
Модул 4

Сензорни потреби
Редовни и посебни училишта

Напредна верзија
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Цели за учење

• Стекнување на знаења и разбирање за сетилните функции,
потреби и нарушувања на сензорна интеграција;

• Развој на способности за препознавање на проблемите во
сензорното функционирање на децата;

• Следење и проценка на сензорниот развој на децата;
• Примена на сензорни стратегии и развивање на активности во

сензорната соба, училницата и пошироко;
• Создавање на сензорни диети.

•
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Сензорните проблеми и АСН
• Сензорните проблеми често го придружуваат аутизмот.

• Во 2013 година, Американското здружение за психијатри го додаде
нарушувањето на сетилата во симптомите за дијагноза на аутизмот.

• Нарушување на сетилата кај аутизмот можат да вклучуваат и хипер-
чувствителност (прекумерна реакција) и хипо-чувствителност (недоволно
реагирање) на широк спектар на стимули.

• Сензорната чувствителност кај аутизмот може да биде причина за
предизвикувачко однесување.
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Нашите 7 сетила
Сетило Канал Резултат

Вид Очи

Информациите
патуваат до
мозокот каде се
процесираат и се
открива нивното
значење

Слух Уши
Допир Кожа
Мирис Нос
Вкус Уста/јазик
Вестибуларна рамнотежа Внатрешно уво

Проприоцептори
(ориентација на телото во
просторот и одржување
рамнотежа)

Мускули и зглобови

Лесно видливи-примање на стимулуси надвор од нашето тело

Скриени-одговор на стимулусите одвнатре
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праг

хипосензитивен праг

хиперсензитивен праг
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Праг (слајд за посебно училиште)

Давид - ученик со АСН од прво одделение во посебно училиште

хипосензитивен праг

праг

хиперсензитивен праг
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Праг (слајд за редовно училиште)
Дејвид - ученик од прво одделение со АСН во редовно училиште 
(одделенска настава)

хипосензитивен праг

праг

хиперсензитивен праг
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Зошто ја чувствуваме болката?
Дали децата/лицата со аутизам чувствуваат болка?
Набљудувај набљудувај. Понекогаш телото ќе „покаже“ што треба, дури и ако лицето не 
може да ви каже. Но, што е со тоа кога не?
Обрнете внимание на невообичаеното однесување. Дали детето е чудно додека слуша 
музика на која вообичаено би танцувало? Се чини дека не сака да се помрдне или е 
помалку ангажирано од вообичаените активности во кои обично ужива?
Листата за болка за невербални деца може да ви послужи како пример за тоа што да 
барате, и може да се пополни и да се однесе на лекар или болница ако е потребно.
Сите ние имаме различни нивоа на толеранција на болка..
http://www.community-networks.ca/wp-content/uploads/2015/07/PainChklst_BreauNCCPC-
R2004.pdf

Болка

http://www.community-networks.ca/wp-content/uploads/2015/07/PainChklst_BreauNCCPC-R2004.pdf
http://www.community-networks.ca/wp-content/uploads/2015/07/PainChklst_BreauNCCPC-R2004.pdf
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Зона на конфор
Секој од нас се обидува да остане во одредена „зона“ преку која
може да се справи со сè што се случува во текот на денот.

Во зоната

Надвор од 
зоната

Децата со АСН немаат ефективни
стратегии за да се справат со
сетилата кога се надвор од зоната!
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Оптимална зона за учење

- Децата треба да се чувствуваат опуштено, одморено, нахрането, силно и 
позитивно за да можат да го максимизираат своето учење.

Activity: Која е вашата оптимална зона за учење?  Како ја препознавате кај 
децата?
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Како можеме да постигнеме оптимална зона за учење?

1.Спијте добро
2. Јадете добро
3. Вежбајте
4. Позитивен начин на размислување
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1. Пополнете сензорен профил за откривање на сензорните карактеристики.
2. Внесете одредена доза на проприорецепција во текот на денот со цел

смирување и организација.
3. Реализирајте мирни активности доколку детето е вознемирено.
4. Применувајте активности за будење на детето доколку тоа е поспано.

Од каде да започнеме со сензорни стратегии?

Каков стимул сака/избегнува детето?
Што го смирува детето?
Што го возбудува и му го привлекува вниманието?
Кои дразби треба да ги избегнуваме?

Откријте…
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Набљудувајте кај детето:

-Игра (трчање, скокање, пеење)

-Самостимулација (се вртии, држи, вокализира)

-Што прави детето кога е вознемирено? (удира, фрла)

-Како се смирува? 

-Што бара?

-Што избегнува?

Систематски давајте дразби (мирис, вкус, допир) и забележете ја реакцијата.

Побарајте поддршка за сето ова од семејството.  

Како можеме да ги откриеме потребите на детето?
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Континуум на 
невролошки праг

Моделот на Дан (Dunn) за сензорна обработка
Саморегулирачки континуиран одговор на однесувањето

Висок праг на 
надразливост

Пасивни стратегии Активни стратегии
Ниска регистрација Барање за 

сензација/стимул

Низок праг на 
надразливост Осетливост на стимулуси Одбегнување на дразби

Ниска респонзивност

Висока респонзивност
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Континуум 
на 

невролошки 
праг

Моделот на Дан (Dunn) за сензорна обработка
Саморегулирачки континуиран одговор на однесувањето

Високо
(раздразливост)

Пасивни стратегии Активни 
стратегии

Ниска регистрација: Барање 
за 

сензација
/стимул

Ниско 
(сензибилизација)

Осетливост на стимулуси Одбегнување на 
сензации 

Незаинтересирани 
„Преуморни“
Ефект на „мрак“
Изгледа незагрижено
Самоабсорбирачко однесување
Повлечено - Висока способност за фокус на една работа
Недопирливи од околината
Вообичаени случаи на ниска регистрација вклучуваат:
Незнае дека има сладолед или друга храна намачкана околу устата
Одложен одговор кога ќе се изговори нивното име
Тешкотија во наоѓање предмети што се исправени пред нив
Вршење вишок притисок кога фрла топка или правите некоја активност
Ужива во употреба со пондерирано (претешко) ќебе
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Континуум 
на 

невролошки 
праг

Моделот на Дан (Dunn) за сензорна обработка
Саморегулирачки континуиран одговор на однесувањето

Високо
(раздразливост)

Пасивни стратегии
Активни 

стратегии

Ниска регистрација– СТРАТЕГИИ

Ниско 
(сензибилизација) Осетливост на стимулуси Одбегнување на 

сензации 

-Подобрување на својствената стимулација во 
задачите и контекстуалните инструкции.
-Додадете активност со движење (т.е. детето 
мора да земе делови или да се движи низ 
просторијата за да одговори на задачата).
-Додадете спротивставени бои.
-Намалување на предвидливоста на рутината.
-Користете столица на топчиња.

Барање 
за 

сензација
/стимул
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Континуум 
на 

невролошки 
праг

Моделот на Дан (Dunn) за сензорна обработка
Саморегулирачки континуиран одговор на однесувањето

Високо
(раздразливост)
)

Пасивни стратегии
Активни 

стратегии

Ниска регистрација-Идеи за употреба на сите сетила

Ниско 
(сензибилизациј
а Осетливост на стимулуси Одбегнување

на
 

Тактилна: допирање на предмети, алати, миење на рацете, мачкање на маса со крем за 
бричење, носење накит. Тактилниот внес што е светол и скокотлив е генерално алармантен, 
како и задушувачки и лигав.
Визуелно: вртење на врвови (на играчки), мобилни телефони, гледање на брзо движење 
или спорт, направете ги целните материјали светли со темна позадина, оставете го детето 
да се искачи високо и да гледа активност одозгора. Внесот што е брз, светол, шарен и се 
менува има тенденција да биде алармантен.
Проприоцептивни: скокање, туркање работи, отскокнување, туркање во ѕид, лазење, 
склекови на столчиња, стискање на рацете, обезбедување притисок при допир, носење 
работи. Внесот што подразбира вкочанетост, вртење наопаку или ненадејна промена има 
тенденција да биде алармантен.
Вестибуларна: додадете движење преку шетање, лулање или вртење; обезбедуваат 
движење во линеарни, странични или орбитални рамнини, столче за лулање, седиште за 
топка на плажа, нишалки, скали, прошетка низ просторијата. Влезот што брзо се менува е 
алармантен.

Барање 
за 

сензација
/стимул
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Континуум 
на 

невролошки 
праг

Моделот на Дан (Dunn) за сензорна обработка
Саморегулирачки континуиран одговор на однесувањето

Високо
(раздразливост)

Пасивни стратегии
Активни 

стратегии

Ниско 
(сензибили-
зација) Осетливост на стимулуси

Одбегнување на
сензации 

Аудитивна: пеење, потпевнување, повторете ги насоките, (почекајте до 20
секунди помеѓу коментар или барање за да дозволите време за обработка),
проширете ја самогласката со еден збор за да го зголемите вниманието на
клучниот збор, користете акциони зборови, пуштајте музика во позадина (жива
музика, маршеви, итн.) слушалки. Влезот што е гласен, со брз удар, менување,
има висок степен на тенденција за предупредување.

Орална: пиење пијалок, џвакање предмети,  употребете ладна или крцкава 
закуска, шише со вода, сламки за џвакање. Внесот што е ладен, кисел води кон 
општо предупредување.
Олфакторни (мирисни): мирисајте или душкајте ги предметите, направете 
комплет за миризби или играјте игра со идентификување на мириси. Цитронот е 
алармантен.

Барање 
за 

сензација
/стимул

Ниска регистрација-Идеи за употреба на сите сетила
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Континуум на 
невролошки праг

Моделот на Дан (Dunn) за сензорна обработка
Саморегулирачки континуиран одговор на однесувањето

Високо
(раздразливост)

Пасивни стратегии Активни стратегии

Ниска 
регистрација

Барање за сензација/стимул

Ниско 
(сензибилиза-

Осетливост 
на стимулуси

Барањата за сензорна стимулација обично вклучуваат 
интензивни сензорни стимули што може да вклучат:

• Гласна музика;
• Интензивни ефекти на осветлувањето или јаки светла;
• Уживање во преполни области (околини) кои се возбудливи и 

раздвижени;
• Силни мириси, пријатни и/или непријатни;
• Џвакање или лижење предмети што не се јадат.

-Активни; Постојан ангажман ; Немирно однесување; Возбудливи;
-Зголема можност за генерирање идеи и одговори;
- Ја забележува и ужива во целата активност во околината.  

Одбегнување на
сензации 
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Континуум на 
невролошки праг

Моделот на Дан (Dunn) за сензорна обработка
Саморегулирачки континуиран одговор на однесувањето

Високо
(раздразливост)

Пасивни стратегии Активни стратегии

Ниска 
регистрација

Ниско 
(сензибилиза-

 

Осетливост 
на 
стимулуси

-Направете распоред на активности со модулирање на 
влезот, така што праговите можат да се исполнат за време 
на секојдневниот живот (додадете тежина, движење итн.)
-Работа со движење, тешка (физичка) работа.
-Пауза со движења помеѓу активностите;
-Користете стол на топка.
-Користете додатоци за рака.

Барање за сензација/стимул
СТРАТЕГИИ

Одбегнување на
сензации 
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Континуум на 
невролошки праг

Моделот на Дан (Dunn) за сензорна обработка
Саморегулирачки континуиран одговор на однесувањето

Високо
(раздразливост)

Пасивни стратегии Активни стратегии

Ниска 
регистрација

Ниско 
(сензибилизација

Осетливост 
на 
стимулуси

Тактилна: допирање на предмети, алати, миење на рацете, миење со
крем за бричење, носење накит, завршувајќи со допир што е длабок,
тврд, мазен, има тенденција да бидат повеќе смирувачки.
Визуелно: вртење на спинери, мобилни телефони, гледање на брзи
движење или спорт, направете ги целните материјали светли со
контрасна позадина и оставете го детето да се искачи на високо и да
набљудува активност. Влезот што е пократок, но поконзистентен има
тенденција да го смири детето.
Проприоцептивни: скокање, туркање работи, отскокнување, туркање во
ѕид, ползење, склекови на столчиња, стискање на рацете, обезбедување
притисок на допир, носење работи. Влезот што подразбира туркање,
влечење, кревање, влечење, висење со раце, итн., има тенденција за
смирување.

Барање за сензација/стимул
Идеи за сите сетила

Одбегнување на
сензации 
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Континуум на 
невролошки праг

Моделот на Дан (Dunn) за сензорна обработка
Саморегулирачки континуиран одговор на однесувањето

Високо
(раздразливост)

Пасивни стратегии Активни стратегии

Ниска 
регистрација

Ниско 
(сензибилиза-

Осетливост 
на 
стимулуси

Вестибуларна: додадете движење со шетање, лулање или вртење;
обезбедување движење во линеарни, странични или орбитални рамнини,
столче за лулање, седење на топка за плажа, нишалки, скали, прошетка низ
просторијата. Влезот што е мазен и ритмиче има тенденција за смирување.
Аудитивна: пејте, потпевнувајте, повторете ги насоките (почекајте 20
секунди помеѓу коментар или барање за да дозволите време за обработка),
користете акциски зборови, пуштајте музика во позадина (жива музика,
маршеви и сл.), слушалки. Внесот што е мазен, ритмичен и со низок степен
делува смирувачки.
Вербална: пиење пијалок со цевка, џвакање предмети, обезбедете ладна
или крцкава закуска, шише со вода, сламки за џвакање. Внесот што е топол,
сладок, изџвакан - смирува.
Олфакторно: мирисате или шмркате предмети, направете комплет за
миризби или играјте игра со идентификување на мириси. Слатките, лесни
миризби имаат тенденција да поттикнуваат.
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Континуум на 
невролошки праг

Моделот на Дан (Dunn) за сензорна обработка
Саморегулирачки континуиран одговор на однесувањето

-Различен; Хиперактивен; -Се жали -Насилен.
-Висока способност да забележи што се случува во 
околината.Може да ги имаат следниве тенденции:
Станува иритиран или преоптоварен од гласен шум или 
светлина
Доживува вознемиреност или страв ако нивниот личен 
простор е нападнат
Текстури или површини што треба да бидат пријатни се 
регистрирани како непријатни
Силен ветер може да го вознемири
Звукот на музиката може да ги иритира и наместо тоа тие 
бараат осаменост.

Високо
(раздразливост)

Пасивни стратегии Активни стратегии

Ниска регистрација

Ниско 
(сензибилизација Осетливост на стимулуси

Барање за 
сензација/стимул

Одбегнување на
сензации 
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Континуум на 
невролошки 

праг

Саморегулирачки континуиран одговор на однесувањето

- Наградете ја потребата на детето за намален сензорен внес 
(бидејќи светот изгледа опасно)
- Постепено проширувајте ги сензорните искуства преку 
детските ритуали и навики. Употребете ги омилените
активности и материјали, но полека зголемувајте го 
интензитетот.
-Внимателно конструирајте ги настаните за да го запознаете 
ученикот со поширок спектар на сензорни искуства за да се 
навикне на истите.
- Земете нешто со што детето се чувствува удобно и среќно и 
проширете ги неговите сензорни квалитети;
-Намалете го стресот со тоа што ќе го следите водството на 
детете и не бидете директни.

Високо
(раздразливост)

Пасивни стратегии Активни стратегии

Ниска регистрација

Ниско 
(сензибилизација)

Барање за сензација/стимул

Одбегнување на
СТРАТЕГИИ 

Осетливост на 
стимулуси
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невролошки 

праг

Саморегулирачки континуиран одговор на однесувањето

Кога некој е претерано вознемирен и се движи во насока на 
сензорно избегнување, идеи што можат да помогнат се:

Трчање нагоре и надолу по скалите;
 Скокање на трамболина;
Притискање или влечење тешки предмети;
Висење со раце;
Мали, темни, тивки области;
Викање, пеење;
Познати предмети и материјали во непосредната околина;
Мало оттргнување од луѓе/гужва.

Високо
(раздразливост)

Пасивни стратегии Активни стратегии

Ниска регистрација

Ниско 
(сензибилиза-
ција)

Осетливост
на стимулуси

Барање за сензација/стимул

Одбегнување на
сензации-СТРАТЕГИИ 
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Континуум 
на 

невролошки 
праг

Саморегулирачки континуиран одговор на однесувањето

Намалување на сензорните дразби;
Бавна лулашка, нишање, скокање, одење
Тешки производи;
Слушалки/„бела“ бучава
Длабок притисок;
Длабок тактилен влез
Мирна, релаксирачка музика;
Лед светилки со блескаво светло
Резервоари за риби, смирувачко визуелно движење;
Цврсти предмети за да ги одржите рацете зафатени;
Прогресивно релаксирање на мускулите;
Вежби за дишење.

Високо
(раздразливост)

Пасивни стратегии Активни стратегии

Ниска регистрација

Ниско 
(сензибилизаци-
ја) 

Осетливост
 

Барање за сензација/стимул

Одбегнување на
сензации-Идеи за сензорно смирување
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Хиперсензитивност (преосетливост) наспроти страв

Пример:
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- 15 мин. вежбаСензорни профили на ученици
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Кога читаме / зборуваме за сетилата кај деца со АСН, можеме да сретнеме 
различни пристапи во третманот:
Жан Ајрс - Терапија за сензорна интеграција (Jean Ayres - Sensory Integration 
Therapy)
Луси Џејн Милер - Терапија за сензорна обработка (Lucy Jane Miller - Sensory 
Processing Therapy). 
СНОЕЗЕЛЕН пристапот на Јан Хулсге и Ад Верхул. (SNOEZELEN the approach of 
Jan Hulsegge and Ad Verheul)
ТАКПАК (TACPAC)
Сензорни кругови
Други методи: физичка обука, обука за аудитивна интеграција итн.

Различни пристапи
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Сензорна диета/стратегија
Распоред на активности насочени кон одржување на смиреност и будност

на нервниот систем (оптимално ниво на будност).
Таа е индивидуализирана
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Длабок притисок - се смирува (тоа е притисок што го чувствуваме додека се качуваме,
скокаме, масираме
Вестибуларен - стимулира активност
Проприоцептивни - организирајте ЦНС (се смирува и е буден ученикот)

- Ефектот на длабок притисок и пропроцесија трае до 2 часа.

- Ефектот на вестибуларниот систем може да трае 24 часа.

Кога се сомневате во тоа што да аплицирате-применете пропроцецепторни вежби, затоа
што го будат детето, го смируваат и го организираат ЦНС.

За да ја зголемите ефективноста на длабокиот притисок и проприоцепцијата,
комбинирајте го со вестибуларна стимулација.

Општи правила
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• Масажа
• Седење на полнети топки и големи перници
• Поставување помеѓу перници
• Тешки перничиња
• Тежок елек
• Прегрнување како мечка
• Бавно нишање
• Масажа со пилинг

Општи активности за смирување

• Филтрирана светлина
• Бавна, нежна музика
• Притисок на зглобовите
• Истегнување
• Гума за џвакање
• Цицање
• Играчки во рака
• Смирувачки ритмички 

движења
Вежби за физичка 
релаксација
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• Брзо триење на кожата
• Скокање
• Грицкање на храна
• Удирање, влечење, бегство, скокање, напорно носење.
• Брзи, неритмички движења (лулашка, трамболина, 

топка)
• Скокање, фрлање топка.
• Силни вкусови и мириси (пеперминт, парфем)

Општи активности за будење

•Силна светлина
•Гласна, брза музика
•Миење на рацете со ладна 

вода
•Седење на Т-столче или 

воздушно перниче
•Физички вежби
•Танцување
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• Не го присилувајте детето со стимул ако одбие.
• Ако има шанса, оставете го детето да ја контролира 

ситуацијата.
• Вестибуларната стимулација е најсилна и може да 

преовлада кај детето.
• Дозволете вртења само во присуство на специјалист.
• Трепкачка, јака светлина и интензивно движење 

може да предизвикаат епилептичен чин.
• Набљудувајте го детето, доколку стане поспано 

запрете со стимулациите. 
• Запомнете ... стимулацијата се изведува за да го 

смирите, разбудите и организирате детето. Секоја 
друга реакција треба да значи СТОП.

Запомнете…

Негативни ефекти од 
стимулацијата

• Отежнато дишење
• Потење
• Бледило на лицето
• Икање
• Летаргија / несоница
• Гадење и повраќање
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Што можеме да сториме во училницата?
Индивидуални стратегии
• Носење тешки предмети
• Ползење и качување
• Подигнувачки и спуштачки столици
• Притискање на тешки предмети
• Цртеж во пластелин
• Скокање на подот
• Туркање на ѕид
• Џвакање цврста храна

• Задушена светлина и мал простор (шатор)
• Мирис на ванила и лаванда
• Орален стимул (лижавче, бонбони, сок со

цевка)
• Вода за пиење со цевка
• Завиткување на детето во ќебе, пешкир

(не над/преку глава)
• Тивок агол во училницата (смирувачко

место)
Постојат промени во училниците кои се погодни за животната 

средина / аутизмот => Модул 5 Адаптации и модификации



Други стратегии…

• Користете слушалки за деца со проблеми со слухот - за да го блокирате влезот од
несаканите звуци.

• Достапност на играчки и зафатни играчки за да се задржи фокусот на детето на масата.
• Испраќање на детето во библиотека или во други училници за да носи документи или

предмети.
• Балон полн со брашно или ориз.
• Играјте со тесто или кој било друг материјал достапен за да го смирите детето кога е

вознемирено.
• Кутија со топки.
• Носењето играчка во десната рака ја стимулира левата страна на мозокот да го подобри

говорот за време на часот.
• Гума за џвакање, бонбони, ориз (со подолга форма), корнфлекс- е одличен начин за длабок

притисок и смирување на децата.
• Визуелна поддршка при објаснување на различни стимули и нивните појави.
• соработувајте со специјалисти за сензорна интеграција, консултирајте се, упатувајте ги

децата до специјалисти доколку е можно / достапно



Извори…репорачана литература:

www.marclandry.ca
Model by Winnie Dunn  PhD, OTR, FOATA

http://www.marclandry.ca/
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https://www.sensoryintegration.org.uk/What-is-SI
https://www.spdstar.org/basic/founder-dr-lucy-jane-miller
https://www.snoezelen.info/
https://tacpac.co.uk/
www.sensroysmart.com
https://sendsuccess.org.uk/sensory-circuits-sensory-diets/
www.marclandry.ca
https://www.weightedanxietyblankets.com/winnie-dunns-model-of-sensory-processing-and-
integration/

Ресурси…

https://www.sensoryintegration.org.uk/What-is-SI
https://www.spdstar.org/basic/founder-dr-lucy-jane-miller
https://www.snoezelen.info/
https://tacpac.co.uk/
http://www.sensroysmart.com/
https://sendsuccess.org.uk/sensory-circuits-sensory-diets/
http://www.marclandry.ca/
https://www.weightedanxietyblankets.com/winnie-dunns-model-of-sensory-processing-and-integration/
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1) Напишете барем три стратегии или техники или поддршка што можете
да започнете веднаш да ги користите или да ги примените веднаш со
вашите ученици.

2) Напишете што сакате долгорочно да имплементирате со вашите
ученици.

3) Кои се најважните работи што сакате веднаш да ги споделите со
колегите?

Рефлексија



The ASD-EAST partnership

ED9AC7A63F49CF16



ED9AC7A63F49CF16

Disclaimer
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an 
endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission 

cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
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