
  

TRỞ THÀNH MỘT PHẦN CỦA CỘNG ĐỒNG   125 

 

Chương 13 

Trở thành một phần của cộng đồng 
 

Như trẻ em sáng mắt, trẻ khiếm thị là một phần của cộng đồng. Tuy nhiên, trẻ 
khiếm thị thường bị giữ ở trong nhà, hiếm khi được ra ngoài chơi, được đi dạo 
hoặc được giúp công việc trong gia đình. Trẻ khiếm thị có ít cơ hội làm quen với 
những người khác và mọi người cũng không biết gì về chúng. Thậm chí nhiều 
người còn cho rằng trẻ mù không làm được việc gì. Khi trẻ khiếm thị tham gia 
vào cộng đồng, mọi người không biết chắc phải làm cách nào để nói chuyện với 
chúng hoặc hành động như thế nào cho đúng. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Là cha mẹ, bạn có thể làm được rất nhiều thứ để giúp trẻ trở thành một thành viên 
tích cực trong cộng đồng. Hãy đưa con cùng đi ra ngoài với bạn càng nhiều càng 
tốt - khi bạn đi gánh nước, lấy củi, ra chợ, đến trường, đi đền chùa nhà thờ; khi 
tham gia vào các sự kiện quan trọng hay các cuộc họp của cộng đồng. Trên đường 
đi, mô tả những gì bạn thấy và động viên trẻ lắng nghe âm thanh, sờ hoặc ngửi các 
đồ vật. Giới thiệu trẻ với mọi người và nói với trẻ về các con vật bạn gặp, dạy trẻ 
cách chào hỏi mọi người. 

Trước đây tôi chưa bao giờ 
biết rằng Hoa bị mù. 

 

Cháu không 
biết liệu Hoa 
có chơi với 
chúng cháu 
được 

không ? 
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Những thành viên trong cộng đồng có thể giúp như thế nào? 
Những thành viên trong cộng đồng cần biết rằng trẻ khiếm thị cũng có thể hoạt 
động như những đứa trẻ khác. Tuy nhiên, trẻ khiếm thị cần sự giúp đỡ đặc biệt để 
biết mọi người và nhận ra được đường đi của mình. Mọi người có thể cảm thấy 
không thoải mái đối với trẻ cho đến khi bạn giải thích cách làm cho họ. 

 Giúp các thành viên trong cộng đồng tương tác với con bạn 
Động viên các thành viên trong 
cộng đồng nói chuyện với trẻ 
của bạn bất kỳ khi nào họ gặp 
trẻ. Yêu cầu họ tự giới thiệu với 
trẻ và gọi tên trẻ để trẻ biết có 
người đang nói chuyện với 
mình. Giải thích rằng họ cần nói 
chuyện trực tiếp với trẻ hơn là 
hỏi những người khác về trẻ. 

Động viên mọi người giúp 
đỡ trẻ tìm thấy những thứ 
mà trẻ đang tìm. Những 
thành viên trong cộng 
đồng có thể học được các 
cách chỉ dẫn để có thể 
giúp trẻ tự tìm được những 
thứ mà trẻ cần (xem trang 
111 đến 113). 

 
Động viên mọi người trả lời 
những câu hỏi của trẻ, đồng thời 
giải thích cho trẻ hiểu. Khi 
những thành viên của cộng 
đồng hiểu biết về con bạn, họ sẽ 
nhận ra rằng trẻ có thể làm được 
nhiều hơn hơn là họ tưởng. 

Liên ơi, đây là 
Lan và Minh. 
Thật vui được 

gặp em. 

Liên 
đang đi 
đâu 
vậy? 

Bác ơi, đi đường 
nào tới chợ ạ ? 

Đi thẳng về phía 
trước đến khi 
gặp đường đá. 
Sau đó xoay ¼ 

rồi rẽ trái 

Mùi gì thơm 
thế ạ ?

Bác đang rán bánh trong 
cái chảo gần chỗ Hoa 
đứng đấy. Cháu có nghe 

thấy tiếng mỡ sôi không ? 
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Những trẻ khác có thể giúp được gì 
Nhiều trẻ có thể đùa ác ý với trẻ khiếm thị. Chúng có thể chọc ghẹo, cười, bắt 
chước, hoặc thậm chí làm đau bé. Nhưng thông thường thì sự độc ác giản đơn là 
chúng gạt trẻ khiếm thị ra khỏi trò chơi hoặc hoạt động của mình. 

 Giúp trẻ sáng mắt hiểu bị mù sẽ như thế nào 
Thường thì bọn trẻ có hành động đùa ác ý chỉ vì chúng không hiểu. Khi trẻ sáng 
mắt ngày càng hiểu ra nhiều hơn thì chúng có thể trở thành những người bạn hoặc 
những người giúp đỡ trẻ khiếm thị. Đây là một số trò chơi có thể giúp trẻ sáng 
mắt hiểu về sự mù lòa. 

Trò chơi: Nhìn không rõ 
Trẻ có thể hiểu ra cảm giác như thế nào khi nhìn không rõ nếu chúng ta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sau đó để trẻ cố gắng nhìn một đồ 
vật nào đó có những chi tiết nhỏ, như 
mô hình trên một cái lá hoặc những 
chữ viết trên hộp thiếc. Yêu cầu trẻ 
nói có cảm giác thế nào khi cố gắng 
nhìn những thứ đó. Phải để gần bao 
nhiêu chúng mới có thể đọc rõ được? 

bịt mắt trẻ bằng một mảnh vải mỏng 
hoặc một tờ giấy mỏng để chúng chỉ 
có thể nhìn thấy chút ít. 

đeo cho trẻ một kính cận hoặc 
một kính cũ bị xước nhiều 

Cháu phải để thật gần mới 
đọc được những chữ này, 

mà đọc vẫn khó quá ! 
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Trò chơi: Hướng dẫn trẻ mù 
Chia nhóm trẻ thành từng cặp. Bịt hai mắt một trẻ 
bằng mảnh vải để không thể nhìn thấy gì, trẻ kia làm 
người hướng dẫn. Người hướng dẫn dắt “người mù” 
đi xung quanh, giúp bạn cảm nhận những đồ vật khác 
nhau và giúp bạn đi lại một cách an toàn. 
Sau khi trò chơi kết thúc, động viên trẻ thảo luận về những câu hỏi sau: 

• Có cảm giác như thế nào khi không thể nhìn thấy mọi vật ? 
• Có thấy sợ hãi không? 
• Người hướng dẫn đã làm gì? có ích hay không có ích? 
• Người hướng dẫn nên làm gì để đạt hiệu quả tốt hơn? 
• Em có tin tưởng người hướng dẫn không? 

Trò chơi: cảm nhận về bạn  
Bịt mắt một trẻ bằng mảnh vải để không thể nhìn thấy 
gì. Sau đó cho trẻ nhận ra bạn bằng cảm giác. Cũng có 
thể để trẻ cố gắng nhận biết các đồ vật khác nhau. 
Cuối cùng để trẻ  cùng trò chuyện về cảm giác khi 
không nhìn thấy được gì. 

Trò chơi: Ngửi thấy mùi gì? 
 

Buộc mảnh vải bịt mắt một nhóm 
trẻ để chúng không nhìn thấy gì. 
Sau đó đặt phía trước mỗi trẻ một 
vật có mùi mạnh như quả cam đã 
gọt vỏ, lá chè xanh, hạt cà phê, quả 
chuối, hoặc những loại hoa quả 
khác như mít hoặc sầu riêng. Xem 
liệu bọn trẻ có nhận biết được 
những đồ vật đó thông qua việc 
ngửi không. 

Sau khi trẻ chơi những trò chơi này, bạn hãy giải thích cho trẻ rằng do những 
người mù không thể nhìn thấy nên các giác quan của họ như sờ, ngửi và nếm 
thường là rất tốt. 

Mùi gì vậy ? 

Tôi biết  
đó là quả 

cam! Đó là  
cà phê ? 
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 Giúp trẻ em kể cả trẻ khiếm thị tham gia trò chơi 
Thường thì trẻ em không nhận ra rằng trẻ khiếm thị có thể chơi được với chúng 
nếu các trò chơi của chúng có thay đổi chút ít. Ví dụ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Khi nghe thấy bóng, Chi có thể 
tham gia chơi với các bạn 

 

Bạn Chi muốn 
chơi bóng với 

các cháu. 

Nhưng Chi 
không nhìn 
thấy bóng. 

Đúng vậy, nhưng có 
cách nào để Chi nghe 

thấy tiếng bóng không ? 

Tại sao không cho 
những hòn sỏi nhỏ 

vào trong quả 
bóng nhỉ ? 

Ý  hay đấy, chúng ta 
hãy thử đi.
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Sau đây là một số gợi ý các trò chơi cho cả trẻ khiếm thị tham gia: 
 

Đổ đầy đỗ hoặc gạo vào một cái túi 
nhỏ để thay thế một quả bóng trong 
trò chơi tung hứng. Túi nhỏ này sẽ 
phát ra âm thanh khi ném qua ném 
lại và khi rơi xuống đất. Hoặc thử 
chơi trò chơi “tìm bắt” bằng cách lăn 
quả bóng trên đất. Trẻ có thể nghe 
thấy tiếng quả bóng kêu khi bóng lăn 
trên đất và bắt lấy bóng. 
 

 
 
 
Trẻ khiếm thị có thể tham gia trò chơi 
đuổi bắt nếu những trẻ khác vỗ tay 
hoặc huýt sáo khi chúng chạy hoặc 
buộc vào tay của mỗi trẻ cái xúc xắc 
có âm thanh. 
 
Trẻ khiếm thị có thể học nhảy dây 
nếu có một cái chuông buộc trên dây. 

Nếu trẻ có thể nhìn thấy được màu 
sắc sáng, hãy dùng vải có màu sáng 
để làm túi. 

Trẻ nhỏ có thể dùng một hộp thiếc để
làm trống, lấy ống bơ cho viên đá
hoặc sỏi vào trong làm lúc lắc, hoặc
những nút chai bia được xuyên vào
một cái dây để tạo ra những âm thanh
(xem trang 185) 
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Vẽ tranh trên cát ướt hoặc mặt đất ướt sẽ giúp trẻ nhận biết được hình mà chúng 
vẽ. 
 
 
 
 
 
Trẻ khiếm thị có thể chạy thi bằng cách dùng một sợi dây thừng buộc giữa 2 cây 
như sau: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Để có thêm những ý tưởng khác, bạn hãy hỏi trẻ em trong cộng đồng xem ai đưa 
ra những ý tưởng tốt nhất nhằm tìm ra cách để trẻ khiếm thị chơi cùng những trẻ 
khác. 

Buộc 1 đầu dây xung quanh một cái 
cây. Sau đó thắt một nút to trên dây 
cách cái cây khoảng 1m đến 2m. 

Luồn dây thừng đó qua một cái 
ống tre hoặc ống nhựa rỗng. 

Thắt một nút to khác cách khoảng 1m -2m ở cây thứ hai. Sau đó buộc 
chặt dây vào cây thứ hai. Nhớ kiểm tra chắc chắn rằng cái ống đó không 
thể đi qua được hai nút buộc ở hai đầu (nút buộc phải to hơn lỗ ống). 
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Các dự án trong cộng đồng 
Xây dựng một sân chơi là hoạt động có thể giúp trẻ em và các thành viên trong 
cộng đồng biết cách cùng nhau làm việc. Có vài điều đơn giản để làm những sân 
chơi giải trí cho tất cả trẻ em và trẻ khiếm thị sẽ không cảm thấy bị bỏ rơi. Những 
ý tưởng được gợi ý ở đây sẽ cho phép mọi trẻ em trong cộng đồng vui chơi một 
cách thích thú. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

XÂY DỰNG SÂN CHƠI CHO TRẺ 
Để tạo một sân chơi, tốt nhất là dùng những nguyên vật liệu rẻ tiền, sẵn có ở địa 
phương và xây dựng thật đơn giản. Sân chơi sẽ giúp cho trẻ và bố mẹ chúng có cơ 
hội thử các loại đồ chơi khác nhau. Mọi thứ đều có tác dụng cho trẻ nên mỗi gia 
đình có thể xây dựng sân chơi tại nhà mình không tốn kém hoặc chi phí thấp. Do 
đó, sân chơi có thể làm bằng cành cây hoặc cọc, lốp cũ và những vật liệu “phế 
thải” tốt hơn xây dựng sân chơi bằng sắt thép tốn kém và vô lý với chi phí cao. 

Làm thế 
nào để dự 

án này 
thành hiện 

thực? 

Chúng ta sẽ xây dựng những 
công trình không tốn nhiều 
tiền. Chúng ta có thể dùng 
những thứ chúng ta có sẵn 

 

Chúng ta có thể yêu 
cầu nhà trường làm 

một sân chơi trong một 
phần sân trường. 

Chúng ta phải đảm 
bảo sân chơi cũng 

thuận lợi cho 
những trẻ đi nạng.
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Một sân chơi cho tất cả mọi người 
Ribarata là một thị trấn cách biệt của Bolivia. Do đường xá quá xấu, phải mất 
30 tiếng đồng hồ lái xe từ Ribarata đến một thành phố gần nhất. Đây là một 
thị trấn nghèo. Nhiều người sống trong thị trấn không có điện thắp sáng và 
không có hệ thống cấp nước. Một nhóm cha mẹ của những trẻ khuyết tật bắt 
đầu họp nhau lại 2 tuần một lần. Họ nhận thấy họ đã trở thành những chuyên 
gia về nhu cầu của trẻ. 
Do hiểu biết nhiều về khuyết tật, họ muốn giáo dục cho cộng đồng biết về trẻ 
khuyết tật. Họ đã quyết định xây dựng “một sân chơi cho tất cả trẻ em” với 
mong muốn tập hợp trẻ khuyết tật và không khuyết tật cùng chơi với nhau. 
Ý tưởng ban đầu của cha mẹ chỉ là cần phải làm việc trong 3 ngày chủ nhật, 
nhưng ý tưởng này đã trở thành một dự án lớn hơn nhiều khi mọi người bắt 
đầu có vô vàn sáng kiến về sân chơi. Họ đã quyên góp được gạch, gỗ, đinh và 
cây trồng từ các thương nhân và trang trại. Sân chơi hoàn thành với hàng rào 
bao quanh, ghế ngồi, cây cối và thiết bị sân chơi được làm bằng gỗ và những 
vỏ lốp xe bỏ đi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Trẻ em chơi trò bò qua những thùng phuy 
hoặc những cái trống đã cũ nhưng rất 
sạch. Trẻ khiếm thị sẽ thích thú với những 
tiếng vọng vang lên phía bên trong ống. 

Thử làm nhiều loại ghế xích đu. Hãy 
làm thấp vừa phải để trẻ nhỏ có thể 
tự ngồi lên chơi được. 

Trẻ khiếm thị có thể tìm và chơi với các 
đồ chơi nếu chúng được sơn các màu sơn 
sáng. Trẻ mù sẽ có thể tìm theo cách 
riêng của mình nếu lối đi có gờ hoặc vài 
chỗ chơi có cỏ, vài chỗ khác thì không có. 

Trẻ thích tạo ra âm thanh bằng cách 
đánh hoặc vỗ lên các đồ vật. Trẻ mù 
đặc biệt thích loại trò chơi này. 
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Những gợi ý về sân chơi 
 

• Lôi cuối càng nhiều người trong cộng đồng tham gia vào việc xây dựng và 
bảo vệ sân chơi càng tốt. Sân chơi phải sạch và được sửa chữa tu bổ 
thường xuyên. Điều này đòi hỏi phải có kế hoạch và có tổ chức. 

 
• Tạo sân chơi đơn giản và xây dựng bằng những vật liệu rẻ tiền, có sẵn 

trong địa phương. Bằng cách này, mọi người có thể sao chép những ý 
tưởng và làm sân chơi nhỏ cho trẻ ngay tại nhà của họ 

 
• Hãy sử dụng loại gỗ tốt không bị mục nhanh làm những cây cọc cắm 

xuống đất. Sơn vào những phần cọc chôn xuống dưới đất bằng dầu máy, 
hắc ín hoặc những chất phòng chống côn trùng hoặc nấm mốc. 

 
• Treo ghế xích đu bằng dây thừng hoặc xích sắt. Dây thừng rẻ hơn nhưng 

có thể nhanh bị mục hoặc đứt. Dây thừng nylon hoặc chất dẻo sẽ không bị 
mục trong nước mưa nhưng lại dễ bị giòn và yếu trong ánh nắng mặt trời. 

 
• Kiểm tra thường xuyên mức độ chắc chắn của những cây cọc và các sợi 

dây bằng cách để nhiều người khỏe mạnh cùng kéo một lúc. Thay thế dây 
thừng khi chúng bắt đầu có dấu hiệu bị hỏng mục. 

 
• Đảm bảo chắc chắn rằng sân chơi dành cho mọi trẻ em được thiết kế, xây 

dựng và duy trì bảo dưỡng. Nhiều công việc có thể cho trẻ em cùng làm 
với sự hướng dẫn của người lớn. 
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