الفصل 4
يمكن أن يراه طفلك
اكتشاف ما ُ ِ

اﻟرؤﻳﺔ َﻟﻳﺳوا ﻣﻛﻔوﻓﻳن ُﻛﻠّﻳﺎ ،ﻟﻛن ِ
ﻳﻣﻛﻧﻬم أن
اﻟﻌدﻳد ﻣن اﻷطﻔﺎﻝ اﻟذﻳن ﻳﻌﺎﻧون ﻣن ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ ﱡ
ُ
ً
أي
ﻳروا ﻗﻠﻳﻼً .وﻳﺳﺗطﻳﻊ ﺑﻌض اﻷطﻔﺎﻝ أن ﻳروا اﻻﺧﺗﻼف ﺑﻳن اﻷﺿواء واﻟظﻼم ،دون أن ﻳروا ّ
أﻣﺎ ﻏﻳرﻫم ﻣن اﻷطﻔﺎﻝ ﻓ ِ
ﻣﻌﻳﻧﺔ ،أو ﻓﻲ ﺑﻌض
أﺟﺳﺎم .ﱠ
ﻳﻣﻛن أن ﻳروا اﻷﺟﺳﺎم إذا ﻛﺎﻧوا ﻓﻲ أﻣﺎﻛن ّ
ُ
ﻣﻌﻳن أو زاﻫﻳﺔ اﻟﻠون .ﻫذا و ِ
ﻳﻣﻛن أن ﻳرى ﺑﻌض
أﻧواع اﻟﺿوء ،أو إذا ﻛﺎﻧت اﻷﺟﺳﺎم ذات ﺣﺟم ّ
ُ
اﻷطﻔﺎﻝ اﻟﺣرﻛﺔ.

ﻗﺑﻝ ﺑدء اﻟﻧﺷﺎطﺎت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻛﺗﺎب ،ﻣن اﻟﻣﻬم اﻛﺗﺷﺎف ﻣﺎ ِ
ﻳﻣﻛن أن ﺗراﻩ طﻔﻠﺗك .ﱠ
إن ﻋﻠﻣك ﺑﻬذا
ُ
َ
ُ
ﺗﻌﻠم ﺑﺄﻓﺿﻝ ﺻورة ﻣﻣﻛﻧﺔ.
َﺗﺳﺎﻋدﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟ ّ
ﺳﺎﻋدك أن ّ
ﺗؤدي اﻟﻧﺷﺎطﺎت ﺑطرق ◌ ُ ُ
َﺳُﻳ ُ
إذا ﻛﺎﻧت طﻔﻠﺗك ﺗﺳﺗطﻳﻊ أن ﺗرى ﻗﻠﻳﻼً ،ﻓﻣﻌ ِرﻓﺔ ﻛﻳف ﺗرى ﻋﻠﻰ أﻓﺿﻝ ﻧﺣو ﺗﻌﻧﻲ أﻳﺿﺎ ّأﻧك ِ
ﻳﻣﻛن
ُ
ً
ﺗﺑﻘﻰ ﻣن ﺑﺻرﻫﺎ.
ﺗﺳﺎﻋدﻫﺎ ﻓﻲ اﺳﺗﻐﻼﻝ ﻣﺎ ّ
أن ﺗﺧﺗﺎر اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺗﻲ ُ ُ

ُﻛﻨــﺖ أﺧــﺸﻰ أن ُﲡ ِﻬــﺪ ﲰــﲑة ﻋﻴﻨﻴﻬــﺎ ﻓﺘَﻔﻘــﺪ
اﻟﻘﻠﻴ ــﻞ اﻟ ــﺬي ﺗﺒ ّﻘ ــﻰ ﻣ ــﻦ ﺑ ــﺼﺮﻫﺎَ .ﻟﻜﻨﱠﻬـ ـﺎ ﱂ
ـﻀﺮ ﻋﻠـ ــﻰ اﻹﻃـ ــﻼق وﻫـ ــﻲ اﻵن ﺗـ ـﺴﺘﻌﻤﻞ
ﺗُـ ـ ّ
ﳌﺴﺎﻋﺪ ﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﻘﺎل واﻟﻠﻌﺐ!
ﺑﺼﺮﻫﺎ َ َ َ
َ ُ

يؤدي إلى فقدانھاَ .لن تُ َ
لمساعدتھا في إنجاز المھام.
ؤذى عينا طفلتك إذا اَستعملت
استعمال الرؤية ال ُ ّ
بصرھا ُ َ َ َ
َ
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اكتشاف ما يمكن أن يراه طفلك
كليا ،أم ترى قليالً؟
َھل طفلتي مكفوفة ً

ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺷﻲء ﻣن اﻟﺑﺻر ،ﻓراﻗﺑﻬﺎ ﻟﺗرى اﻟﺗﺎﻟﻲ:
إذا ﻛﻧت ﻏﻳر ﻣﺗﺄﻛد إذا ﻛﺎﻧت طﻔﻠﺗك ّ
َﻫﻝ ﺗﻐﻠق ﻋﻳﻧﻳﻬﺎ ﻓﻲ
ﻧور اﻟﺷﻣس اﻟﺑﺎﻫر أم

ﺗﻘرب اﻷﺟﺳﺎم
أم ُ ّ
ﻣن ﻋﻳﻧﻳﻬﺎ؟

ﺗدﻳر رأﺳﻬﺎ ﻧﺣو
اﻟﺿوء؟

َﻫﻝ ﺗﺗﺎﺑﻊ
اﻷﺟﺳﺎم

أم ُﺗﻣﻳﻝ رأﺳﻬﺎ
داﺋﻣﺎ َﻋﻠﻰ َ ٍ
ﻧﺣو
ً

اﻟﻣﺗﺣرﻛﺔ ﺑرأﺳﻬﺎ
ّ
ﺑﺑطء؟

ﺗﺣرك ﻳدﻫﺎ
َﻫﻝ ُ ّ
اﻳﺎﺑﺎ أﻣﺎم
ذﻫﺎﺑﺎ ٕو ً
ً

ﻋﻳﻧﻳﻬﺎ؟

ﻣﻌﻳن؟
ُ ّ

أم ﺗﻣد ﻳدﻫﺎ ﻧﺣو

اﻷﺟﺳﺎم اﻟﺗﻲ ﻻ

ﺗﺻدر أﺻوات؟

إذا ﻻﺣظت ًّأﻳﺎ ﻣن ﻫذﻩ اﻷﺷﻳﺎءِ ،
ﻳﻣﻛﻧك أن ﺗﻌرف اﻟﻣزﻳد ﻋن ﻣدﻟوﻟﻬﺎ ﺑﻘراءة اﻟﺻﻔﺣﺎت اﻟﻘﻠﻳﻠﺔ
ُ

اﻟﻘﺎدﻣﺔ.
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ماذا ترى طفلتي؟

َّٔاي ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻀﻮء ﻳ ُﺴﺎﻋﺪ ﻃﻔﻠﱵ ٔان ﺗﺮى ﻋﲆ ﳓﻮ ٔاﻓﻀﻞ؟

اﻟﺗﻛﻳف ﻣﻊ ﱡ
ﺗﻐﻳر ﻛﻣﻳﺔ اﻟﺿوء .أَو َﻗد ﺗُﻛون طﻔﻠﺗك ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ
ﻗد ﻳﺻﻌب ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻷطﻔﺎﻝ ّ
اﻟرؤﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض أﻧواع اﻟﺿوء دون ﻏﻳرﻩ.
ُ
ﺣدق ﻓﻲ اﻟﺿوء
ﻻﺣظ إذا ﻛﺎﻧت طﻔﻠﺗك ﺗُ ّ
ﺑﻌﻳﻧﻳن ﻧﺻف ﻣﻐﻣﺿﺗﻳن أم ﺗﺑﺗﻌد ﻋﻧﻪ .ﻓَﻘد ﺗرى

ﺟدا
ﻋﻠﻰ أﻓﺿﻝ ﻧﺣو ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﻳﻛون اﻟﺿوء ﺑﺎﻫ ًار ً
ﻏﺎﺋﻣﺎ.
أو ﻋﻧدﻣﺎ ﻳﻛون اﻟطﻘس ً

ﺗﺣب أن ﺗﻧظر إﻟﻰ
ﻻﺣظ إذا ﻛﺎﻧت طﻔﻠﺗك ُ ّ
اﻷﺷﻳﺎء ﻓﻲ اﻟﺿوء اﻟﺑﺎﻫر .ﻓَﻘد ﺗرى ﻋﻠﻰ
ﺟدا أو ﻓﻲ
اﻟﻐرف اﻟﻣﺿﺎءة ً
أﻓﺿﻝ ﻧﺣو ﻓﻲ ُ َ
ﺿوء اﻟﺷﻣس اﻟﻘوي.

وﻗد ﻳؤّﺛر اﻻّﺗﺟﺎﻩ اﻟذي ﻳﺟﻲء ﻣﻧﻪ اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ
ﺗﻐﻳر ﻣوﻗﻊ اﻟﺿوء وأﻧت ﺗﻘوم
ﺗﺳﺗطﻳﻊ أن ﺗراﻩ طﻔﻠﺗك .ﺣﺎوﻝ أن ُ ّ

ﺳﺎﻋدﻫﺎ أن ﺗرى ﺑﺄﻓﺿﻝ طرﻳﻘﺔ.
ﺑﻣﻬﺎم ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻻﻛﺗﺷﺎف ﻣﺎ ُﻳ ُ

ُﻟرؤﻳﺔ اﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ اﻟﺻﻐﻳرة ،ﻳرى ﻫذا اﻟطﻔﻝ أﻓﺿﻝ ﻣﺎ
ﻳﻣﻛن ﻋﻧدﻣﺎ ﻳﻘﻊ اﻟﺿوء ﻣﺑﺎﺷرةً ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺳم.
ﺟﻳدا ﻋﻧدﻣﺎ
َﻗد ُ ّ
أﻳﺿﺎ .ﻓﺑﻌض اﻷطﻔﺎﻝ ﻳرون ًّ
ﻳؤﺛر ﻧوع اﻟﺿوء ً
ﺟﻳدا إذا
ﻳﺗم ﺗرﻛﻳز اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳرون .ﺑﻳﻧﻣﺎ ﻳرى اﻵﺧرون ًّ
ﻗوﻳﺎ.
اﻧﺗﺷر اﻟﺿوء وﻟﻛن ﻟم ﻳزﻝ ً
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ﻋﲆ َٔاﻳ ّﺔ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﺗﺮى ﻃﻔﻠﱵ ٔاﻓﻀﻞ؟

َﻳرى أﻛﺛر اﻷطﻔﺎﻝ اﻟﻘﺎدرون ﻋﻠﻰ اﻟُرؤﻳﺔ اﻷﺟﺳﺎم ﺑﺄﻓﺿﻝ ﺻورة إذا ﺑﻌدت ﻋﻧﻬم ﺑﻘدر ذراع
ﺟدا ﻣن وﺟﻬﻬم .ﻓﻲ ﺣﻳن ﻳرى
ﺗﻘرﻳـًﺑﺎ .ﻟﻛن ﻗد ﻳرى ﺑﻌض اﻷطﻔﺎﻝ اﻟﺟﺳم ﺑﺷﻛﻝ أﻓﺿﻝ ﻣﺗﻰ اﻗﺗرب ً

ﺟدا .راﻗب طﻔﻠﺗك ﺑﻌﻧﺎﻳﺔ ﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أي ﻣﺳﺎﻓﺔ ﻣن
اﻵﺧرون أﻓﺿﻝ ﻋﻧدﻣﺎ ﻳﺑﻌد ﻋﻧﻬم اﻟﺟﺳم ً
ِ
ﺗﺣب أن ﺗﻣﺳك اﻷﺟﺳﺎم .ﻓﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣﻝ أﻧﻬﺎ ﺗرى أﻓﺿﻝ ﻣﺎ ﻳﻣﻛن ﻋﻧد ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ.
وﺟﻬﻬﺎ ُ ّ

ﺗَﺮى ﻫﺬﻩ اﻟﻄﻔﻠﺔ اﻷﺟﺴﺎم أﻓﻀﻞ ﻣﺘﻰ ﻛﺎﻧﺖ

 ...ﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﻔﻠﺔ ﺗﺮى اﻷﺟﺴﺎم أﻓﻀﻞ ﻣﺘﻰ

ﻋﻠﻰ ُﺑﻌﺪ ذراع ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻘﺮ ًﻳﺒﺎ...

ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺮﻳﺒﺔ.

ﰲ ٔاي ّاﲡﺎﻩ ﺗﺮى ﻃﻔﻠﱵ ٔاﻓﻀﻞ؟

ﺟدا ،إﻻﱠ أﻧﻪ
ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن أﻛﺛرﻳﺔ اﻷطﻔﺎﻝ ﻳرون اﻷﺟﺳﺎم اﻟواﻗﻌﺔ أﻣﺎﻣﻬم ﻣﺑﺎﺷرة وﺑﺷﻛﻝ واﺿﺢ ً
ِ
أﺣﻳﺎﻧﺎ
أﻳﺿﺎ رؤﻳﺔ اﻷﺟﺳﺎم اﻟواﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ أي ﺟﺎﻧب ﻣن اﻟﺟﺎﻧﺑﻳن ،أو أﻋﻠﻰ أو أﺳﻔﻝ ﻋﻳﻧﻳﻬم .و ً
ُﻳﻣﻛن ً
ﻗد ﻻ ﺗﺳﺗطﻳﻊ ﱢ
ﺑﻌﻳدا ﻋﻠﻰ أﺣد اﻟﺟﺎﻧﺑﻳن .أَو َﻗد ﻻ ﺗﺳﺗطﻳﻊ ُرؤﻳﺔ ﺑﻌض اﻟﻣﻧﺎطق
اﻟطﻔﻠﺔ اﻟُرؤﻳﺔ ً
ﻣطﻠﻘًﺎ ،ﻣﺛﻝ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟواﻗﻌﺔ أﻣﺎﻣﻬﺎ ﻣﺑﺎﺷرةً ،ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧﺑﻳن ،أو ﺗﺣت ِ
ذﻗﻧﻬﺎ أو ﻓوق ﻋﻳﻧﻳﻬﺎ.
ﻻﻛﺗﺷﺎف أي ّاﺗﺟﺎﻩ ﺗرى ﻓﻳﻪ طﻔﻠﺗك أﻓﺿﻝ ﻣﺎ ﻳﻣﻛن ،راﻗﺑﻬﺎ ﻋن َ َ ٍ
ﺗﺣب اﻹﻣﺳﺎك
ﻛﺛب ُﻟرؤﻳﺔ أﻳن ُ ّ
ﻟﻠﻧظر إﻟﻰ ﺟﺳم ﻣﺎ.
ﺑﺎﻷﺟﺳﺎم أو طرﻳق إﻣﺎﻟﺔ رأﺳﻬﺎ َ
ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﻔﻠﺔ أن ﺗﺮى اﻷﺟﺴﺎم اﻟﺘﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ
ﺗﺤﺮك رأﺳﻬﺎ إﻟﻰ ﻫﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ
ﻓﻘﻂُ .ﻟﺮؤﻳﺔ ﺟﺴﻢ ﻣﺎ ،ﻳﺠﺐ أن ُ ّ
وﺗﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﺠﺴﻢ إﻟﻰ اﻟﻮراء ﺑﻄﺮف ﻋﻴﻨﻴﻬﺎ.
َ
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ﻣﺎ ﲩﻢ ٔاﻻﺟﺴﺎم اﻟﱵ ﺗﺮاﻫﺎ ﻃﻔﻠﱵ ٔاﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻏﲑﻫﺎ؟

ﺳﺗطﻳﻌون اﻟُرؤﻳﺔ ﻗﻠﻳﻼً ﻳرون اﻷﺟﺳﺎم اﻟﻛﺑﻳرة أﻓﺿﻝ ﻣن ﻏﻳرﻫﺎ .ﻟﻛن ﺑﻌض
أﻛﺛر اﻷطﻔﺎﻝ اﻟذﻳن ﻳ َ
ﱠ
ﻳﺗﻌرف ﻫؤﻻء اﻷطﻔﺎﻝ ﻋﻠﻰ اﻷﺟﺳﺎم
اﻷطﻔﺎﻝ ﻻ ﻳﺳﺗطﻳﻌون أن ﻳروا إﻻ ﻣﻧطﻘﺔ ﺻﻐﻳرة أﻣﺎﻣﻬمّ .

ﺗﺣب اﻟﻠﻌب ﺑﻬﺎ.
اﻟﺻﻐﻳرة ﺑﺳﻬوﻟﺔ أﻛﺛر ﻣن اﻟﻛﺑﻳرة .راﻗب طﻔﻠﺗك ُﻟرؤﻳﺔ أﺣﺟﺎم اﻷﺟﺳﺎم اﻟﺗﻲ ُ ّ

ﺣب ﻫذﻩ اﻟطﻔﻠﺔ اﻟﻠﻌب ﺑﺎﻷﺷﻳﺎء اﻟﺻﻐﻳرة
ﺗُ ّ
ﻷﻧﻬﺎ ﺗراﻫﺎ أﻓﺿﻝ.

ﺗَرى ﻫذﻩ اﻟطﻔﻠﺔ اﻷﺟﺳﺎم اﻟﻛﺑﻳرة أﻓﺿﻝ.

ﻫﻞ ﺗﻌﲅ ﻃﻔﻠﱵ ﰼ ﺗﺒﻌﺪ ﻋﳯﺎ ٔاﻻﺟﺴﺎم؟

ﻳﺻﻌب ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻷطﻔﺎﻝ اﻟُﺣﻛم ﻋﻠﻰ ُﺑﻌد اﻟﺟﺳم .ﻟذا ﻓﻌﻧدﻣﺎ ﻳﻣدون ﻳدﻫم
ﻧﺣو اﻟﺟﺳمَ ،ﻗد ﻳﻣدوﻧﻬﺎ أﺑﻌد ﻣن اﻟﻣطﻠوب .أَو َﻗد ﻻ ﻳﻣدوﻧﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﻳﻛﻔﻲ،

ﻳظﻧون أن اﻟﺟﺳم أﻗرب ﻣﻣﺎ ﻫو ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ .ﻻﻛﺗﺷﺎف إذا ﻛﺎﻧت طﻔﻠﺗك
ﻷﻧﻬم ّ
ﻣدت ﻳدﻫﺎ ﺑﺷﻛﻝ ﺻﺣﻳﺢ ﻧﺣو
ﺗﺳﺗطﻳﻊ ﺗﻘدﻳر اﻟﻣﺳﺎﻓﺎت ،راﻗﺑﻬﺎ ﻟﺗرى ﻣﺎ إذا ّ
◌ﻋب أو اﻷﺟﺳﺎم اﻷﺧرى.
اﻟُﻝ ُ َ

ﺗظن ﻫذﻩ اﻟطﻔﻠﺔ أن اﻟزﺟﺎﺟﺔ أﺑﻌد
ّ
ﻣﻣﺎ ﻫﻲ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ.

ﺘﻀﺎد( ﺑﲔ ﺑﻌﺾ
َﻫﻞ ُﲢّﺐ ﻃﻔﻠﱵ ﺑﻌﺾ ٔاﻻﻟﻮان ٔاو الاﺧﺘﻼف )اﻟ ّ
ٔاﻻﻟﻮان؟

ﻳﺳﺗطﻳﻊ ﺑﻌض اﻷطﻔﺎﻝ أن ﻳروا اﻷﺟﺳﺎم ﻣﺗﻰ ﻛﺎﻧت أﻟواﻧﻬﺎ

ﺣب ﻫذﻩ اﻟطﻔﻠﺔ اﻟﻠﻌب
ﺗُ ّ
ﺑﺎﻟﻣﻘﻼة اﻟﻐﺎﻣﻘﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺳﺗطﻳﻊ

أن ﺗراﻫﺎ أﻓﺿﻝ ﻣن اﻟﻣﻠﻌﻘﺔ.

ﻣﻠوﻧﺔ ﺑﻠون ﻣﺧﺗﻠف .راﻗب ﻟﺗرى
زاﻫﻳﺔ ،أو ﺣﻳن ﺗﻛون ﺧﻠﻔﻳﺗﻬﺎ ُ َ ﱠ
ﻔﺿﻝ ﺑﻌض اﻷﻟوان ،أو اﺧﺗﻼﻓﺎت ﺑﻳن
إذا ﻛﺎﻧت طﻔﻠﺗك ﺗُ ّ

اﻷﻟوان ،أو اﻟزﺧﺎرف .ﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣﻝ أن ﻫذﻩ اﻷﻟوان واﻟزﺧﺎرف اﻟﺗﻲ
ﺗراﻫﺎ أﻓﺿﻝ ﻣن ﻏﻳرﻫﺎ.
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ﻣﺎذا ﻳ ُﺆ ّﺛﺮ ﻋﲆ ﺑﴫ ِﻃﻔﻠﱵ ﻣﺎ ﻋﺪا ذكل؟

ﻳﺑدو أن ﱢ
اﻟطﻔﻠﺔ  -ﻓﻲ أﻏﻠب اﻷﺣﻳﺎن  -ﺗرى ﺑﺷﻛﻝ أﻓﺿﻝ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷوﻗﺎت ﻋن أوﻗﺎت
َ
أﺧرى .ﻻ ﻳﻌﻧﻲ ﻫذا ﱠ
ﻳؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻛﻣﻳﺔ رؤﻳﺗﻬﺎ .ﻣﺛﻝ:
ﺷﻳﺋﺎ آﺧر ُ ّ
ﻐﻳر ،ﻟﻛن ً
ﺑﺻرﻫﺎ ﺗ ّ
أن َ






ﻛون اﻟﺟﺳم ﻣﺄﻟوﻓًﺎ ﻟدﻳﻬﺎ.
ﻣﻘدار ﺗﻌﺑﻬﺎ.
ﺻﺣﺗﻬﺎ.

ﻣواظﺑﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷدوﻳﺔ.

ﻛوﻧﻬﺎ ﺳﻌﻳدة أو ﺣزﻳﻧﺔ.

اﻗﺑﺔ طﻔﻠﺗك ﺑدﻗﺔ ﻓﻲ ﻣواﻗف ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻓﻲ أوﻗﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
و ََ
ﺳﺗﺣﺗﺎج  -ﻓﻲ اﻷﻏﻠب  -إﻟﻰ ﻣَُر ََ
ﻻﻛﺗﺷﺎف ﻣﺎ ِ
ﻳﻣﻛن أن ﺗراﻩ ﺣﻘًﺎ.
ُ
عندھا من بصر
مساعدة طفلتك في استعمال ما ِ َ
ُ َ ََ

إذا اﺳﺗطﺎﻋت طﻔﻠﺗك أن ﺗرى ﻗﻠﻳﻼً:
ِ
ﻟﻠﻧظر إﻟﻳﻬﺎ.
أﻋطﻬﺎ اﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻷﺟﺳﺎم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ َ

ﺳﻳﺷﺟﻌﻬﺎ ﻫذا ﻋﻠﻰ اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻌﺎﻟم اﻟذي ﺣوﻟﻬﺎ وﻋﻠﻰ
َُ ّ ُ
اﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ﺑﺻرﻫﺎ أﻛﺛر.

ﻣن أﺳﺎﻟﻳب ﻋرض أﺟﺳﺎم
ﺗﺗﺟوﻝ ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ
ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ أن ّ
ﻋﻣﺎ ﺗراﻩ،
اﻟﺑﻳت ،وﺗﺗ ّ
ﺣدث ّ

وﺗﺷﺟﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﻣس وﻣﺳك
ُ ّ
اﻷﺷﻳﺎء.

-28-

اكتشاف ما يمكن أن يراه طفلك

ﺳﺎﻋدﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟرؤﻳﺔ ﺑﺷﻛﻝ أﻓﺿﻝ،
ﺣرك ﺟﺳﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟطرﻳﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗُ ُ
دع طﻔﻠﺗك ﺗﻣﺳك اﻷﺷﻳﺎء أو ﺗُ ّ
ﱠ
ﺻﻌﺑﺎ .ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ:
ﺣﺗﻰ إذا ﺑدا ذﻟك ﻟك
ً

إذا ﻛﺎﻧت طﻔﻠﺗك ﻻ ﺗرى إﻻﱠ ﻣﻧطﻘﺔ ﺻﻐﻳرة أﻣﺎﻣﻬﺎ ،ﻓَﺳﺗرى اﻟﻣزﻳد إذا ﻧظرت إﻟﻰ أﻋﻠﻰ وأﺳﻔﻝ
ﺗﺣرك ﺑدﻻً ﻣن اﻟﺣرﻛﺔ إﻟﻰ اﻷﻣﺎم ﻣﺑﺎﺷرةً.
ٕواﻟﻰ اﻟﻳﻣﻳن واﻟﻳﺳﺎر وﻫﻲ ﺗ ّ

إذا ﻛﺎﻧت طﻔﻠﺗك ﺗرى ﻗﻠﻳﻼً ،ﻓﺣﺎوﻝ ﺗﻐﻳﻳر ﻛﻣﻳﺔ اﻟﺿوء
ﺛم
أو ﻧوع اﻟﺿوء أو اﻻّﺗﺟﺎﻩ اﻟذي ﻳﺟﻲء ِﻣﻧﻪ اﻟﺿوءُ .ﱠ
ﺷﺎﻫد أﻳﻬﺎ ﻳﺻﻠﺢ ﺑﺷﻛﻝ أﻓﺿﻝ.

ﺗﺗﻐﻳر ﻛﻣﻳﺔ اﻟﺿوء،
ﱠ
أﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﺗﺻﻌب ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟُرؤﻳﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ّ
ﻌﻠﻣﻬﺎ ا َ ﱡ
ﺗﺗﻛﻳف ﻋﻳﻧﺎﻫﺎ.
ﻟﺗوﻗف ﻋن اﻟﺣرﻛﺔ واﻻِﻧﺗظﺎر ّ
ﺣﺗﻰ ّ
ﻓ ُّ
َ
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ﻻﺣظﻲ إذا ﻛﺎﻧت طﻔﻠﺗك ﺗِﻣﻳﻝ إﻟﻰ ِ
ﻣﻌﻳﻧﺔ ﻣﺛﻝ:
اﻻﻧﺗﺑﺎﻩ إﻟﻰ أﺷﻳﺎء ُ ّ
• اﻷﻟوان • اﻟزﺧﺎرف • اﻷﺣﺟﺎم • ﺗﺑﺎﻳﻧﺎت اﻷﻟوان.
إذا ﻛﺎن اﻷﻣر ﻛذﻟكِ ،
ﻳﻣﻛﻧِك اﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ﻫذﻩ
ُ
وﺗﺗﻧﻘﻝ ﺑﺄﻣﺎن.
ﻟﻣﺳﺎﻋدﺗﻬﺎ أن ﺗ ّ
ﺗﻌﻠم َ ّ
اﻟﺗﻔﺿﻳﻼت ُ َ َ َ

ﻟﻼﺳﺗﺣواذ ﻋﻠﻰ اﻫﺗﻣﺎم طﻔﻠﻬﺎ

اﻷم ﻛرة
اﻟرﺿﻳﻊ ،ﺗدﺣرج ﻫذﻩ ّ
زاﻫﻳﺔ اﻷﻟوان ﻋﺑر ﻗﻣﺎش أﺑﻳض.

اﺳﺗﻌﻣﻠﻲ أﻟو ًاﻧﺎ زاﻫﻳﺔ ﻟﺗﺣدﻳد ﺣدود اﻷﺟﺳﺎم أو
اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ
ﺳﺎﻋدﻫﺎ أن ﺗ ّ
اﻷﻣﺎﻛن .ﻫذا َﺳُﻳ ُ
ﺗﻌﻠم ّ
اﻷﻣﺎﻛن واﻷﺷﻛﺎﻝ.

ﺳﻧﺎِ ،
ﺗﺳﺎﻋدﻫﺎ اﻷﺷرطﺔ أو اﻟﻘﻣﺎش
ﻳﻣﻛن أن ُ َ
وﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛﺑر ًّ ُ
ﻣﻠوﻧﺔ ﺑﺄﻟوان زاﻫﻳﺔ أن ﺗﻌرف أﻳن ﻫﻲ.
أو اﻷﺟﺳﺎم اﻟ ُ َ ﱠ

ﻫﺎ ﻫﻮ اﻟﺸﺮﻳﻂ اﻷﺻﻔﺮ .ﻫﺬا ﺑﺎب
ﺻﺪﻳﻘﻲ ﻣﻮﺳﻰ.

ﻣﻠون ﺑﺄﻟوان زاﻫﻳﺔ أن ﻳﺳﺎﻋد ا ﱢ
ِ
ﻟطﻔﻠﺔ
ﻳﻣﻛن ﻟﻠﺷرﻳط أو اﻟطﻼء اﻟ ُ َ ﱠ
ُ
ُ
ﺗﻐﻳر ارﺗﻔﺎع اﻷرﺿﻳﺔ.
أن ﺗَﻌرف ﻣﺗﻰ ﻳ ّ
يسوء بصر طفلتي؟
َھل س َ ُ
ﻳﺳﺑب ﺻﻌوﺑﺔ اﻟُرؤﻳﺔ ﻋﻧـد طﻔﻠﺗـك .ﻟﻣزﻳـد ﻣـن اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت ،ارﺟـﻊ ﻓـﺻﻝ
ﻟﻠرد ﻋﻠﻰ اﻟﺳؤاﻝ ،ﻧﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻣﻌ ِرﻓﺔ ﻣﺎ ُ ّ
"ﻟﻣﺎذا ﻳْﻔﻘد اﻷطﻔﺎﻝ ﺑﺻرﻫم وﻣﺎذا ِ
ﻧﻌﻣﻝ" ﻓﻲ ﺻﻔﺣﺔ .155
ﻳﻣﻛن أ ْ
ُْ
َن َ َ
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