
  

SỰ KHỞI ĐẦU   11 

 

Chương 2 

Sự khởi đầu 
 
 
 
 
 
 
 
Một đứa trẻ bắt đầu học ngay khi nó được sinh ra. Trong 5 năm đầu, trẻ sẽ học 
nhiều kỹ năng hơn, trẻ học những kỹ năng nhanh và dễ dàng hơn nhiều so với bất 
kỳ thời gian nào khác trong cuộc đời. Do vậy điều quan trọng là bắt đầu các hoạt 
động trợ giúp cho trẻ càng sớm càng tốt. 
Bạn có thể cảm thấy khó tìm được cách bắt đầu những hoạt động này với trẻ. 
Chương này được thiết kế để giúp bạn biết cách bắt đầu như thế nào và cung cấp 
thông tin về: 

• sử dụng một cách tốt nhất thông tin trong cuốn sách này; 
• quyết định loại hoạt động nào thực hiện trước tiên; 
• gắn các hoạt động này vào cuộc sống hàng ngày của gia đình bạn. 

Cuốn sách này có thể giúp bạn ở mức độ nào? 
Trong cuốn sách này, chúng tôi cung cấp thông tin, những lý do thực hiện các 
hoạt động, ý tưởng và những gợi ý. Bạn có thể dùng quyển sách này để: 

• hiểu nhiều hơn nữa về sự mù loà và sự phát triển của trẻ. 
• biết những lý do để thực hiện từng hoạt động. Giúp bạn thực hiện các hoạt 

động dễ dàng hơn và giúp bạn sáng tạo ra cho trẻ những hoạt động khác có 
cùng mục đích. 

• biết kinh nghiệm của những cha mẹ khác đã nuôi dạy trẻ có vấn đề về thị giác. 
• phát triển và thực hiện những hoạt động học tập tốt nhất cho bạn và con bạn. 
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Tôi cần thực hiện những hoạt động nào trước tiên? 
Cha mẹ thường nghĩ rằng họ cần được đào tạo đặc biệt để lập kế hoạch các hoạt 
động trợ giúp sớm cho con họ. Nhưng không phải thế. Với cương vị là cha mẹ, 
bạn biết nhiều về con bạn hơn những người khác. Để quyết định loại hoạt động gì 
cần phải làm trước tiên, bạn hãy bắt đầu tự hỏi mình những câu hỏi như sau: 

Có phải những điều này 
con tôi không làm được 
mà những đứa trẻ cùng 
tuổi với nó làm được? 
Nếu vậy, con bạn cần sự 
giúp đỡ đặc biệt để học 
những kỹ năng này. Chọn 
những hoạt động để có thể 
xây dựng được những kỹ 
năng giúp con bạn theo kịp 
với những trẻ khác. 

Đây là những vùng phát triển của con mà tôi cần quan tâm đặc biệt phải 
không?   
Đây có thể là lý do mà con 
bạn bị tụt lại sau so với 
những đứa trẻ khác, hoặc 
có thể là những lĩnh vực 
phát triển đặc biệt quan 
trọng đối với bạn hay gia 
đình bạn. 
 
Để có thêm thông tin về độ 
tuổi và thứ tự cần thiết mà 
trẻ thường phải biết các kỹ 
năng mới, hãy xem phần 
Biểu đồ phát triển của trẻ ở 
trang 176. 

Hầu hết tất cả trẻ 
cùng tuổi Lan đã biết 
đi. Tôi muốn giúp 

cháu biết đi 

Nam rất lặng lẽ trong khi gia 
đình rất thích nói chuyện. 

Tôi lo nó bị bỏ quên. 
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Nói cho trẻ biết những 
việc bạn đang làm 

TÌM NHỮNG HOẠT ĐỘNG CÓ THỂ TRỢ GIÚP  
Khi bạn đã xác định được những phần mà con bạn cần giúp đỡ, hãy xem Mục lục 
để tìm chương trình bày lĩnh vực phát triển của trẻ. Mỗi chương chứa đựng những 
thông tin và hoạt động giúp trẻ học những kỹ năng mới, ví dụ: 
 
 
 
 
 
 
 
Các hoạt động đầu tiên của mỗi chương giúp trẻ học những kỹ năng đơn giản nhất 
trong từng lĩnh vực phát triển. Một khi đã học được những kỹ năng này, trẻ có thể 
bắt đầu làm những kỹ năng khó hơn được mô tả ở phần sau của chương. Nếu trẻ có 
thể thực hiện một số kỹ năng đã được trình bày thì hãy bắt đầu ngay những kỹ năng 
tiếp theo. Nếu trẻ chưa biết bất cứ kỹ năng nào thì hãy bắt đầu từ đầu chương. 
Cố gắng thực hiện các kỹ năng theo thứ tự được trình bày trong chương. Điều này 
quan trọng vì các kỹ năng của trẻ phát triển từng-bước-một, theo một thứ tự nhất 
định. Cố gắng dạy trẻ một kỹ năng cao hơn trước khi trẻ học những kỹ năng nhỏ 
và đơn giản, nếu không sẽ làm cho cả trẻ và bạn đều chóng chán. 

Làm thế nào để gắn những hoạt động này vào cuộc sống hàng ngày 
của gia đình tôi? 
Điều quan trọng là phải nghĩ cách làm sao cho những hoạt động trợ giúp sớm này 
không ảnh hưởng nhiều đến công việc của bạn. Bằng cách làm cho các hoạt động  
hàng ngày của trẻ trở thành những trải nghiệm học tập, việc dạy dỗ trẻ sẽ dễ dàng 
hơn và sẽ không làm bạn mất nhiều thời gian. 
 
 
 
 
 

Giải thích cho 
trẻ các âm thanh 
và mùi vị khác 
nhau khi bạn đi 
ra chợ 

Chương viết về sự di 
chuyển giúp tôi dạy Lan 

học cách đi. 

Tôi sẽ đọc chương giao 
tiếp để biết cách giúp 

Nam nói chuyện. 
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NHIỀU NGƯỜI CÓ THỂ GIÚP THỰC HIỆN NHỮNG  
HOẠT ĐỘNG NÀY 
Khuyến khích những thành viên trong gia đình, hàng xóm và bạn bè cùng tham 
gia. Nhiều người xung quanh bạn thường muốn giúp đỡ bạn nhưng họ cảm thấy 
không yên tâm vì không biết làm thế nào. Hãy chia sẻ những điều bạn biết về 
khuyết tật thị giác, về những hoạt động mà bạn và con bạn đang làm và những lý 
do khiến bạn thực hiện những hoạt động này. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bọn trẻ con cũng có thể giúp được nếu bạn chỉ cho chúng cách làm. Hãy giải thích 
cách điều chỉnh một vài trò chơi để con bạn có thể cùng chơi được. Sau đó động 
viên chúng hình thành những ý tưởng mới với những trò chơi của chúng. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bọn trẻ đã phát hiện thấy Bình 
có thể làm theo chúng khi chúng 
vỗ tay. Bây giờ tất cả cùng chơi  

trò mèo đuổi chuột. 

Tôi đã lo không thể có thời gian dạy 
Nam con trai tôi, nhưng  tôi, chồng 

tôi và các con  đã tìm thấy nhiều 
cách để thực hiện nhiều hoạt động 

với Nam khi chúng tôi cùng làm 
những việc vặt trong nhà. 

Mẹ vợ tôi và những người 
hàng xóm cũng giúp đỡ con 
gái tôi. Lúc đầu  họ nghĩ khó 
có thể giúp được vì họ không 
biết phải làm gì. Tôi đã giải 
thích những điều Linh cần 
học và cách giúp đỡ cháu, 
bây giờ thì họ đã dành thời 
gian cho cháu hàng ngày. 
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