tay bạn 
lên tay trẻ sẽ rất hiệu quả 
nhưng trước đó cần phải nói 
cho trẻ biết mình muốn làm gì 
và bé có ưng thuận không. 

 
 
 

Phải nhất quán 
Dùng một phương pháp để dạy các kỹ năng theo sử dụng từ ngữ và các bước 
giống nhau. Bạn cần thực hiện nhiều loại hoạt động khác nhau vì trẻ không duy trì 
được hứng thú với một hoạt động trong thời gian dài. Cố gắng không thay đổi 
cách giải thích và dạy từng kỹ năng. Cũng sẽ có hiệu quả nếu bắt đầu và kết thúc 
các hoạt động bằng các câu nói hoặc hành động giống nhau. 
Bằng cách này trẻ sẽ nhận ra được sự thay đổi của hoạt động. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nam, mẹ đặt tay mẹ 
lên tay con để giúp 

con nhé ? 

Nam, bữa tối 
đã xong rồi. 

Cha Nam thường nói câu này mỗi khi  gia đình kết thúc bữa ăn tối 
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Cho phép trẻ có đủ thời gian 
Một trẻ khiếm thị sẽ mất nhiều thời gian 
hơn để làm mọi việc¸ ít nhất là lúc ban 
đầu. Trẻ cần có thời gian suy nghĩ về 
những điều bạn yêu cầu trẻ làm và nghĩ 
xem sẽ thực hiện như thế nào. Do đó cần 
đảm bảo trẻ có đầy đủ thời gian cần thiết 
để thực hiện thành công nhiệm vụ. 
 

Hãy để trẻ biết được bé đang  làm như thế nào 
Một trẻ khiếm thị có thể không biết mức 
độ công việc đang hoàn thành nên bạn 
cần nóicho bé biết. Nếu không bé có thể 
chán nản khi không nhận ra đã làm xong 
được bao nhiêu phần việc. Và cần nói 
cho trẻ biết khi bé đang làm tốt.  
Tất cả trẻ đều cần được khen ngợi. 
 
 

 
Hãy cho trẻ biết điều gì đang 
xảy ra xung quanh trẻ 
Trẻ sáng mắt biết được rất nhiều 
điều đang xảy ra xung quanh. Nó 
biết ai đang ở trong phòng, ai đang 
nói, người khác đang làm gì và 
tiếng động phát ra từ đâu. Trẻ mù 
học cách sử dụng các giác quan 
của mình để biết những điều tương 
tự. Bạn có thể giúp trẻ nhận biết 
xung quanh bằng cách mô tả và 
cho bé biết những gì đang xảy ra. 

Bé thường chờ một lúc rồi 
mới bắt đầu ăn 

Tốt lắm, Nam, em chỉ 
phải cài 1 khuy nữa thôi 

Linh có nghe thấy 
tiếng nước chảy 
không ?Mẹ đang 
cọ nhà. Nền nhà 
bẩn sau khi mọi 
người đi qua. 



20 HƯỚNG DẪN CHUNG CHO CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP 

 

Nhớ cách trẻ học tập  
Khi bạn dạy trẻ một kỹ năng mới, trẻ sẽ học kỹ năng đó theo nhiều giai đoạn 
 
 
Trước tiên, trẻ 
học cách thực 
hiện kỹ năng  với 
sự trợ giúp. 
 
 
 
 
 
 
Sau đó, trẻ sẽ 
nhớ cách làm và 
tự làm. 
 
 
 
 
 
 
Cuối cùng, trẻ 
dùng kỹ năng đó 
trong những tình 
huống mới. 
 
 
Cố gắng quan tâm đến cả 3 giai đoạn khi bạn dạy trẻ. Cũng cần nhớ rằng, mọi trẻ 
đều cần thực hành nhiều trước khi chúng học được trọn vẹn một kỹ năng mới. 

Hãy đưa hai tay con 
lên như thế này để 

giữ an toàn. 

Lâm giỏi lắm. Bây giờ 
con biết cách đi ra 

ngoài an toàn rồi đấy! 
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Nhiều hoạt động trong cuốn sách này yêu cầu bạn hỗ trợ trẻ ở giai đoạn đầu. 
Nhưng  khi trẻ bắt đầu nắm vững một kỹ năng thì bạn giảm dần sự hỗ trợ. Ví dụ, 
khi trẻ đang học cách tự ăn : 
 
 
Trước tiên, có thể đặt 
tay bạn lên tay trẻ và di 
chuyển cánh tay trẻ. 
 
 
 
 
 
Khi bạn cảm thấy trẻ 
bắt đầu tự làm được 
một số động tác, có thể 
nới lỏng tay bạn trên 
tay trẻ. Sau đó từ từ 
cầm vào cổ tay và cẳng 
tay trẻ … 
 
 
 
 
 
…và sau đó nắm vào 
khuỷu tay trẻ. 
 
 
 

Linh, đây là 
mứt nè ! 

Mẹ đang đặt tay mẹ 
lên cánh tay con để 
giúp con chút xíu 

Đúng rồi đó. 
Con đang bắt 
đầu tự ăn 
được rồi. 
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Động viên trẻ trở nên độc lập 
Việc giúp trẻ làm mọi động tác là điều tự nhiên. Nhưng cũng cần nhớ rằng nếu 
giúp trẻ quá nhiều trẻ sẽ không có cơ hội để tự học và biết được những công việc 
phải làm như thế nào. Ví dụ : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sử dụng tối ưu thị lực còn lại của trẻ 
Nếu trẻ có thể nhìn thấy được chút ít, cố 
gắng thực hiện các hoạt động để sử dụng 
thị lực còn lại của trẻ. Chương sau sẽ 
giải thích cách làm như thế nào. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Khi trẻ đánh rơi đồ chơi, việc 
bạn muốn nhặt và đưa đồ chơi 
đó cho trẻ là điều tự nhiên… 

…nhưng trẻ sẽ học được nhiều 
hơn nếu bạn giúp bé tự tìm 
được đồ chơi đó. 

Con sắp lấy được nó 
rồi đấy. Chỉ đưa tay 
con xa ra một chút 
là tới chỗ phát ra 

tiếng động… 

Do bé có vẻ nhìn thấy  rõ  
hơn khi có nhiều ánh sáng,  

tôi sẽ đặt cháu nằm trên chiếu 
chơi đồ chơi ở ngoài hiên khi 

tôi giặt quần áo. 
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