
CO POMOŻE TWOJEMU
SŁABOWIDZĄCEMU

DZIECKU LEPIEJ
WYKORZYSTAĆ JEGO

MOŻLIWOŚCI
WZROKOWE?



ŚWIATŁO

Doświetlaj dziecku miejsca, w których spędza dużo czasu za pomocą lampek
(na jego stoliku, w kąciku zabaw, przy łóżeczku). Kieruj  światło na obiekt zza
głowy dziecka lub stawiaj lampkę po stronie przeciwnej niż ręka dominująca
dziecka. 

Zaleca się, aby do bliży stosować oświetlenie o chłodnych odcieniach,             
 a światło ogólnie było w odcieniach ciepłych. 

Sadzaj dziecko tyłem do okna, tak, żeby słońce oświetlało, to na co patrzy.

Jak najczęściej wybieraj naturalne światło słoneczne.

Gdy zaobserwujesz, że dziecko mruży lub zamyka oczy w słoneczny dzień,     
 to korzystaj z rolet okiennych, okularów przeciwsłonecznych i czapek             
 z daszkiem/kapeluszy. Zbyt duża ilość niechcianego światła może
spowodować chwilowe obniżenie ostrości wzroku.

 

 

 

 

 

 



Zadbaj o to, żeby zabawki dziecka kontrastowały na tle, na którym leżą np.
dywan lub mata jednolitym kolorze. Jeśli nie masz jednolitego dywanu
połóż ciemny koc lub białe prześcieradło.

Podczas posiłku też możemy zadbać o odpowiedni kontrast. Mleko widać
lepiej w ciemnym kubku a kakao w jasnym. Owsiankę podawaj dziecku      
 w ciemnej miseczce a płatki czekoladowe w jasnej.

Na stoliku przy którym dziecko się bawi lub uczy połóż ciemną lub jasną
podkładkę, na której lepiej będzie widać wszystkie przedmioty.

Zadbaj także o kontrast wewnątrz elementów. Jeśli chcesz, żeby dziecko
wskazywało części twarzy lalki lub misia wybieraj takie zabawki,              
 na których wyraźnie wszystko widać.

Najlepiej widoczny kontast to żółty obiekt na czarnym tle

 

 

 

 

 KONTRAST



 WIELKOŚĆ

Jeśli dziecko pomimo noszonej korekcji ma obniżoną ostrość wzroku
staraj się wybierać dla niego na początku większe zabawki z małą ilością
szczegółów.

Jeśli widzisz, że dziecko nadmiernie przybliża się do małych obrazków-
powiększaj je, aby dobrze mogło je zobaczyć i rozpoznać.

Nawet jeśli dziecko widzi szczegóły lub literki to może w to wkładać
zbędny wysiłek, który doprowadzi do szybkiej męczliwości z powodu pracy
wzrokowej. Staraj się dziecku powiększać druk, szczególnie podczas nauki
nowych liter i cyfr. 

Podczas powiększania materiału wzrokowego stosuj zawsze najmniejsze
niezbędne powiększenie, aby dziecko nie gubiło się na kartach pracy           
z powodu obszerności materiału

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 dokładnie zapoznać się z nowym obiektem wzrokowym. 
zlokalizować obiekt w przestrzeni
wykonać zadanie wzrokowe

Daj dziecku tyle czasu, ile go potrzebuje.
 
Dziecko z dysfunkcją wzroku nierzadko potrzebuje go dużo więcej, żeby:

 
 

 CZAS

 BARWA

Wykorzystaj barwy, szczególnie te intensywne  i neonowe jako znacznik
przedmiotów, żeby dziecko mogło szybciej je znaleźć i zwiększyć jego
samodzielność np. Załóż kontrastową frotkę na butelkę do picia, aby dziecko
znalazło i podniosło ją samodzielnie

Noś ubrania w intensywnych barwach, żeby dziecko mogło Cię obserwować
podczas oddalania się.

Wybieraj zabawki w intensywnych kolorach, żeby ułatwić dziecku znalezienie
ich
 
Oznaczaj miejsca niewidoczne dla dziecka (rogi,brzegi, ranty) neonową taśmą

 

 

 
 



 ODLEGŁOŚĆ PATRZENIA

Pozwalaj dziecku przybliżać się do obiektów, gdy tylko chce je lepiej
zobaczyć. Powiedz to wszystkim, którzy pracują z dzieckiem. 

Obserwuj z jakiej odległości dziecko zauważa duże przedmioty a z jakiej
małe i zastosuj te odległości w codzienności. Może dziecko nie jest
zainteresowane nową zabawką pokazaną z 40cm, bo potrzebuje 15cm,
żeby dobrze ją zobaczyć.

Gdy wiesz, że dziecko źle widzi do dali to siadaj w pierwszym rzędzie        na
przedstawieniach w przedszkolu, tak, aby mogło Cię znaleźć                   i
pomachać Ci.

Stosuj podstawkę pod książkę, żeby przybliżyć tekst do oczu dziecka          
 i poprawić postawę ciała dziecka podczas zadań stolikowych.

 

 

 

 
 

Opracowała
 Klaudia Zajączkowska- rehabilitant wzroku osób słabowidzących


