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 روز جهانی عصاي سفیدبه مناسبت : 

نابیایان) به گروه  یکی از احتیاجات اساسی روانی افراد تعلق و وابستگی به گروه است.افرادي که (
ناالیق و داراي   و دسته اي معین بستگی ندارند.اغلب تنها به سر می برند.و خود را بی ارزش ،

اضطراب و ناراحتی آنها می شود و گاهی ممکن است آنها نفص فرض می کنند.این احساس سبب 
 را به ارتکاب اعمال خطرناکی وادارد.

 

برقراري ارتباط براي کودك سالم  بنابراین داشتن گروه همساالن براي کودکان ضروري است.
است که دیگران با  نبخاطر مشکالتی که دارد نیاز به آ کاري ساده است.اما براي یک کودك نابینا

 رقرار کنند. و او را در جمع خود بپذیرند.او ارتباط ب

 

باید بدانیم در برخورد با نابینایان با احساس ترحم ، مراقبت افراطی ،ترس و یا فرار از همکاري با 
 آنها رفتار نکنیم.

 

دوي آنها با نوعی با قرار دادن کودکان سالم و نابینا در یک گروه  و ایجاد محیط آموزشی براي هر 
 آموزش تلفیقی در واقع کودك بینا عصاي کودك نابینا می شود.

 

با آموزش بازي هایی چون مجسمه سازي به هر دو گروه به کودکان بینا چگونگی ارتباط با 
 .موزیمآ میآنان را  تعامل بابینایان و ان

 



ک کودك نابینا مواجه میشوند به کودکانمان یاد بدهیم که وقتی با ی ه با مطالعه کتابهاي مربوط
با باید چگونه با او برخورد کنند و چه بازي هاي مناسبی را با هم انجام دهند. و با هم بازي شدن 

 کودکان نابینا دنیایشان را پر جنب و جوش و شادي کنیم.

 

کنید و یاد  در موقع برقراري ارتباط با نابینایان همواره از کالم استفاده به کودکان بینا بیاموزیم که
 بگیرند  احساسات و عواطف خود را از طریق صحبت کردن به کودك نابینا منتقل کنند.

 

پس براي بهتر متوجه شدن شکل یک ؛ و اینکه حس المسه کودك نابینا نیز بسیار قوي می باشد 
  شی ء را به او بدهند تا لمس کند. ؛چیز جدید

 

ببین کودکانمان می تواند در تعالی روحیه همنوع در اي  روحیه ا ت وارتباطاطپرورش چنین 
 .تاثیر گذار باشددوستی و کمک و... بسیار
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