Модул 4

Сензорни потреби
Редовни и посебни училишта (ресурсни центри)
Воведна презентација

Цели:

• Стекнување на знаење и разбирање на разликите во сензорната
обработка и како тие можат да се набљудуваат во однесувањето;
• Препознавање на проблемите во сензорното функционирање на
децата;
• Примена на сензорни стратегии за развивање на активности во
сензорната соба, училница и пошироко и
• Создадавање на индивидуализирана сензорна поддршка.
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Сензорните проблеми и нарушувањата од спектарот
на аутизмот
• Сензорните проблеми често го придружуваат аутизмот.
• Во 2013 година, Американското здружение за психијатри ги додаде
нарушувањата на сетилноста во симптомите кои помагаат во
дијагностицирање на аутизмот.
• Сензорна чувствителности и интересни засновани на сетилата.
• Нарушување на сетилата кај аутизмот можат да бидат причина за
предизвикувачко однесување.
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Седум сетила
Постојат 7 сетила за обработка на информации од околината и од
нашите тела.

Вид

Слух

Мирис

Вкус

Допир

Вестибуларно
сетило

Проприорецепција
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Разлики во сензорната обработка и реакции
Сензорните разлики се уникатни за секој
поединец.
• Низок (хипо)
• Висок (хипер)
• Различни за секоја личност
• Различни за секое сетило
• Во зависност од контекстот
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Видови на реакции
• Пасивна
• Активна

Видови на реакции (Dunn, 1997)

ХИПО

ПАСИВНОСТ

АКТИВНОСТ

Хипосензитивност – пасивност

Хипосензитивност – активност

НИСКА РЕАКТИВНОТ

БАРАЊЕ

Хиперсензитивност – пасивност Хиперсензитивност – активност
ХИПЕР

ПРЕНАДРАЗНЕТОСТ

ОДБЕГНУВАЊЕ

Растроен, хиперактивен, се жали, буден, многу
Сака правила, крути ритуали и рутини, структура
свесен за тоа што се случува
во околината
отпорна на промени
2018-1-UK01-KA201-047872

Стратегии
• Идентификувај ја сензорната потреба;
• Исполнете ја сензорната потреба на соодветен начин преку:
• отстранување на изворот на проблемот од животната
средина или активност и
• обезбедување на она што е потребно.
• Спречете го предизвикувачкото однесување задоволувајќи ја
потребата пред да се појават потешки ситуации.
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Општи совети
Истите стратегии треба да се користат и за пасивни и активни реакции.

ПАСИВНОСТ
АКТИВНОСТ
НИСКА РЕАКТИВНОСТ
БАРАЊЕ
ХИПО Стратегии:
- дадете многу стимулации (не задачи за дискриминација/диференцијација)
ПРЕНАДРАЗНЕТОСТ
ОДБЕГНУВАЊЕ
Стратегии:
- Намалување на стимулусите од средината;
- Подучувајте го детето на стратегии за саморегулација (елек, стискање, притисок
- проприорецепција);
ХИПЕР - намалете ја вознемиреноста со воведување на предвидливи модели на
визуелни/аудитивни рутини;
- Социјалните приказни фунцкионираат одлично;
- постепено изложувајте ги на зголемени дози на влезн на дразби, и оставете ги
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да се десензибилизираат по сопствено темпо и на сопствен начин;

Сетило за вид

ПАСИВНОСТ

НИСКА РЕАКТИВНОСТ
Како можете да забележите:
-Не можам да најдат предмети што се пред нив.
ХИПО

АКТИВНОСТ
БАРАЊЕ
Како можете да забележите:
- Му се допаѓаат интензивни светлосни ефекти или
стробоскопски светла.

Стратегии:
- 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
- Влезната дразба е брза, светла, шарена, се менува и има тенденција да биде алармантна.

ОДБЕГНУВАЊЕ
ПРЕНАДРАЗНЕТОСТ
Како можете да забележите:
Како можете да забележите:
- Избегнува места со јака светлина/јака сончева
- Го иритираат силни менувачки светла и сенки,
светлина.
трепкачки светла и монитори;
ХИПЕР - Станува расеан поради детали на облеката.
Стратегии:
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- Создадете мали, мирни, темни области;
- Користете затемнети простории и слабо светло.

Визуелно смирувачки простори и пригушено светло
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Сетило за слух

ПАСИВНОСТ

НИСКА РЕАКТИВНОСТ
Како можете да забележите:
- Не забележува кога некој ќе го повика по име
ХИПО

АКТИВНОСТ
БАРАЊЕ
Како можете да забележите:
- Слуша гласна музика, преферира јаки звуци (тапани,
паѓања/удирања)
- Уживање во преполни области кои се возбудливи и
раздвижени

Стратегии:
- пеење, потпевнување, повторете ги насоките, (почекајте до 20 секунди помеѓу коментар или барање за да
дозволите време за обработка)– дразбата што е гласна, има брз ритам, се менува и висок тон има тенденција
да предзвика будност/алармантност.
ОДБЕГНУВАЊЕ
ПРЕНАДРАЗНЕТОСТ
Како можете да забележите:
Како можете да забележите:
- Не го сака звукот при џвакање, не може да спие со
- стануваат иритирани од гласен шум
часовник;
- Проблеми за време на состаноци, трки во
- Бара да биде осамен
затворен простор, противпожарни вежби;
ХИПЕР - Јак ветер или пуштање на вода во тоалет може да - Може да ги покрива ушите, да вика или пак да
потпевнува.
го вознемири;
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- басот на музиката може да ги иритира.
Стратегии:

Намалете го нивото на бучава, користете тивки
простории
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Мирис и вкус
ПАСИВНОСТ
НИСКА РЕАКТИВНОСТ
Како можете да забележите:
- Не раагира на непријатни мириси и лута храна
ХИПО

АКТИВНОСТ
БАРАЊЕ
Како можете да забележите:
- Ужива во јаки мириси, пријатни или непријатни;
- Јаде или лиже предмети кои не се јадат.

Стратегии:
- Кисел мири поттикнува.
- Мирисот на цитрусни овошја поттикнува.
ПРЕНАДРАЗНЕТОСТ
Како можете да забележите:
- Се вознемирува после јадење;
- Станува вознемирено во простории и места кои
мирисаат.

ОДБЕГНУВАЊЕ
Како можете да забележите:
- Ја избегнува кујната/мензата и базенот;
- Одбива боење и глина.
- Не сака одредени видови на храна.

ХИПЕР Стратегии:
- Не ставајте парфем;
- Почесто отварајте прозор за да влезе свеж воздух.
- Дозволете му на детето да јаде во училница наместо во кујна/менза, дозволете му да се пресоблекува
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пред физичко во места кои не мирисат.
- Напомена: јадењето вклучува и други сетила (посебно допирот)

Одбегнување на силни мириси
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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
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Децата со АСН немаат ефективни
стратегии за да се справат со
сетилата кога се надвор од зоната!

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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Вестибуларен систем
ПАСИВНОСТ
НИСКА РЕАКТИВНОСТ
Како можете да забележите:
- Не посветува внимание, поспаност
- Изгледа уморно
ХИПО

АКТИВНОСТ
БАРАЊЕ
Како можете да забележите:
- Не посветува внимание
- Трча и скока наоколу, се занимава со фиџети
- Претендира да падне, паѓа од столот.

Стратегии:
- Активности со брзи променливи движења на главата, вртење околу себе, скокање на топка, лулашки кои се
движат горе доле;
- Седење на топка, трамполина;
- Додадете дополнителни движења во секојдневните активности.
- Овозможете му на детето да се движи наоколу и дајте му задачи каде треба да се движи.
ПРЕНАДРАЗНЕТОСТ
Како можете да забележите:
- Лошо му е кога патува

ОДБЕГНУВАЊЕ
Како можете да забележите:
- Избегнува скали, стаклени подови, нерамни површини

ХИПЕР Стратегии:
- Додадете проприорецептивни активности
- вежбање во теретана, тешка работа - влечење, туркање,
2018-1-UK01-KA201-047872
качување, носење

Додадете паузи за движење
Обезбедете алтернативно седење
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Проприорецептивен систем
ПАСИВНОСТ

АКТИВНОСТ

НИСКА РЕАКТИВНОСТ
Како можете да забележите:
- Премногу притисок кога пишуват, сече, фрла топка,
милува мачка.
ХИПО

ХИПЕР

БАРАЊЕ
Како можете да забележите:
- активно, има потреба постојано нешто да
манипулира со прстите.

Стратегии:
- скокање, висење со рацете, влечење, туркање нешта, потскокнување, туркање на ѕид, одење како рак,
склекови на столчиња, стискање на раце, носење на работи, влечење, кревање;
- Крцкави ужинки, гуми за џвакање;
- Паузи за движење пред и помеѓу работните задачи;
- Тешки работни активности - носење книги, корпи, висиeње на мајмунски шипки, искачување, влечење
тешки душеци за вежбање.
Не постои
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Додадете тешки работни активности:
туркање, влечење, скокање,
качување, висење
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Допир

ХОПО

ПАСИВНОСТ

НИСКА РЕАКТИВНОСТ
Како можете да забележите:
Не забележуваат храна на нивното лице;
Треба да се погледне, кога прави нешто со рацете.

АКТИВНОСТ
БАРАЊЕ
Како можете да забележите:
- Ги допира луѓето, ѕидови, сè.
- Става предмети во уста.

Стратегии:
- Играјте со песок, вода, костени, меки играчки, слајм;
- Измијте ги рацете, носете накит, носете облека од различни материјали, јадете коцки мраз (ладното буди и
активира)

ПРЕНАДРАЗНЕТОСТ
Како можете да забележите:
- Анксиозност, криза за време на престој во места каде
има многу луѓе (лифт, спортски часови)
- Доживува вознемиреност или се плаши ако е загрозен
нивниот личен простор;
- Текстури или површини што треба да бидат пријатни
ХИПЕР
се регистрираат како непријатни

ОДБЕГНУВАЊЕ
Како можете да забележите:
- Одбива да оди на места или да извршува
одредени активности;
- Мрази перење, четкање заби, облекување;
- Се соблекува;
- Преферира да седи сам, во аголот, до возрасниот,
покрај sидот;
- Не игра на песок, мрази валкани раце.

Стратегии: - Избегнете ги овие ситуации, повлечете се од луѓето, имајте познати предмети и материјали
- Додајте стратегии за прорицепција или
длабок допир – посебно пред активноста да дојде ред за таа активност
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(на пр., Пондерирано ќебе);
- Овозможете им сами да изведуваат активности за само-грижа.

Намалете ја можноста за случаен допир
Овозможете детето да има максимална контрола

2018-1-UK01-KA201-047872

Од каде да започнеме со сензорни стратегии?

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.

Откријте…
Каков стимул сака/избегнува детето?
Што го смирува детето?
Што го возбудува и му го привлекува вниманието?
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Активност: Создадете Сензорен профил
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Терапевтските пристапи вклучуваат
• Терапија на сензорна интеграција (Jean Ayres)
• SNOEZELEN (Jan Hulsegge and Ad Verheul)
• TACPAC
• Сензорни кругови (Jane Horwood)
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Активности кои смируваат
• Масажа;
• Седење на полнети топки и
големи перници;
• Ставање на децата меѓу
перници;
• Tешки перничиња;
• Носење на тежок елек;
• Гушкање како мечка;
• Бавно нишкање.

•
•
•
•
•
•
•
•

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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Активности за зголемување на будност
•
•
•
•

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)
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• Силна светлина
• Гласна, брза музика
• Миење на рацете со ладна
вода
• Седење на Т-столче или
воздушно перниче
• Физички вежби
• Танцување

Запомнете…

• 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.
• Трепкачка, јака светлина и интензивно движење
може да предизвикаат епилептичен чин.
• Запомнете ... стимулацијата се изведува за да го
смирите, разбудите и организирате детето. Секоја
друга реакција треба да значи СТОП.
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Негативни ефекти од
стимулација
•
•
•
•
•
•

Отежнато дишење
Потење
Бледило на лицето
Икање
Летаргија / несоница
Гадење и повраќање

Стратегии за во училница
•
•
•
•
•
•
•
•

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)
• Завиткување на детето во ќебе,
пешкир (не над/преку глава)
• Тивок агол во училницата (смирувачко
место)
• Носење на слушалки за блокирање на
звукот.
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RESOURCES
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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/
www.sensroysmart.com
https://sendsuccess.org.uk/sensory-circuits-sensory-diets/
www.marclandry.ca
https://www.weightedanxietyblankets.com/winnie-dunns-model-of-sensory-processingand-integration/
2018-1-UK01-KA201-047872

Рефлексија
1) Запишете барем три стратегии, техники или поддршка што
можете да започнете ја користите или веднаш да работите со
вашите ученици.
2) Запишете што сакате да имплементирате на долгорочно ниво.
3) Кои се најважните работи што би сакале веднаш да ги споделите
со колегите?
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The ASD-EAST partnership
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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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