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فهرست

12 * کودک، چانه ی خود را به مدت 2 ثانیه باال نگه می دارد. 
* کودک برای تعقیب اسباب بازی، سرش را از یک طرف به طرف دیگر می چرخاند    13
14 * کودک از پهلو به پشت می غلتد؛  
15 * کودک به مدت سه ثانیه به دست هایش نگاه می کند. 

* هنگامی که کودک برای وضعیت نشستن، به طرف باال کشیده می شود، سر خود را راست 
نگه می دارد.                                                               16
17 * کودک، مهره را چنگ می زند و برمی دارد. 
* زمانی که کودک به دست هایش تکیه کند و از ناحیه پایین پشت حمایت شود، می تواند 
بنشیند.                                                                                                  18
* کودک با کمک، وزن خود را روی پاهایش تحمل می کند و ده ثانیه می ایستد.         19
21 * کودک، دست های خود را به یکدیگر می زند. 
22 * کودک با انگشت شست و اشاره، قطعه کوچک خمیر را برمی دارد. 
23 * کودک روی دست ها و زانوها دو قدم چهار دست و پا می رود. 
* کودک بدون از دست دادن تعادل، می نشیند و خود را به اسباب بازی می رساند.      24
25 * کودک می تواند بدون کمک بنشیند؛ 
26 * بلند کردن دست و پا؛ 
27 * گرفتن از اشیاء و وسایل و بلند شدن؛ 
28 * قدم برداشتن با کمک همراه؛ 
29 * ایستادن درست؛ 
30 * راه رفتن روی کناره ی فرش، سرامیک، موزاییک و ... 
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31 * آشنایی با سطوح مختلف؛ 
32 * حرکت دست به سمت دهان؛ 
33 * حرکت دست به سمت دیگر اعضای بدن؛ 
34 * صاف نگه داشتن سر هنگام حرکت؛ 
35 * حرکت با کمک آموزگار از کنار دیوار؛ 
36 * حرکت به سمت عقب، جلو، چپ و راست؛ 
37 * حرکت روی لبه ی فرش یا خط برجسته 
38 * حرکت به سمت اشیای صدادار؛ 
39 * باال رفتن از پله با کمک نرده؛ 
40 * نشستن صحیح روی تاب و سرسره؛ 
41 * پریدن جفت پا، باال، پایین، چپ و راست 
42 * روی یک پا ایستادن به کمک همراه  
43 * تشخیص صدای آشنای مادر، پدر و... و حرکت به سمت آن ها؛ 
44 * کشیدن یک شیء یا هل دادن آن؛ 
45 * آشنایی با محیط کوچک و بزرگ  
46 * نشستن روی صندلی و بلند شدن؛ 
47 * باز و بسته کردن در؛ 
* شناخت باالی بدن، پایین بدن، سمت چپ و راست بدن و جلو و پشت                 48
49 * آگاهی از اندام جفت بدن مانند: چشم، دست، پا و...  
50 * خم و راست شدن بدن؛ 
51 * برداشتن شیء یا وسیله با خم شدن 
52 * شنوایی سنجی 
53 * چرخش سر به سمت صدا؛ 
54 * حرکت به سمت صدا؛ 
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55 * رفتن روی سطح بلندتر و پایین پریدن از آن؛ 
58 * قرار دادن دست ها زیر شیر آب، مشت کردن و شستن صورت؛ 
59 * باز کردن در دستشویی 
60 * پیدا کردن سنگ دستشویی و قرار گرفتن صحیح روی سنگ؛ 
61 * شلوار را به اندازه پایین کشیدن؛ 
62 * به اندازه باز کردن شیر آب دستشویی و شستن خود؛ 
63 * آشنایی با قاشق و چنگال؛ 
64 * طرز صحیح گرفتن قاشق و چنگال در دست و استفاده درست ازآن ها؛ 
56 منابع: 
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مقدمه؛

ــت  ــردی اس ــای ف ــن آزادی ه ــتقالنه از ابتدایی تری ــیوه ای مس ــه ش ــت ب حرک
کــه اکثــر مــردم، مجــاز بــه انجــام آن هســتند. بــا ایــن وجــود، کمبــود انگیــزه، 
عــدم اطمینــان و تــرس از حرکــت، باالخــص می توانــد روی اســتقالل کــودکان 

ــده تاثیرگــذار باشــد. ــا در آین ــا و کم بین نابین
ــا،  ــا کــودکان بین ــا در مقایســه ب ــا و نابین ــدا، حرکــت کــودکان کم بین  در ابت
ــیا را در  ــا، اش ــودکان نابین ــه ک ــبب این ک ــه س ــد. ب ــرفت می کن ــته تر  پیش آهس
ــد شــد  ــه نخواهن ــاد برانگیخت ــا، زی ــد کــودکان بین ــد و مانن طــول مســیر نمی بینن
تــا بــه ســمت افــراد یــا  اشــیا برونــد یــا در محیــط پیرامون شــان اکتشــاف کننــد. 
بنابرایــن از تجربیــات اولیــه ناشــی از یادگیــری، محــروم هســتند و ایــن وظیفــه ی 
والدیــن و مربیــان اســت کــه فرصت هایــی را بــرای کــودکان در جهــت 

ــد. ــری فراهــم آورن اکتشــاف و یادگی

ضرورت تدوین اهداف؛
یکــی از مهم تریــن آثــار آســیب بینایــی، محــدود شــدن حرکــت فــرد 
در محیــط اســت؛ ولــی فــرد دارای آســیب بینایــی می توانــد بــا یادگیــری 
مهارت هایــی بــه حرکــت مســتقل و مطلــوب در محیــط، دســت یابــد. حرکــت 
مســتقل در محیــط، نیازمنــد دو توانایــی مرتبــط بــا یکدیگــر اســت: یــک 
ــط و  ــش را در محی ــود موقعیت ــواس خ ــتفاده از ح ــا اس ــرد ب ــه ف ــی ک جهت یاب



مهارت های حرکتی از بدو تولد تا 5 سالگی ویژه کودک نابینا10

ارتباطــش را بــا اشــیای محیــط، تثبیــت می کنــد. دو تحــرک کــه عبــارت اســت 
ــدن. ــای ب ــک اندام ه ــا کم ــر ب ــه دیگ ــه نقط ــه ای ب ــن از نقط از: رفت

حرکتــی  مهارت هــای  رشــد  جهت یابــی  و  تحــرک  پیش زمینــه   
ــد و  ــامل رش ــه ش ــت ک ــم اس ــی منظ ــه آموزش ــق برنام ــا، طب ــوزان بین دانش آم
ــار  ــن، چه ــدن، راه رفت ــل: غلتی ــت از قبی ــی درش ــای حرکت ــت مهارت ه تقوی
دســت و پــا و غیــره و مهارت هــای حرکتــی ظریــف شــامل: چیــدن مکعب هــا، 
ریختــن آب از پــارچ و... اســت کــه بــا اســتفاده از ماهیچه هــای کوچــک 

به ویــژه ماهیچه هــای دســت، چشــم و غیــره انجــام می شــود.
 توالــی مهارت هــای حرکتــی از الگــوی تحــول مهارت هــای حرکتــی 
ــای  ــد مهارت ه ــه رش ــه مطالع ــه ب ــا توج ــن ب ــد. بنابرای ــت می کن ــودکان تبعی ک
ــرای  ــی را ب ــی منظم ــه آموزش ــم برنام ــعی کردی ــادی، س ــودکان ع ــی ک حرکت
طــی مراحــل حرکتــی کــودکان نابینــا طراحــی کنیــم. ایــن برنامــه بــا بلنــد کــردن 
ســر از زمیــن توســط کــودک کــه از ســن ۴ هفتگــی پدیــد می آیــد، شــروع و 
تــا مهارت هــای پیشــرفته مثــل راه رفتــن، لی لــی کــردن و غیــره کــه در حــدود 

ــد. ــه می یاب ــود، ادام ــده می ش ــالگی دی ٥، ٦ س



اهداف 

تحرک و جهت یابی

 از تولد تا 5 سالگی
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هدف:کودک،چانهیخودرابهمدت۲ثانیهباالنگهمیدارد.

 وسیله آموزشی: اسباب بازی صدادار، بالشتک یا حوله لوله شده.
ــرار  ــر بالشــتک ق ــت: کــودک را روی شــکم طــوری ب ــام فعالی روش انج
ــا  ــارش بنشــینید و ب ــرد. کن ــرار بگی ــش روی بالشــتک ق ــه بازوهای ــد ک دهی
حرکــت دادن اســباب بــازی در مقابــل چشــمان او توجهــش را جلــب کنیــد و 
او را تشــویق کنیــد تــا ســرش را بلنــد کنــد و بــه اســباب  بــازی نــگاه کنــد. بــا 
یــک دســت، از ناحیــه پیشــانی و بــه آرامــی ســر او را بلنــد کنیــد و بــا دســت 
ــه مــدت 2 ثانیــه  ــد حداقــل ب ــد. کــودک بای دیگــر، ران هــای او را نگــه داری

چانــه ی خــود را بلنــد نمــوده و  بــه اســباب  بــازی نــگاه کنــد.

 تاریخ آموزش:       /      /    14

............................................................................................................................................  مشاهده رفتار: 

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................



13 مهارت های حرکتی از بدو تولد تا 5 سالگی ویژه کودک نابینا

هدف:کودکبرایتعقیباسباببازی،سرشراازیکطرفبهطرفدیگرمیچرخاند.

وسایل: زنگ یا زنگوله
 روش انجــام فعالیــت: کــودک را بــه پشــت روی زمین قــرار دهیــد. زنگوله 
ــد. او  ــه 25 ســانتی متری ســر او در ســمت راســت، حرکــت دهی ــه فاصل را ب
بایــد ســر خــود را بــه ســمت راســت حرکــت دهــد. ســپس بــه آرامــی، زنگوله 
را بــه طــرف چــپ حرکــت دهیــد بــه گونــه ای کــه بــا چشــم های کــودک، 25 
ســانتی متر فاصلــه داشــته باشــد و کــودک آن را تعقیــب  کنــد. ایــن عمــل را 

از چــپ بــه راســت تکــرار کنیــد.
 مقیــاس: کــودک بــرای تعقیــب اســباب بــازی، ســر خــود را از یــک طــرف 

بــه طــرف دیگــر برمی گردانــد.

 تاریخ آموزش:       /      /    14

............................................................................................................................................  مشاهده رفتار: 

............................................................................................................................................................................................
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