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Цели на сесијата 
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• Идентификување на сетилата и нивните функции.  
• Разбирање на влијанието на сетилната чувствителност  
  врз однесувањето. 
• Учење на стратегии за справување со влијанието 
   на сензорната чувствителност.  
• Да се зголеми разбирањето на сензорната 
  чувствителност и нејзиното влијание врз лицата со аутизам.  
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Хипо & Хипер 

•Сензорните разлики се уникатни за секој поединец. 
•Луѓето можат да се Хипер и / или хипосензитивни со 
некои или со сите сетила. 
Хипер – Повеќе 
Хипо – Помалку 
•На ова може да се помисли кај луѓе што имаат 
повеќе или помалку толеранција на пример, болка  
(при кршење на коските не чувствуваат болка - хипо) 
•Непризнавање студ и топлина (фустани несоодветно 
за температура - хипо или хипер). 
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Аудиторен: 

• Тешкотии при "филтрирање" на звуци. 
• Канална конфузија. 
• Тешкотија при обработка на вербалната 

комуникација. 
• Не може да се слушне одредени "тонови" 

или може да слушна некои тонови 
поинтензивно. 

“Понекогаш ги слушав и ги разбирав звуците или говорот 
како стигаат во мојот мозок како неподнослива бучава 
на брз товарен воз.”   Темпл Грандин 
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Детето не одговора на неговото / нејзиното име 
Детето ги става прстите во ушите 
Ја удира главата  
Игра на гласна музика или прави гласни звуци 
Не препознаваат одредени звуци 
Уживаат во преполни бучни места, кујни, удираат 

со вратите и објектите 
Тешкотии да се концентрира на часот за време на 

групната работа 
Им сметаат на другите 

Што да забележите: 
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Стратегии: 

•Осигурете се дека вашето дете е фокусирано на вас пред да зборувате. 
•Намалете ја вербалната комуникација и овозможете на вашето дете 
“време за обработка”. 
•Користете слушалки за да се намали влијанието на звук во бучни 
места. 
•Преглед на животната средина за нивото на бучавата на пример, 
бучни телевизија, музика, луѓе кои зборуваат, рака за сушење во 
јавните тоалети, лаење на кучиња. 
•Воведување на детето на нови места, во тивка околина, постепено се 
зголемува времетраењето што тој / таа го поминува таму во текот на 
следните посети. 
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АЛАТКИ 

Може да биде корисен 
одвлекувач на вниманието, 
но детето може да има 
тешкотии во фокусирање 
на само една активност. 

Корисно за 
блокирање звук, или 
обезбедување на 
музика за да се 
фокусираат повторно. 
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Аудитивен 
интеграциски 

тренинг 



Општи услови 
 

Оваа публикација е изработена со поддршка на Програмата Еразмус+ на Европската унија. За содржината на оваа 
публикација одговорен е ESIPP проектот и таа не ги претставува гледиштата на Националната агенција и Комисијата. 
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