Haur batek bere egungo ikaskuntza oztopatzen ari den eta etorkizunean oztopatuko duen ikusmen-arazo
bat izan dezakeela adierazten diguten zeinuak edo sintomak ezagutu itzazu “Pinturilla y la Pandilla
Vainilla”. Egoera hauetakoren bat detektatzen baduzu, ikasleari ahal bezain laster ikusmen-azterketa
osatu bat egitea gomendatzen dugu. Informazio gehiago hemen: www.verparaaprender.es

Irakurketa

Irakurtzerakoan, testuko
lerroei jarraitzeko burua
mugitzen du begiak mugitu
ordez.
Begi-mugikortasun arazo bat
izan daiteke!
Ezin badu isilik irakurri eta
bokalizatu beharra badu
edota ozen irakurtzean
daukan adinerako zailtasunez
irakurtzen badu,
ikusmen-arazo bat daukala
pentsa dezakegu.

Irakurtzeko distantziak tolestutako
hatzaren eta ukondoaren artean
dagoen distantziaren baliokide
izan behar du.
Distantzia laburragoak
ikusmen-arazo bat dagoela
adieraz dezake.

Idazmena
Adin jakin batera iristerakoan
idazkera irregularra bada edo
gehiegi okertzen bada esaldiak
idazterakoan, ikusmen binokularreko
arazo baten eta bi begien lan
koordinatuan zailtasuna
dagoenaren susmoa hartu
beharko diogu.

Irakurketa-posizioa
asimetrikoa da. Gorputza
edo papera biratzen du
irakurtzeko.
Litekeena da begi baten
ikusmena bestearena bezain
ona ez izatea.

Irakurtzeko, esaldiak
hatzarekin jarraitzeko
beharra du.

Irakurrizko
ulermena

Haur askok arkatza gaizki
hartzen dute, eta ondorioz
eskuaren posizioak idazten ari
denaren ikuspegia oztopatzen du.
Ezinbestekoa da ohitura hori adin
egokian zuzentzea.

Testu bati edo irudi bati
begiratu behar badio,
normalki begi bat ixten du edo
tapatu egiten du.
Beharbada ez du ondo
ikusten begi horrekin!

Begiek lerrokatuta egon behar
dute urrunera begiratzerakoan,
eta simetrikoki barnerantz
hurbilera begiratzerakoan.
Haurrak begiak okertzen baditu,
ahal bezain laster tratatu behar
da.

Duen adinerako poliki
irakurtzen badu
ikusmen-arazo bat izan
dezake.

Urrunekoa ikusteko begiak
erdi ixtea ikusmen txarraren
sintoma argia da.

Testu bat irakurri ondoren
irakurri duena azaltzea kosta
egiten bazaio, ikusmen-arazo bat
daukanaren susmoa hartu behar
dugu.

Ikusmen
binokularra

Silabak lekuz aldatzea edo
antzeko hitzak nahastea ere
ikusmen-arazo baten ondorio izan
daitezke.

Baldartasuna koordinaziojardueretan, adibidez bizikletan
ibiltzerakoan, zabuetan
igotzeko beldurra, kiroletan
trebetasun txikia izatea,
ikusmen binokularreko arazo
baten ondorio izan daitezke.

Haur hiperaktiboak; gelan arreta
galtzen dute eta arreta-defizitaren eta
hiperaktibitatearen nahasmendua
diagnostikatu dakieke.
Askok ikusmen-arazo bat dute, euren
zereginetan ikusmena 10 minututik
gora finkatzen uzten ez diena.

Pilota hartzerakoan edo
itzultzerakoan trebetasunik ez
izatea ere bi begien
koordinazio-arazoei lotuta
egon daitezke.

Irakurtzerakoan bikoitza
ikustea edo lauso ikustea,
ikusmen-arazo baten
adierazgarria da.
Ez igaro egunean ordu eta
erdi baino gehiago
pantailen aurrean.
Atera zaitez aire zabalean
jolastera!

Ordenagailuaren pantailak
60 zentimetrora egon behar
du, eta mugikorrak 50
zentimetrora.
Eooo, urrun zaitez pantailatik!

Irakurtzen ari bazara, girotze-argi
onarekin edo argi naturalarekin.
Pantaila bati begiratzen badiozu,
inoiz ere ez ilunpean, eta
argi-islarik gabe.
Argia ikusmena da!

60cm

Begiak igurzten ditu azkura
duelako liburuaren edo
ordenagailuaren aurrean
dagoenean.
Neke hori gehiegizkoa da!
Denbora-tarte bat ikasten
daramanean, buruko mina
sentitzen du.
Astean behin edo gehiagotan
gertatzen bazaio, egin iezaiozu
ikusmen-azterketa bat.

Ikusmenmolestiak

Eguzki-argi biziarekin molestia
handiak badituzte
(intentsitatetik eta UV
erradiaziotik babestu behar
bada ere) ikusmenaren
profesional batek aztertu
behar ditu.

Pantailak erabiltzeko
aholkuak:
Gazteen artean dagoen miopiaren
gehikuntza pantailen erabilera trinkoari,
bizimodu sedentarioari eta aire zabalean
igarotzen duten denbora-tarte txikiari
dago lotuta.
Beraien ikusmen-osasuna zaintzeko,
kontuan izan honako aholku hauek!

Ez erabili inoiz ere pantailak
ohean! Eta are gutxiago argia
itzalita egonik. Ez duzu ondo
atseden hartuko.
Ohea lo egiteko da!

Bai! Pantaila baten aurrean
zaudenean, atseden hartu
behar duzu 20 minuturo, 20
segundoz eta urrutira
begiratuz (20 oin = 5 metro)
Gogoan izan, 20-20-20!
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