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Справување со сензорната 
чувствителност



Цели на сесијата

• Да се идентификуваат сетилата и нивната функција.

• Да се разбере како сензорната пречувствителност може да 
влијае на однесувањето

• Да се стекнат стратегии за справување со влијанието од 
сензорната пречувствителност.

• Да се подобри разбирањето на сензорната пречувствителност и 
нејзиниот импакт врз лицата со аутизам.
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Разбирањето и работата со сензорната 
пречувствителност ни овозможува да:

• Ја намалиме анксиозноста.
• Ги истакнеме силните страни.
• Подобриме концентрацијата/отстраниме дистракцијата.
• Ја подобриме мотивацијата, самодовербата и вербата во себе.
• Ги елиминираме или намалиме однесувањата кои го попречуваат 

развојот или го намалуваат квалитетот на живот.
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Посета на супермаркет

https://www.youtube.com/watch?v=kHEwrY9aOhg&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=kHEwrY9aOhg&feature=youtu.be
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Други искуства може да вклучат:

• Преоптоварување
• Исклучување
• Канална конфузија
• Обработка на еден канал
• Движење

“Бев преплашена од правосмукалка, миксер за храна и блендер, 
бидејќи тие звучеа околу пет пати посилно отколку што  
всушност беа.”

2015-1-UK01-KA204-013397 
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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 пр.- болка 
(крши коска и  не чувствува болка - хипо)
•Непрепознавање на  студ и топлина ( се облекува 
несоодветно  за температура - хипо или хипер).
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Директни интервенции и промена на 
средината

• Некои интервенции може да бидат доста едноставни и директно 
насочени кон промена на ситуацијата. Пр. Интолеранција на звук- ќе 
се редуцира звукот во просторијата или обезбеди потивко катче каде 
ќе се повлече кога е неопходно.

• Многу од децата флуктуираат помеѓу однесувања на сензорна 
пречувствителност и однесувања кои бараат сензорен влез, во 
зависност од контекстот во кој се наоѓа детето (каде, кога, што се 
случува и сл.).

• Децата кои се пречувствителни на одредени сензации (звуци, светла, 
мириси) може да сакаат активности кои вклучуваат интензивен 
длабок притисок на кожата, отпор на мускулите и притисок на 
зглобовите. Генерално овие дразби го смируваат целиот систем. 8
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Визуелен

• Проблеми при обработка на треперење и брзо движење на пример, 
флуоресцентни светла, движење на очите.

• Периферен визус: некои луѓе со аутизам тврдат дека примаат  
порелевантни информации кога ќе гледаат низ страничниот агол на 
очите.

• Некои луѓе со аутизам имаат тешкотии да се соочат со бела боја / светла 
облека / простории, затоа што како што светлината ја апсорбира белата 
боја, тоновите се менуваат цело време и создаваат рефлективен отсјај.

• За некои луѓе со аутизам, зборовите и буквите  танцуваат на страницата 
од книгата.

“Перцепциски салата не постоење. Видов форми и бои како се 
прелеваа.” Дона Вилијамс

2015-1-UK01-KA204-013397 
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Што да барате?

• Не може да се справи со промени во светлината / сенки / ден / ноќ.
• Може да му се  допаѓаат светли бои, или гледа со замижување надвор на  

сончева светлина.
• Ја врти главата подалеку од светлосни стимули / ги покрива очите.
• Цели кон светлосни извори за да ги отстрани.
• Хиперактивност во зафатени и шарени средини.
• Не може да се фокусираат на читањето.
• Необичен начин на гледање на работите (можеби  работите ги гледа  од 

чуден агол).
“Гледав подобро од страна и не гледам ништо, ако погледнам 

директно во него.” Дона Вилијамс1-UK01-KA204-013397 
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Стратегии

• Имајте тивко, контролирано светло на место каде што Вашето дете 
може да се релаксира (шатор за играње, затемнети завеси во 
спалната соба).

• Охрабрете го вашето дете да користи очила за сонце на светол 
сончев ден.

• Дали може  осветлувањето во домот да се направи да биде 
дифузно? На пример, рефлектори да се заменат со светлосни ленти?

• Избегнувајте да носите бели и жолти бои на облека кои создаваат 
отсјај.

• Кориците на книгите да бидат со жолта боја. Прекријте ги страниците 
од книгите со жолта фолија.
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АЛАТКИ
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Аудиторен

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

комуникација.
• Не може да слушне одредени "тонови" 

или може да слуша некои тонови 
поинтензивно.

„Понекогаш  слушав и  разбирав, други пати  звуците или 
говорот  допираа до 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 .
• Слуша/ пушта гласна музика или прави гласни 

звуци.
• Не препознава одредени звуци.
• Ужива во преполни бучни места, кујни, удира 

вратите и предмети.
• Тешкотии да се концентрира на часот за време 

на групна работа.
• Ги држи другите силно.

Што да барате?
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Стратегии

•Осигурете се дека вашето дете е фокусирано на вас пред да зборувате.
•Намалете ја вербалната комуникација и овозможете му на Вашето 
дете “време за обработка”.
•Користете слушалки за да се намали влијанието на звукот во бучни 
места.
•Проверете  ја  средината  за нивото на бучавата на пр.  бучен 
телевизор, музика, луѓе кои зборуваат, апарати  за сушење раце во 
јавните тоалети, лаење на кучиња.
•Воведете го детето во нови места, кога околината е тивка, постепено 
зголемувајки го  времетраењето што тој / таа го поминува таму во текот 
на последователни  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.

Корисни за 
блокирање на звук, 
или обезбедување на 
музика за  рефокус.

2015-1-UK01-KA204-013397 

Третман за 
аудитивна 

интеграција
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Допир
• Тешкотии со справување со стимули како 

„нежен“ или „ длабок“ допир.

• Проблеми со справување со различни контакти 
преку кожата.

• Тешкотии при препознавање на болка.

• Сиромашно  препознавање на температурата.

• Проблеми со текстурата на храната.

„ Нежниот допир го прави мојот нервен систем да заплаче’  - Гунила 
Герланд 2015-1-UK01-KA204-013397 
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Што да барате
• Одбива да носи одредена облека или одбива да ја промени облеката.

• Потресени од физички контакт.

• Тинтра/врти/предмети.

• Не сакаат да бидат сушени/ бришени  по бањање.

• Одбиваат да јадат одредена храна или ќе јадат само сува храна.

• Не одговораат соодветно на температурата на пр. носи топла облека на топол ден.

„Мојот моден вкус се заснова на тоа што не чеша“ - Гилда 
Раднер

2015-1-UK01-KA204-013397 
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Стратегии

• Проверете со Вашето дете, можеби цврсто стискање на рамото за вас 
да биде посебен начин на кажување „те сакам".

• Дадете предупредување пред да го допрете Вашето 
дете.

• За проблеми со спиењето, размислете да додадете неколку повеќе
ќебиња и да ја направите собата постудена. Дополнителната тежина
може да обезбеди длабок притисок кој им е потребен на некои деца
за нивното тело да биде посмирено.
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Повеќе стратегии

• „Тешка работа", како што се чистење со правосмукалка, возење
велосипед, туркање количка за пазарување, носење намирници,
па дури и качување на игралиште може да им помогне во
смирување и организирање на телото на оние кои се
хипосензитивни на допир.

• Носење на иста удобна облека во различни бои надоместува со
удобност за она што можеби недостасува во стилот. Размислете за
купување на следната големина, исто така.

• Исечете ги сите етикети од облеката, чорапите превртете ги
одвнатре кон надвор или купете чорапи без рабови, за да се
намали иритацијата од етикетите и од рабовите.

2015-1-UK01-KA204-013397 
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АЛАТКИ
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Олфакторен - Мирис

“Мирисот на кучиња, мачки, дезодоранси и лосиони за бричење се толку силни за мене,  не 
можам да ги поднесам , а парфемите  ме полудуваат” .
Г. Гилингам (1995)

• Лицата со аутизам можат да имаат Хипо или 
Хипер чувствителност на мирис.

• Тие може да бидат преоптоварени од страна на 
одредени парфеми и мириси.

• Некои не можат да го препознаат сопствениот 
мирис на телото.

• Може да се појават проблеми при одење во 
тоалет поради пречувствителност на чувството 
за мирис.
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Што да барате
• Тешкотии со јадење.

• Тешкотии со одење во тоалет.

• Одредени однесувања околу луѓе кои носат парфем или 
лосион за бричење.

• Одбивање да се вклучи во активности.

• Одбивање да оди на одредени места.

• Не можат да забележат екстремни мириси или бараат  
силни мириси.



24

Стратегии

• Земете ја предвид и контролирајте ја 
животната средина.
• Не носете силно парфимирани производи.
• Не користете силно парфимирани производи за
чистење, освен ако го преферираат тој мирис.
• Применете сетилни сесии со мириси што ги преферираат или 

за да изградите толеранција на непријатни мириси.

2015-1-UK01-KA204-013397 
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АЛАТКИ
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Вкус

Некои луѓе реагираат подобро да  слатки 
или горчливи вкусови.
Понекогаш тие реагираат на:
•текстурата на храната
•топло или ладно
•конзистентност
•боја

„Тој секогаш јаде храна која има црвена боја. Ние го направивме
она што можевме, но тоа сериозно ја ограничи неговата
исхрана“ - Родител
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Што да барате

• Одбива да јаде одредени видови храна.

• PICA: јадење  на нехранливи супстанци.

• Лиже или се обидува да јаде нешта  на пр. 
земја, трева, материјали, метали.

• Нарушување на однесувањето пред да 
дојде времето за јадење.

• Ја држи храната во устата, и не ја голта.
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Стратегии

• Воспоставување на редовна рутина за оброци  и да се намали  
„грицкањето“.

• Користете чинија со делови за различни конзистенции на храна.

• Спроведувајте "сетилна диета" (дневна рутина на сетилни 
искуства кои вклучуваат  секојдневни можности за игра со храна).

• Де-сензибилизацијата  може да биде многу ефикасен начин  за да 
се прошири исхраната. Понудете само мал внес на нова храна 
првиот пат  (1/16 лажичка) неколку пати за време на оброкот.
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АЛАТКИ

Најразлични поделени 
чинии кои ќе му  
одговараат на Вашето 
дете.

Мала лажичка за 
пробување на 
вкусови
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Вестибуларен сиситем и рамнотежата
•Обезбедува информации за тоа каде е нашето
тело во просторот и дали се движиме во нашата
околина. Ни кажува за брзината и насоката на
движење.

•Со комбинирање на фактори на гравитација,
рамнотежа, движење и просторна свесност,
вестибуларниот систем ни овозможува да ги
затвориме очите, навалиме главата, а сепак да
знаеме во кој правец сме свртени.
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Вестибуларен и рамнотежа

2015-1-UK01-KA204-013397 

Вестибуларната дисфункција опишува проблем
со вестибуларниот систем, кој е задолжен за
координирање на движењето и рамнотежата
врз основа на положбата на нашата глава во
просторот.

Може да предизвика чувство на вртоглавица
која може да создаде чувство дека сè околу вас
постојано се врти или „чувство на пливање".
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Што да барате

• Повторувачки активности како благо лулање или нишање и исто 
така, ритуално однесување.

• Самоповредувачко однесување како што е удирање на главата.
• Тешкотии при станување или брзо свртување наоколу.
• Страв или избегнување на одредени активности, како нишање 

на лулашки, спуштање по лизгалки или одење по нагорнини.
• Приметливо  за време на активности кои вклучуваат нерамни 

терени и разлики во висина.
• Постојано вртење наоколу, трча наоколу во кругови, скока горе-

долу (хипосензитивност).
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Стратегии

Хиперсензитивните стратегии бараат предвидливи, бавни и ритмички 
движења. Важно е хипосензитивните поединци да бидат иницијатори и  да 
ги контрилираат  овие активности секогаш кога е можно:
•Благо лулање;
•Лулање напред- назад;
•Одење;
•Бавнo вртење во круг;
Хипосензитивни стратегии бараат брзи и непредвидливи движења:
• Потскокнување (очите се обучени да се рефокусираат со главата)
•Скокање;
•Трчање;
•Плочка.
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АЛАТКИ

Топка за вежбање–
нежно потскокнување  
со стопалата дава 
стабилност.

Трамполина – за 
контролирано 
скокање.

Балансна плоча – за 
движења од една на 
друга страна и кружни 
движења.

Балансна плоча – за 
лулање од една на 
друга страна.

• Лулашка  –
обезбедува тивок 
затворен простор со 
движење на вртење и 
нишање.

Ротирачка лулашка -
обезбедува движење од една 
на друга страна / напред / 
назад  и вртење.
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Проприоцепција (свесност за телото) 

• Произлегува од сензорни рецептори (проприоцептори) во
мускулите, тетивите и зглобовите. Интероцепторите и
екстероцепторите му обезбедуваат на мозокот информации за
внатрешните органи и надворешниот свет, соодветно.

• Дава информации каде е одреден дел од телото и како тој се 
движи.

На овој начин ние инстинктивно знаеме каде е нашата рака , 
дури и кога не ја движиме.

• Најважно од се, проприоцепцијата и нашата способност за 
откривање на движењето и локацијата на нашите делови од 
телото значително придонесуваат за нашето чувство на 
сопственост на телото.
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„Автомобилот  се вртеше при несреќата. Јас бев целосно 
дезориентиран. Сега, наместо да патувам напред, јас 
патував брзо наназад. 
Знаев дека требаше да закочам, но не можев ментално да се 
поврзам со моето стапало. Морав да го погледнам 
стапалото и да идентификувам каде е, со цел да одлучам 
свесно да го отпуштам и да стиснам на кочницата , за да го 
сопрам  автомобилот од движењето наназад. По ова  
сватив, како изгледа аутистичниот свет за некого”.

2015-1-UK01-KA204-013397 

ЦИТАТ
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Што да барате

• Се удира во луѓето

• Ги држи другите луѓе и предметите прецврсто.

• Го движи целото тело за да ги види луѓето.

• На чуден начин се движи низ собите и просторот. 

• Може да се појави невештост, тешкотии во избегнување на 
пречки. 

• Стои преблизу до другите, несвесен за личниот телесен простор.

• Тешкотии со фината моторика на пр. копчиња, врвки за чевли, 
пишување. 

2015-1-UK01-KA204-013397 
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Стратегии

• Вежби на под на пример, склекови, стоење на една нога.
• Вежби со опрема на пример, даска за клацкање 
• Вежби за развој на „фината” моторика.
• Тегови за ориентација на телото.
• Користете визуелна поддршка за ориентација, на пример 

гледање.
• Игра брканица или постојано движење  на топката од еден
дел на друг дел од телото.
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АЛАТКИ
Табла за рамнотежа –
за лулање од една 
страна на друга.

Играчки за 
зацврстување на 
раката
(фина моторика).



Кинестетски (севкупна свесност)

• Става фокус на движењето на телото, и инкорпорира рутини или срединско 
однесување со цел да го подобри движењето.

• Визио - моторната контрола и мускулната меморија вклучуваат кинестезија 
(колку повеќе изведуваш одредени активности, како на пр. тешки спортови, 
толку поуспешен стануваш).

• Обезбедува свесност за мускулно движење и позиција со обезбедување на 
информација преку рецепторите за мускулите, тетивите, зглобовите и други 
делови на телото.

• Помага да се контролираат активности како одење и зборување.
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Што да барате?

• Tешкотии со секвенционирање или поврзување на мисли и 
дејства во целисходни активности.

• Tешкотии во помнење на моторни секвенци.

• Tешкотии со организирање и планирање.

• Tешкотии при учење да се следи серија на инструкции.
• Сиромашен мускулен тонус.
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Стратегии

• Активности кои вклучуваат многу делови на телото и помагаат на 
системите да созреат.

Лулање                          Туркање количка
Тркалање                       Одење
Возење велосипед      Јаже за скокање
Ползење                        Тротинети
Одење како рак            Пливање

Терени со пречки
2015-1-UK01-KA204-013397 42
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Сензорен простор: висока или ниска 
стимулација

2015-1-UK01-KA204-013397 
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Идеи и решенија
Проблем Можни сензорни причини Идеи за помош

Лимитирана диета

Става во уста-облека и објекти

Несоодветно однесување со фецес

Одбива да носи одредени облеки

Tешкотии при заспивање

Проблем во задушливи и бучни места
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Ве молиме секое лице да го пополни формуларот за евалуација на оваа
сесија, со цел да се бидеме сигурни дека оваа обука е развиена и може да
излезе во пресрет на Вашите потреби, како родители.

Ви благодариме за вашето време и 
искреност.



Партнерство на ЕСИПП

…plus non-funded 
parent organisations in 
Croatia (ACAP), Cyprus 
(Limassol Autism Parent 
Group) and the Former 
Yugoslav Republic of 
Macedonia (NAA)
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За повеќе информации за програмата ве 
молиме контактирајте со:
University of Northampton 
David Preece 
Email: david.preece@northampton.ac.uk 

European University Cyprus
Eleni Theodorou
Email: E.Theodorou@euc.ac.cy

University of Zagreb
Jasmina Stošić
Email: jasmina.stosic@erf.hr

Autism  Europe
Aurélie Baranger
Email: aurelie.baranger@autismeurope.org

Macedonian Scientific Society for Autism 
Vladimir Trajkovski
Email: vladotra@fzf.ukim.edu.mk

Target Autism Training and Consultancy Ltd
Ron Fortuna
Email: ron@targetautism.co.uk

Centar za Autizam
Ana Ružić
Email: aruzic1803@gmail.com

Autism Assessment Support Practice 
N.C.D. Calloway Continuing Education Ltd 
Nefi Charalambous Darden
Email: nefi_jessy@yahoo.com



Одрекување од одговорност

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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