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Chương 4 
Tìm hiểu xem trẻ có thể 

nhìn thấy những gì 
Nhiều trẻ có khó khăn về nhìn, không bị mù hoàn toàn mà vẫn nhìn được chút ít. 
Một số trẻ có thể phân biệt sự khác nhau giữa sáng và tối nhưng không thể nhìn rõ 
được bất kỳ đồ vật nào. Những trẻ khác có thể nhìn thấy đồ vật nếu các đồ vật này 
được đặt ở những chỗ nhất định, trong những loại ánh sáng nhất định, hoặc nếu 
các đồ vật này có kích thước hoặc màu sắc nhất định. Một số trẻ có thể nhìn thấy 
sự chuyển động. 
Trước khi bắt đầu các hoạt động trong cuốn sách này, điều quan trọng là bạn tìm 
hiểu xem con bạn có thể nhìn thấy gì. Biết được điều này sẽ giúp bạn thực hiện 
những hoạt động theo cách giúp trẻ học được nhiều nhất. 
Nếu trẻ có thể nhìn chút ít, biết được khả năng nhìn tốt nhất của trẻ cũng có nghĩa 
là bạn có thể chọn được những hoạt động để giúp trẻ sử dụng tốt nhất thị lực 
còn lại của mình. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Tôi sợ con sẽ bị căng mắt và  
có thể mất nốt thị lực còn ít ỏi của bé. 

Nhưng hóa ra không hề tổn hại chút nào 
và bây giờ bé có thể sử dụng khả năng 

nhìn để đi xung quanh và vui chơi. 

Sử dụng thị giác không dẫn đến việc mất thị lực. Mắt 
của trẻ không hề bị đau nếu trẻ sử dụng để làm mọi thứ. 
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Con tôi bị mù hoàn toàn hay có thể nhìn được chút ít? 
Nếu bạn không chắc con bạn có thể thấy được chút ít hay không, hãy nhìn xem : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nếu bạn nhận thấy có bất kỳ dấu hiệu nào như vậy, bạn sẽ biết thêm những điều 
đó có nghĩa là gì khi đọc những trang tiếp theo. 

Trẻ có nhắm 
mắt lại trước 
ánh sáng chói 
của mặt trời 
hay quay 
đầu về hướng 
có ánh sáng 

Trẻ có đưa các 
đồ vật sát vào 
mắt không ? 

Trẻ có xoay 
đầu chầm 
chậm để dõi 
theo những 
vật di động 
không? 

Trẻ có thường  
nghiêng đầu 
theo một 
hướng cố định  
không ? 

Trẻ có đưa  
lòng bàn tay và 
mu bàn tay ra 
phía trước mắt 
mình không? 
 

Trẻ có với 
tới đồ vật 
mà không 
gây ra 
tiếng động 
không ? 
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Con tôi nhìn thấy được gì? 

TRẺ NHÌN TỐT NHẤT TRONG LOẠI ÁNH SÁNG NÀO? 
Một số trẻ có thể gặp khó khăn về sự điều tiết của mắt khi thay đổi độ chiếu sáng. 
Hoặc trẻ có thể nhìn được trong một số loại ánh sáng cụ thể nhưng lại không nhìn 
được trong ánh sáng khác. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hướng ánh sáng chiếu đến cũng có 
thể ảnh hưởng tới những vật mà trẻ có 
thể nhìn thấy. Hãy thử thay đổi vị trí 
của ánh sáng khi trẻ đang thực hiện 
những hoạt động khác nhau để phát 
hiện hướng nào giúp trẻ nhìn thấy tốt 
nhất. 
 
 
 
 

Loại ánh sáng có thể cũng tạo ra sự 
khác biệt. Một số trẻ nhìn tốt khi ánh 
sáng tập trung vào vật mà chúng thấy. 
Những trẻ khác lại nhìn tốt với những 
ánh sáng tỏa rộng và mạnh. 

Chú ý nếu trẻ nheo mắt hoặc quay mặt 
để tránh nguồn ánh sáng thì có thể trẻ 
chỉ nhìn tốt nhất khi ánh sáng không 
quá chói hoặc khi trời nhiều mây. 

Chú ý nếu trẻ thích nhìn vào những vật 
trong ánh sáng chói chang thì có thể trẻ 
nhìn tốt nhất trong phòng được chiếu 
sáng rõ hoặc có nhiều ánh sáng mặt 
trời. 

Để nhìn những chi tiết nhỏ, bé 
này thấy rõ nhất khi ánh sáng 
chiếu thẳng vào vật. 
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TRẺ NHÌN TỐT NHẤT Ở KHOẢNG CÁCH NÀO? 
Hầu hết trẻ có thể nhìn thấy được các đồ vật một cách rõ nhất với khoảng cách 
chiều dài một cánh tay. Nhưng một số trẻ nhìn thấy rõ đồ vật khi ở ngay sát trước 
mặt chúng. Những trẻ khác nhìn thấy rõ khi đồ vật ở xa hơn. Hãy quan sát cẩn 
thận để xem trẻ thích cầm đồ vật ở khoảng cách bao xa trước mặt nó. Đó có thể là 
khoảng cách tốt nhất mà trẻ có thể nhìn thấy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRẺ NHÌN TỐT NHẤT Ở HƯỚNG NÀO? 
Mặc dù hầu hết trẻ nhìn rõ đồ vật ở hướng trước mặt nhưng chúng có thể cũng 
nhìn thấy những đồ vật ở bên này hay bên kia với một khoảng cách, hoặc ở phía 
trên hay dưới mắt chúng. Tuy vậy, đôi khi có trẻ không thể nhìn xa ở một bên 
hoặc có trẻ không nhìn thấy những phạm vi nhất định, ví dụ như vùng ngay phía 
trước trẻ, hoặc bên này hay bên kia, hoặc dưới cằm hay trên mắt của trẻ. Để phát 
hiện được hướng nào trẻ nhìn thấy rõ nhất, hãy quan sát trẻ thật gần để xem trẻ 
thích cầm đồ vật ở vị trí nào hoặc cách trẻ nghiêng đầu để nhìn đồ vật. 
 
 
 
 
 
 
 

Bé này có thể nhìn thấy rõ những đồ 
vật ở cách khoảng 1 cánh tay…

…nhưng bé này lại thấy rõ đồ vật ở 
ngay sát mặt 

Bé này chỉ  có thể nhìn thấy 
những đồ vật nằm ở một phía. 
Muốn nhìn thấy vật, trẻ cần quay 
đầu sang một bên (Mặt không đối 
diện với vật cần nhìn). 
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TRẺ NHÌN TỐT NHẤT VỚI ĐỒ VẬT CÓ KÍCH CỠ NÀO? 
Hầu hết trẻ còn một chút khả năng nhìn thì có thể thấy được những đồ vật cỡ lớn. 
Nhưng một số trẻ chỉ có thể nhìn thấy một khoảng không gian nhỏ trước mặt. 
Những trẻ này nhận ra những vật nhỏ dễ hơn nhiều so với những vật lớn. Hãy 
theo dõi con bạn để xem trẻ thích chơi nhất với loại đồ vật kích cỡ nào. 
 
 
 
 
 
 
 

TRẺ CÓ BIẾT ĐỒ VẬT Ở CÁCH XA BAO NHIÊU KHÔNG? 
Một số trẻ gặp khó khăn trong việc xác định 
khoảng cách của đồ vật. Do vậy khi lấy đồ 
vật, chúng có thể với ra quá xa. Hoặc có thể 
với không đủ xa vì chúng nghĩ đồ vật ở gần 
hơn so với thực tế. Để phát hiện liệu con bạn 
có thể phán đoán được khoảng cách hay 
không, hãy quan sát xem trẻ có thể với đúng 
những đồ chơi hoặc những đồ vật khác 
không.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Bé này thích chơi những đồ vật nhỏ 
vì nhìn rất rõ chúng. 

Bé này nhìn rõ những đồ vật lớn 

Bé này nghĩ cái chai ở xa 
hơn thực tế 

TRẺ CÓ THÍCH NHỮNG MÀU ĐƠN SẮC 
HOẶC CÁC MÀU SẮC PHÂN BIỆT CỦA 
CÁC MÀU ĐƠN SẮC (TƯƠNG PHẢN) 
KHÔNG? 
Một số trẻ có thể nhìn thấy các đồ vật có màu 
sắc sáng hoặc khi chúng có màu tương phản rõ 
với màu nền. Hãy quan sát kỹ xem liệu con 
bạn có thích những màu đơn sắc, những  màu 
sắc phân biệt (tương phản) hoặc các mẫu hình 
hay không. Đó có thể là những màu sắc và 
những mẫu hình mà trẻ nhìn thấy rõ nhất. 

Bé này thích chơi với cái nồi 
có màu tối vì nhìn thấy nó rõ 

hơn cái thìa. 
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CÒN ĐIỀU GÌ ẢNH HƯỞNG TỚI THỊ LỰC CỦA CON TÔI? 
Một trẻ thường có vẻ nhìn tốt vào những lúc này hơn những lúc khác. Điều đó 
không có nghĩa là thị lực của trẻ đã thay đổi, nhưng có những thứ khác đang ảnh 
hưởng tới thị lực của đứa trẻ như: 

• đồ vật đó có quen thuộc với trẻ không 
• trẻ có mệt mỏi không 
• sức khỏe của trẻ 
• trẻ có dùng thuốc điều trị không 
• trẻ có cảm thấy vui (hay buồn) không 

Bạn có thể sẽ cần theo dõi trẻ một cách cẩn thận ở những tình huống khác nhau 
trong những khoảng thời gian khác nhau để phát hiện trẻ thực sự có thể nhìn được 
những gì. 

Giúp con bạn sử dụng thị lực còn lại 
Nếu con bạn có thể nhìn thấy chút ít: 

Hãy đưa thật nhiều đồ vật khác 
nhau để bé nhìn. Điều đó sẽ 
khích lệ bé quan tâm đến thế 
giới xung quanh mình và sử 
dụng thị lực nhiều hơn. 

 
 
 
 
 
 

Có một cách để cho bé biết 
những đồ vật khác nhau là 
dẫn bé đi xung quanh nhà. 
Nói về những thứ mà bạn 
nhìn thấy, khuyến khích bé sờ 
và cầm lấy những vật đó. 
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Hãy để con bạn cầm những đồ vật lên hoặc di chuyển cơ thể theo cách giúp cho 
trẻ có thể nhìn thấy đồ vật đó rõ nhất, ngay cả khi điều đó làm bạn cảm thấy bất 
tiện. Ví dụ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nếu trẻ chỉ nhìn thấy một khoảng nhỏ ở phía trước mặt, trẻ sẽ thấy được nhiều 
hơn nếu nhìn lên, nhìn xuống, nhìn sang phải và trái khi trẻ di chuyển thay vì phải 
nhìn thẳng về phía trước. 
 
Nếu con bạn có thể nhìn thấy một 
chút, thử thay đổi lượng ánh sáng, 
loại ánh sáng, hoặc hướng ánh sáng 
chiếu tới để xem điều gì có tác dụng 
tốt nhất. 
 
 
 
 
 
 

Nếu trẻ cảm thấy nhìn khó 
khăn khi độ chiếu sáng thay 
đổi, hãy dạy trẻ ngừng di 
chuyển và chờ cho mắt trẻ 
điều tiết theo ánh sáng. 
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Chú ý nếu trẻ có xu hướng quan tâm đến: 

•  màu sắc    •   các mô hình   •  các màu tương phản 
Nếu trẻ có một trong những dấu hiệu đó, bạn có thể sử dụng những sở thích này 
để giúp trẻ học và di chuyển một cách an toàn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Khi trẻ lớn hơn, những sợi ruy-băng, 
quần áo hoặc đồ vật màu sáng có thể 
giúp trẻ nhận biết vị trí của mình. 
 

Viền màu hoặc sơn màu sáng có thể 
giúp trẻ biết được sự thay đổi độ cao 
của sàn nhà. 

 
 
 
 

 
 

Cần ghi nhớ rằng để giúp con bạn nhìn tốt hơn bạn cần sử dụng phù hợp các hoạt 
động trong cuốn sách này để giúp trẻ sử dụng thị giác của trẻ. 

Thị lực của con tôi có giảm đi không? 
Để trả lời câu hỏi này, bạn cần biết những nguyên nhân gây nên khiếm khuyết thị 
giác của trẻ. Để có thêm thông tin, xem chương 16 “Tại sao trẻ bị giảm thị lực và 
chúng ta có thể làm gì”. 

Để thu hút sự thích thú của trẻ, người 
mẹ này lăn một quả bóng có màu sắc 
sáng trên miếng vải màu trắng. 

Sử dụng những màu sáng để 
đánh dấu các gờ của đồ vật hay 
vị trí. Điều đó giúp trẻ học cách 
nhận biết vị trí và hình dạng. 

Đây là dây  
ruy-băng màu vàng, 
là cửa nhà bạn Tôm. 
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