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Chương 11 

Giúp trẻ biết mình đang ở đâu 
(Định hướng) 

 
 

Rani là một bé mù sinh ra tại một làng nghèo ở Ấn Độ. Bà Baka của Rani 
cũng bị mù, bà đã chỉ cho bố mẹ Rani cách dạy con. Khi 2 tuổi Rani đã học 
được cách đi vịn vào tường và đồ đạc. Bé đi chậm, cẩn thận thăm dò từng vết 
nứt, chỗ lồi lõm và những kẽ trên tường bằng ngón tay. Bây giờ gia đình Rani 
muốn dạy bé cách đi trong nhà mà không cần vịn vào đồ vật. 

Hôm nay, bà Baka giải thích 
cho bố mẹ Rani cách bé học đi 
từ chỗ này sang chỗ khác. “ Khi 
mẹ muốn đi từ cửa đến cái ghế 
mà mẹ hay ngồi, mẹ bước 8 
bước. Như vậy mẹ phải đi qua 
cái bàn. Sau đó mẹ quay 
khoảng một phần tư người sang 
trái và đi thêm 4 bước nữa. Lúc 
đó mẹ sẽ giơ tay ra xem có 
đúng cái ghế còn ở đó không, vì 
có lần ai đó đã chuyển ghế 
sang chỗ khác làm mẹ ngồi tọt 
xuống không khí!” - Bà Baka 
cười khi nhớ lại. 

Câu chuyện của bà Baka hoàn toàn không buồn cười. Điều quan trọng đối với 
chúng ta là hiểu được một trẻ mù học cách đi xung quanh khó khăn ra sao. 
Để học cách đi mà không phải vịn vào vật gì, Rani buộc phải nhớ mọi chi tiết 
trong nhà, đi bao nhiều bước và đi bao xa thì phải quay người. Gia đình Rani 
sẽ phải kiên trì vì Rani phải cố gắng và luyện tập rất nhiều. 
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Làm thế nào để trẻ biết mình đang ở đâu 
Trẻ sáng mắt dùng mắt để biết mình và vị trí các đồ vật đang ở đâu. Trẻ khiếm thị 
cũng cần biết những điều này, nhưng chúng phải học cách sử dụng các giác quan 
khác. Khi đó trẻ có thể đi xung quanh nhà và sẽ trở nên tích cực hơn trong cộng 
đồng. Để học cách tự định hướng: 
 
 
 
 
 
 
 
Bạn có thể giúp trẻ học các kỹ năng định hướng bằng cách: (1) dạy trẻ về cơ thể 
của mình và cách cơ thể di chuyển, (2) giúp trẻ phát triển các giác quan cung cấp 
thông tin quan trọng về những vật xung quanh trẻ, (3) suy nghĩ về những vật có 
xung quanh nhà mình hoặc nhà hàng xóm để trẻ có thể dùng nó như là những 
điểm mốc. 

NHẬN BIẾT CƠ THỂ 
Trẻ em học cách gọi tên những bộ phận cơ thể bằng cách nhìn và bắt chước những 
người khác. Trẻ khiếm thị học cách gọi tên những bộ phận khác nhau của cơ thể 
khi bạn dạy trẻ sử dụng thính giác và xúc giác. Xem chương 5, “Các hoạt động 
cho trẻ sơ sinh” để giúp trẻ học về cơ thể mình và để phát triển các giác quan. 
Nhiều hoạt động trong chương này cũng rất tốt cho trẻ lớn tuổi hơn. 

 Giúp trẻ biết tên các bộ phận  
 khác nhau trên cơ thể 
Chơi những trò chơi mà bạn yêu cầu  
trẻ thực hiện các động tác khác nhau 
trên những bộ phận cơ thể của trẻ và  
của bạn. Sau đây là một số ví dụ gợi ý : 
Yêu cầu trẻ sờ vào một bộ phận cơ thể của 
trẻ và sờ vào bộ phận tương tự của bạn. 

trẻ phải học 
cách nhận 
biết vị trí cơ 
thể  mình 
trong mối 
tương quan 
với những 
đồ vật khác 

trẻ phải học 
cách nhận 
biết vị trí 
của các đồ 
vật này 
trong mối 
tương quan 
với vị trí các 
đồ vật khác 

Cửa ở 
ngay  
phía 
trước 
mình 

Tính từ cửa, 
đống gỗ ở phía 
trước, bên phải 

Con có thể sờ 
thấy miệng mẹ 
không, Chi ? 
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Yêu cầu trẻ lăn trên sàn nhà và gọi tên phần cơ thể đang chạm vào sàn nhà. Đây 
cũng là một trong những trò chơi hay. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quấn mảnh vải xung quanh những 
bộ phận cơ thể khác nhau của trẻ và 
yêu cầu trẻ cởi ra. Giải thích tên gọi 
của từng bộ phận cơ thể và chức 
năng của mỗi bộ phận đó. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Khuyến khích trẻ gật đầu,  
đá chân, vẫy tay và gọi tên  
những bộ phận cơ thể đó. 

Bây giờ bụng của con 
đang chạm sàn nhà đấy. 
Lăn lại đi để lưng con 

chạm vào sàn nhà ! 

Mai à ! Hai 
tay con giúp 

con mang 
được các thứ. 

Giơ tay em lên vẫy 
và nói tạm biệt đi 

Linh. 
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 Giúp trẻ học về mối quan hệ giữa cơ thể trẻ với các vật khác 
Trẻ cần học các khái niệm như “phía trước con” 
và “bên trái con” để biết được một đồ vật ở chỗ 
nào. Dưới đây là một số cách giúp trẻ học. 
 

Cố làm cho trẻ tập trung chú ý bằng 
một đồ chơi có âm thanh. Nói cho 
trẻ biết vị trí đồ chơi - ở phía trước, 
đằng sau, bên phải hoặc bên trái. 
Sau đó di chuyển và nói đồ chơi 
đang ở đâu, nhìn xem liệu trẻ có thể 
tự tìm thấy không. 

Sau khi trẻ có thể nói được bên 
phải, bên trái cơ thể, hãy đưa cho 
trẻ những đồ vật khác nhau và 
yêu cầu trẻ đặt những vật đó sang 
bên phải hoặc bên trái. Dần dần 
tạo ra những trò chơi khó hơn. 

 

 
Tạo ra một trò chơi mà trẻ có thể lấy đồ vật ở 
dưới (như dưới gầm bàn hoặc dưới gầm 
giường), ở trên (như trên giường), ở giữa 
hoặc ở gần (như giữa bàn, gần ghế), qua 
(như qua cửa) và ở trong (trong hộp lớn). 
Giải thích từng hoạt động một. 

Tạo ra những trò chơi khác nhau 
mà trẻ phải di chuyển cơ thể theo 
thứ tự về phía truớc, phía sau, 
hoặc sang bên cạnh để tìm đồ 
chơi. Giải thích từng hoạt động. 
Nếu bạn sáng tác ra một bài hát 
nêu tên từng hoạt động một thì 
trẻ sẽ nhớ chúng tốt hơn. 

Nếu trẻ gặp khó khăn 
khi phân biệt bên phải 
và bên trái, hãy buộc 
một cái ruy băng hoặc 
đeo vòng vào một bên 
cổ tay trẻ. 

Bây giờ cái 
xúc xắc ở phía 
sau con. Con 

tìm nó đi! 

Nam à, bây giờ mẹ con mình 
xem con nhặt được bao nhiêu 
viên sỏi bằng tay phải. Sau 
đó đặt chúng sang phía đầu 

gối trái của con nhé. 
 

Mẹ giấu quả bóng ở dưới gầm 
bàn. Con tìm thấy nó không ? 

Đầu tiên con đi 
lên phía trước, 
rồi sang trái để 
lấy quả bóng… 
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Thị giác  
Những trẻ còn nhìn thấy một chút có thể dùng thị giác để tự định hướng, nhất là 
nếu bạn giúp chúng. 
 
Nếu trẻ còn nhìn thấy 
ánh sáng, hãy chỉ dẫn 
cho trẻ dùng nguồn ánh 
sáng làm điểm xuất phát. 
 
 

Nếu trẻ còn nhìn thấy ánh sáng, hãy 
bật  đèn để trẻ có thể tự định hướng 
khi vào trong phòng. 

 
 
 
Để đèn ở nơi độ cao của sàn nhà có 
sự thay đổi hoặc những chỗ mà trẻ 
cần phải chú ý để đi lại đảm bảo an 
toàn. 
 
 
 
 
 
 

Nếu trẻ còn nhìn thấy được những 
màu sáng, hãy đặt những mảnh vải, 
dải băng, vẽ sơn hoặc đồ vật ở cửa 
và những chỗ khác bên ngoài. Khi 
nhìn thấy màu sắc, trẻ sẽ biết hiện 
mình đang ở đâu. 

Khi em nhìn thấy 
ánh sáng từ cửa, 

tức là cái bàn ăn ở 
phía bên trái em. 

Giường của mình 
 ở ngay cạnh đèn 

Đây là dải băng 
vàng, là cửa nhà 

bạn Liên. 
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Thính giác 
Thính giác đóng một vai trò đặc biệt quan trọng đối với trẻ khiếm thị bởi vì thính 
giác sẽ cung cấp thông tin về những thứ không ở ngay gần trẻ. Các âm thanh giúp 
trẻ mù biết được điều gì xảy ra, xảy ra ở đâu và cách xa bao nhiêu. Bạn nên 
thường xuyên đưa trẻ đến gần và sờ vào các đồ vật đang phát ra âm thanh. 

 Giúp trẻ nhận biết và định vị âm thanh 
Hàng ngày chơi trò chơi ở nơi 
trẻ có thể gọi tên được các âm 
thanh ở nhà và trong cộng đồng 
như đóng cửa, kéo ghế trên sàn 
nhà hoặc máy khâu. 
 
 
 
 
 

Chơi trò chơi đoán để trẻ có thể xác 
định được các thành viên trong gia 
đình và các con vật nuôi trong nhà 
bằng cách nghe tiếng của họ. 

 
Bạn có thể yêu cầu trẻ đi về 
phía âm thanh phát ra. 

Lan vừa nghe thấy 
âm thanh gì vậy ? 

Ai đang băm thịt 
đó hả Lan? 

Lan, những âm thanh đó là 
các chị đang chơi nhạc. Con 
đi tìm các chị được không ? 

Mẹ 



  

GIÚP TRẺ BIẾT MÌNH ĐANG Ở ĐÂU  107 

Cho trẻ nghe tiếng bước chân 
của bạn khi bạn đi về phía trẻ và 
khi đi ra xa trẻ. Để ý xem trẻ có 
thể nói bạn đi về đường nào 
không. Hoặc vỗ tay khi bạn đến 
gần hoặc khi bạn đi ra xa trẻ 
hơn. Sau đó dừng lại và yêu cầu 
trẻ tìm bạn. 
 
 
Khi trẻ đứng gần đường phố, giúp trẻ phân biệt âm thanh của các loại xe cộ, phán 
đoán về tốc độ, hướng đi và khoảng cách của chúng đối với bản thân. 
Dạy trẻ nghe âm thanh tiếng bước chân (hoặc cái gậy) của trẻ thay đổi như thế 
nào khi trẻ đi đến gần ngôi nhà hoặc bức tường hoặc khi đi ở nơi không gian rộng. 
Nhờ thực hành, trẻ có thể nói được trẻ ở gần các đồ vật thế nào qua việc nghe âm 
thanh. Những kỹ năng này sẽ giúp trẻ tự đi một mình trong khu vực sinh sống. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên đi tìm anh đi ! 

Tiếng dép của 
con nghe khác 
khi đi ngoài 
đồng, Chi ạ. 

Hãy lắng nghe tiếng dép của 
con, Chi  nhé. Xem nó vang to 
thế nào khi mình đi gần nhà.
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Xúc giác  
Để biết mình ở đâu, trẻ cần biết cách để ý hình dáng, trọng lượng và kết cấu của 
các đồ vật xung quanh trẻ. Trẻ cũng cần học chú ý đến cảm giác mặt đất dưới 
chân mình và nhiệt độ có thể thay đổi khi trẻ di chuyển từ chỗ này đến chỗ khác. 

 Giúp trẻ phát triển xúc giác 
Ngày ngày khuyến khích trẻ sờ vào các đồ vật có kích cỡ, trọng lượng và cấu tạo 
bề mặt khác nhau. Yêu cầu trẻ mô tả lại trẻ cảm nhận được gì. Sau đó bạn đặt 
những đồ vật có cấu tạo bề mặt khác nhau ở mỗi phòng trong nhà nhằm giúp trẻ 
biết được là trẻ đang ở đâu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Khích lệ trẻ đi chân đất ở những 
chỗ mặt đất khác nhau - như đất, 
cỏ và sỏi đá - để trẻ biết cảm giác 
về từng loại. Nếu trẻ đi giày, trẻ có 
thể giẫm lên và cảm nhận sự khác 
nhau của mặt đất. Khi đi ra ngoài, 
thông tin này sẽ giúp trẻ biết được 
nơi trẻ đang đi hoặc giúp trẻ đi 
đúng đường. 

Lan, hãy cảm nhận cái chăn 
này. Nó như thế nào ? 

Nó mềm mại 
giống như cái 

váy của con ạ ! 

Con thấy mặt đất 
như thế nào Chi?
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Dạy trẻ dùng bàn chân để cảm nhận 
được những khác biệt về độ cao, ví dụ 
như ở mép đường hoặc vỉa hè. 

 
 
 
 
 
Động viên trẻ chú ý khi nhiệt độ thay đổi lúc trẻ đi từ chỗ này sang chỗ khác. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chi cảm nhận được nắng mặt 
trời ở phía sau lưng khi bé đi từ 
chợ về nhà vào buổi chiều. 

 
 

Khi Na cảm thấy không khí 
mát, bé biết mình ở gần 
trước cửa nhà mình rồi. 
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Khứu giác 
Mùi, cũng giống như âm thanh, có thể cung cấp thông tin về đồ vật ở gần hoặc ở 
xa. Để hiểu được cách sử dụng khứu giác, trẻ cần phải học cách xác định những 
mùi khác nhau và những mùi đó từ đâu đến. Bạn có thể dùng các công việc hàng 
ngày của mình để giúp trẻ biết các mùi khác nhau trong khu vực sinh sống. 

 Giúp trẻ cải thiện cảm giác khứu giác 
 

Khi bạn đi bộ, hãy giải thích những mùi khác nhau xung quanh bạn - ví dụ mùi từ 
thức ăn, hoa, động vật, rác. Nếu không có gì trở ngại, hãy đưa trẻ đến gần để sờ 
vào những đồ vật phát ra mùi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hàng ngày, chỉ cho trẻ biết những loại 
thức ăn và những loại đồ dùng trong nhà 
có mùi nồng nặc. Xem trẻ có thể nhận 
biết được những thứ đó không. 

Lần sau bạn đi cùng với trẻ, hãy xem trẻ 
có thể gọi tên đúng mùi mà trẻ ngửi 
thấy… 

… và yêu cầu trẻ đi về hướng có mùi 
đó hoặc đi khỏi nơi phát ra mùi đó. 

Xin chào, cháu gái. 
Cháu có ngửi thấy 
mùi thơm không ? 

Cháu chào 
bác, cháu 
ngửi thấy 
mùi quả 
đào. 

Cháu có thích ăn 
đào không ? 

Con có thể 
tự đi tới cái 
xe đó không 

Chi ? 

Chà, mùi nồng quá. Con biết đó 
là mùi gì không Chi ? 
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Các kỹ năng định hướng khác 
Để trở nên tự lập, trẻ cần học cách đi ở những địa điểm mới và theo được các chỉ 
dẫn. Những hoạt động này có thể khó đối với con bạn và lúc đầu có thể làm bé sợ 
hãi. Có thể bạn cũng khó khăn khi đưa ra những chỉ dẫn để bé có thể làm theo 
được. Bạn sẽ là một giáo viên của con mình tốt hơn nếu bạn: 

• thử làm các hoạt động với một người lớn trước. Thay nhau bịt mắt và thực 
hành tất cả các bước. Trao đổi với nhau để có được các chỉ dẫn rõ ràng 
hơn. 

•  Sau đó thử dạy một trẻ sáng mắt. Bịt mắt trẻ và hướng dẫn trẻ những bước 
tương tự như bạn đã thử với người lớn. Chú ý tới các phản ứng của trẻ để 
bạn có thể tìm ra được những cách để đảm bảo chắc chắn và động viên trẻ. 

 Giúp trẻ theo những chỉ dẫn sau 
Khi trẻ tự đi lại thoải mái, dạy trẻ cách quay người. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Động viên trẻ chú ý cách bàn chân di chuyển khi thực hiện từng động tác. Dần 
dần trẻ có thể rời xa khỏi bức tường và tự thực hành. Nhớ rằng phải kiên trì. Trẻ 
sẽ cần thực hành nhiều trước khi có thể tự đổi hướng.  

Trẻ dựa lưng 
vào tường, 
yêu cầu  quay 
sang một bên 
cho đến khi… 

…một vai trẻ  
chạm vào 
tường (quay 
một phần 
tư)… 

…trẻ 
quay 
mặt vào 
tường 
(quay 
nửa 
vòng)… 

…trẻ quay 
mặt sang 
phía vai 
ngược với  
tường 
(quay  
3/4 hoặc 
gần như 1 
vòng) và… 

…trẻ lại  
quay mặt 
về phía  
trước (quay  
được một  
vòng). 
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 Giúp trẻ học cách đi lại ở địa điểm mới 
Những hoạt động này sẽ giúp trẻ học về: 

• các điểm mốc (bất kỳ đồ vật, âm thanh hoặc mùi vị nào luôn luôn ở cố 
định một chỗ). 

• đầu mối (các đồ vật, âm thanh hoặc mùi vị nhưng không ở cố định một 
chỗ). 

Những hoạt động này cần được thực hiện  
theo trình tự  được mô tả dưới đây : 
1. Trước tiên, chơi trò chơi ở nơi trẻ 

biết rất rõ. Nói cho trẻ biết bạn đã 
đặt một số thứ trên đường đi của 
trẻvà xem trẻ có thể đi qua được 
những vật đó mà không bị trượt 
hoặc ngã hay không. Điều này sẽ 
giúp trẻ có cảm giác tự tin hơn khi 
cố gắng đi ở những nơi mới. 
 
 

2. Sau đó để trẻ nắm lấy một 
ngón tay bạn và đi sau bạn 
một bước đến chỗ mới. 
 

 
 
 
 
 

3. Khi bạn đi, giúp trẻ nhận biết 
được các điểm mốc và những 
đầu mối. Nhớ dạy trẻ về 
những điểm mốc nguy hiểm 
như sông, hồ hoặc đường 
phố. 

Mai giỏi quá, bạn đã đi 
qua hòn đá an toàn rồi. 

Cửa này là một điểm 
mốc tốt đó Chi. 

Những con gà là một đầu 
mối cho biết con đang ở đâu. 
Nhưng nhớ rằng gà hay chạy 

lung tung nên nó không 
thường xuyên ở chỗ này đâu! 
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4. Khi trẻ cảm thấy thoải mái 
ở nơi đó, đi thêm một lần 
nữa – chỉ lúc này bạn phải 
đi giật lùi, ở trước mặt bé 
và nói chuyện với bé trong 
khi đang đi. 

 
 

5. Cuối cùng, bạn đi phía sau 
trong khi trẻ mô tả có những 
gì ở xung quanh. 
 

 
 
 

 
 
 
6. Khi trẻ có sự tự tin, chỉ dẫn trẻ bắt đầu từ một điểm mốc mà trẻ đã biết rõ và 

giải thích cho trẻ nơi trẻ sẽ đến từ điểm mốc. Trước tiên, hãy thực hiện hoạt 
động này ở những khoảng cách rất ngắn, sau đó mới dần dần tăng khoảng 
cách lên. 

 

Hãy kiên nhẫn. Phải mất một 
thời gian dài trẻ mới cảm 
thấy thoải mái khi đi một 
mình ở một chỗ mới 

Bây giờ chúng ta sắp đi 
qua cổng vào vườn. Con 

có thể biết vì lối đi có 
nhiều đá. 

Đúng vậy, Chi có 
trí nhớ tốt lắm. 

Chỗ này có nhiều 
đá thì tiếp theo sẽ 

là cái cổng. 

Con bắt đầu đi từ cửa 
này để gọi ba về ăn trưa, 
Liên nhé. Con sẽ đi dưới 
cái cây to, chỗ đó sẽ mát 
mẻ. Khi con lại bước ra 
nắng, xoay ¼ người về 

bên phải, con sẽ tìm thấy 
lối ra cánh đồng. 



114  GIÚP TRẺ BIẾT MÌNH ĐANG Ở ĐÂU 

Cộng đồng có thể giúp đỡ  
Mọi người trong cộng đồng có thể giúp tạo ra sự dễ dàng hơn để trẻ mù tìm được 
lối đi của mình.  
Các thành viên trong cộng đồng học cách hướng dẫn trẻ tự tìm mọi thứ. Chương 
13 nói về những hỗ trợ đặc biệt đối với trẻ khiếm thị của các thành viên trong 
cộng đồng. 
Mọi người có thể cũng đặt những điểm mốc ở những nơi có thể giúp trẻ tìm được 
lối đi hoặc nhận ra lối rẽ. Mỗi làng quê hoặc lối xóm đều có những điểm khác 
nhau nên bạn và cộng đồng sẽ phải quyết định làm sao cho phù hợp với trẻ. Đây 
là hai ví dụ về điểm mốc có thể là dự án cộng đồng để giúp trẻ khiếm thị. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Đặt bảng hoặc 
những điểm đánh 
dấu nơi hai đường 
cắt nhau có thể 
giúp trẻ nhận ra 
đường đi của mình. 
 

Lắp một đường dây 
hoặc lan can có thể 
giúp trẻ nhận biết 
đường đi của mình  
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