
 (نكاتی در مورد چگونگی كمك به كودك نابینا ـ ناشنوا)

 ـ معرفی 1

همیشه خودتان را به كودك نابینا ـ ناشنوا معرفی كنید تا بفهمد كه شما در آنجا حضور دارید . برای این كار 
دهید صورت شما را لمس كند. اجازه دهید ویژگیهای بارز صورت شما را دست او را به آرامی بگیرید و اجازه 

كردن شما را لمس كند، برای مثال، عینك، سبیل، گوشواره، موهای بلند. در نتیجه كودك از طریق لمس
 خواهد شناخت.

 ـ تماس فیزیكی 2

لمس كند. پشت سر  ودك نابینا ـ ناشنوا الزم است در یك شرایط امن به لحاظ فیزیكی فضای اطراف را
كودك قرار بگیرید در حالیكه پشت او با تنة شما در تماس است، به او كمك كنید تا در اطراف حركت كند 

 و در شرایط امن، محیط اطراف را جستجو كند.

  

 ـ برنامه روزانه 3

  

تد بیشتر افبرای او اتفاق میبرای كمك به كودك نابینا ـ ناشنوا باید در مورد دنیای اطراف او و چیزهایی كه 

د و همیشه به افتنبدانیم. باید یك برنامه منظم روزانه را برای او تنظیم كنیم. برخی اتفاقات هرروز اتفاق می

كند تا بتواند آنها را پیش بینی كندشوند. این امر به كودك كمك مییك طریق انجام می . 

 ـ دست روی دست 4

دهیم باید دستهایمان را روی دستهای كودك به آرامی قرار دهیم و انجام میدر مورد هر كاری كه با كودك 
او را برای انجام فعالیت هدایت كنیم. از این طریق، كودك حس حركت را تجربه خواهدكرد و نهایتاً انجام 

 فعالیت را بدون كمك فراخواهد گرفت.

 ـ استفاده از اشیاء به جای عالئم5

كند، برای ای باشد كه كودك آن را تجربه میبتواند عالمتی برای وقایع روزانهیك شی را انتخاب كنید كه 

مثال، قاشق به عنوان عالمت غذا خوردن، لیوان به عنوان عالمت نوشیدن، صابون به عنوان عالمت 

 ین كار به درككردن. قبل از شروع فعالیت با كودك باید به او اجازه بدهیم اشیاء را خوب لمس كند.احمام

ها را از طریق عالئمی كه به او گیرد كه فعالیتكند و نهایتاً یاد میكودك نسبت به اتفاقات مختلف كمك می

 بینی كند.شود پیشداده می

 ـ دروندادهای حسی 6
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اس المسه، دلیل اهمیت شنیدن و دیدن، كودك نابینا ـ ناشنوا باید بطور جدی تشویق شود تا از سایر حو  

یادگیری  به منظور شناخت دنیای اطراف خود استفاده كند. باید فرصتهای زیادی را برای بویایی، و چشایی

 از این طریق فراهم كنید

 ـ توصیه 7

در مورد یك كودك ناشنوا ـ نابینا همیشه باید وسائل و اثاث خانه را در یك جای ثابت قرار دهیم. این 

كند تا جای اشیاء را بشناسد و هر چیزی را كه میتوصیه هر روز باید رعایت شود. این امر به كودك كمك 

 خواهد بتواند پیدا كند. در بلندمدت، این مسئله باعث استقالل بیشتر او خواهد شد.می

 ـ آگاهی از بدن و حركت 8

د. او باید یك كودك نابینا ـ ناشنوا الزم است در زمینه آگاهی از بدنش و چگونگی حركت دادن آن، یاری شو

كات های بدنی را تجربه كند تا تصور بدنی در او ایجاد شده و برای انجام حرلف حركات و تماسانواع مخت

 بطور مستقل اعتماد بنفس پیدا كند

 


