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 CONTACTUL VIZUAL
                          Aspecte generale

Ce reprezintă contactul vizual şi de ce este atât de important?
Comunicarea dintre două persoane implică ca acestea să se privească,

să facă contact vizual şi să vorbească. Stabilirea şi menţinerea contactului
vizual este o abilitate socială foarte importantă. Privind faţa interlocutorului
putem obţine informaţii despre limbaj prin intermediul expresiilor faciale, a
gesturilor, a mişcărilor buzelor şi a altor semne.

Copiii mici care au dificultăţi de comunicare pot realiza doar un contact
vizual scurt. Acest aspect poate întrerupe comunicarea şi părinţii pot crede că,
de fapt, copilul nu este interesat.

O altă parte foarte importantă în comunicare o reprezintă explorarea
mediului înconjurător împreună cu adultul. Copilul priveşte un obiect iar
părintele îi urmăreşte privirea  făcând comentarii cu privire la acesta. Acest
aspect reprezintă faza incipientă a conversaţiei şi a returnării obiectelor.

Cum poate fi îmbunătăţit contactul vizual ?
Este posibil să fie necesar să vă exersaţi expresiile faciale în  oglindă

pentru a le face cât mai interesante pentru copil. Emoţiile şi sentimentele cum
ar fi cele de fericire, tristeţe, nervozitate sau oboseală pot fi exagerate. Folosiţi
momentul în care copilul vă priveşte pentru a face o faţă nostimă sau pentru a-i
arăta ceva interesant. O modalitate de a încuraja copilul să vă privească faţa
este prin ţinerea unor obiecte aproape de faţă şi ascunderea lor în spatele
capului.

Există o multitudine de modalităţi de a îmbunătăţi contactul vizual de-a
lungul unei zile: de exemplu, aşteptaţi o secundă înainte de a-i da copilului
băutura, deşi, e bine să evitaţi certurile pe această temă. Încurajarea
contactului vizual ar trebui să se facă cât mai natural. Nu trebuie să mişcaţi faţa
copilului către dumneavoastră. Copiii vă vor privi când vor dori ei.
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STIMULAREA CONTACTULUI VIZUAL

 Suflătoare
Suflătoarele de peteceri îi vor încuraja pe cei mici
să vă privească pentru a vedea ce faceţi.

 Pene colorate
Aruncaţi penele spre copil şi gâdilaţi-l cu ele.

 Jucării zgomotoase
Jucăriile zgomotoase sau foşnăitoare, clopoţelele sau fluierele pot fi şi ele utilizate pentru
a încuraja contactul vizual. Alegeţi una dintre jucării şi faceţi zgomot cu ea. Opriţi-vă şi
aşteptaţi să obţineţi contactul vizual înainte de a începe din nou să faceţi zgomot.

 Urmărirea
 Copilul trebuie să înveţe să urmărească cu privirea diferite jucării. Sunt interesante de

privit baloanele, bulele de săpun şi păpuşile pe beţişoare. Se poate ca atunci când
umflaţi baloane sau când faceţi bule de săpun copilul să vă privească atent faţa. Suflaţi
încet ! Aşteptaţi să faceţi contact vizual în fiecare dintre momentele în care suflaţi.
Ascundeţi păpuşile sau lingurile de lemn desenate în spatele capului dumneavoastră şi
aşteptaţi să faceţi contact vizual

 Ascunderea obiectelor
Fluturaţi o eşarfă colorată în sus şi în jos astfel încât copilul să poată simţi briza de aer.
Ridicaţi-o cât mai sus, apoi lăsaţi-o să cadă peste capul dumneavoastră. Încurajaţi-l pe
copil să trăga eşarfa de pe faţa dumneavoastră.

 Teatru de păpuşi – De-a v-aţi ascunselea!
Aceste jocuri pot fi realizate din spatele unei piese de mobilier, din spatele unei cortine
sau atunci când copilul se îmbracă.

 Măşti
Faceţi măşti din farfurii de carton şi tăiaţi-le astfel încât să aibă ochi,
nas şi gură. Folosiţi-le pentru a vă juca de-a v-aţi ascunselea sau
jocuri tip "Bau!"

 Forme de prăjituri
Încercaţi să atrageţi atenţia copilului punându-vă forme de aluminiu
de prăjituri la ochi şi să vă jucaţi de-a v-aţi ascunselea.
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 Ochelari de soare
Puneţi-vă ochelarii de soare cu lentile închise la culoare pentru a-l încuraja pe copil să vă
privească.

 Binoclu
Priviţi printr-un binoclu făcut din două rulouri de la hârtia igienică. Tuburile de carton de la
folia de împachetat din bucătărie fiind mai lungi pot fi folosite ca telescop. Pentru a fi mai
atractive le puteţi decora cu hârtie colorată.

 "Jocul degetelor"
Faceţi cu mâna sau mişcaţi-vă degetele. Ascundeţi-vă faţa în spatele palmelor. Desenaţi
diferite feţe pe degete sau folosiţi jucării sau păpuşi pentru degete. Mişcaţi-le în faţa
copilului, apoi ascundeţi-le.

 Pălăriile
Puneţi-vă o pălărie, apoi daţi-o jos sau ascundeţi-vă faţa cu ea.
Puteţi folosi în acelaşi fel şi perucile reale sau false.

 Cântece şi rime
Aplaudatul în timp ce cântaţi sau un cântec scurt ce se termină cu un gâdilat sunt jocuri
care pot îmbunătăţi contactul vizual. Ocazional, opriţi-vă din cântat şi aşteptaţi contactul
vizual înainte de a începe din nou să cântaţi.

 Jocuri cu mingea
Când vă jucaţi de-a prinsul şi aruncatul mingii aşteptaţi să vă privească copilul înainte de
a arunca din nou mingea sau ascundeţi mingea la spate până când faceţi contact vizual.
Dacă totuşi copilul nu vă priveşte, faceţi ceva caraghios de genul, puneţi-vă mingea pe
cap sau băgaţi mingea sub bluză. În loc să folosiţi mingii puteţi utiliza săculeţi umpluţi cu
boabe, inele gumate, etc.

 Clipitul ochilor
Jucaţi-vă clipind din ochi sau faceţi feţe amuzante pe care copilul să le imite.

 Pictatul feţei
Pictaţi-vă faţa cu difetite culori şi desenaţi şi faţa copilului.
Desenaţi feţe de clown, de animale, de piraţi.

      NB Unii copii sunt mai reticenţi în ceea ce priveşte
            pictatul feţe până la o anumita vârstă.


