
 آيا فرزند شما هم بدخط است ؟

به عقيده كارشناسان يكي از داليل بدخطي ، نبود هماهنگي الزم بين اعضاي بدن از جمله چشم و دست است . در 
اكثر افراد ، يك طرف بدن بر طرف ديگر غلبه دارد و به عبارت ديگر هماهنگي الزم بين اعضاي بدن وجود دارد ولي 

 در بعضي افراد،  اين هماهنگي وجود ندارد . 

 اگر مي خواهيد بدانيد در فرزند شما اين هماهنگي وجود دارد يا نه ، از او بخواهيد تمرين زير را انجام دهد :

از فرزندتان بخواهيد با يك توپ يا هر چيز ديگري جسمي را نشانه گيري كند و توپ را به طرف آن جسم  .1
 پرتاب كند و توجه كنيد كه او اين كار را با كدام دستش انجام مي دهد ؟ چپ يا راست ؟

اكنون روي يك برگه آچار سوراخي به اندازه يك چشم ايجاد نماييد و از او بخواهيد شما را با يك چشم  .2
نگاه كند . ( اما به او نگوييد كه با كدام چشمش اين كار را انجام دهد و توجه كنيد كه او با چشم راست به 

 شما نگاه مي كند يا چشم چپ ) 

اگر هر دو تمرين را با يك طرف بدن انجام دهد مثال با دست راست توپ را پرتاب كند و با چشم راست به شما نگاه 
 كند يا برعكس با دست و چشم چپ ، هماهنگي الزم بين دست و چشم او وجود دارد . 

 ولي در غير اين صورت نياز به اصالح دارد :

اگر با دست راست پرتاب كرد و با چشم چپ نگاه كرد ، به او بگوييد چشم چپش را ببندد و با چشم راست  .1
 دقيقه در روز انجام 10 الي 5نشانه گيري كند و توپ را با دست راست پرتاب كند . اين كار را در حدود 

 دهد . 
اگر با دست چپ پرتاب كرد و با چشم راست به شما نگاه كرد به او بگوييد كه چشم راستش را ببندد و  .2

 دقيقه در روز 10 الي 5نشانه گيري را با چشم چپ و پرتاب را نيز با دست چپ انجام دهد . اين تمرين را 
 انجام دهد . 

  


