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Сензорната игра, сaмостимулиращото поведение или „стиминг“ са все термини, които се
използват, за да опишат група поведения, които се наблюдават в много деца с изоставащо
развитие. Те са повтарящи се, често изглеждат маниакални, и може да включват всяко от
сетивата. Родителите обикновено ги описват като нещо, което им се струва странно.

Като специалисти по неврологично развитие, ние считаме сензорната игра за негативно,
себе-поддържащо  се,  себе-изолиращо  поведение.  Високо  функциониращите  деца  и
възрастни не отделят огромно време за сензорна игра, но слабо функциониращите хора го
правят. Нашата цел и целта на родителите, с които работим, е да помогнем на всеки човек
да развие наий -добрия си потенциал. По тази причина не насърчаваме поведение, което е
контрапродуктивно за постигането на тази цел.

Сензорната  игра  е  заучено  поведение,  което  даденият  индивид  развива  по  няколко
причини. Основната е, че то го кара да се чувства добре, затова повтаря отново и отново
това поведение. В поведението на типичните малки деца, играта с пръстите на ръката и на
краката  им  е  приятна  и  е  важна  стъпка  в  развитието  им,  когато  в  мозъка  се  полагат
връзките,  които им позволяват да знаят къде се намира тяхното тяло,  но децата скоро
преминават към следващата вълнуваща стъпка от развитието.  Когато сетивата работят
забавено или са увредени, детето може да заседне и да бъде погълнато от едно и също
нещо, което в деий ствителност може да спре развитието му.

Може да сте чули някои да казват, че сензорната игра е полезна, успокояваща, че е опит за
комуникация, или че е даже вид психологически механизъм. Възможно е на несъзнателно
ниво  някои  деца  да  използват  стимулацията,  за  да  контролират  своята  среда  или  да
избегнат  нещата,  които  не  желаят  да  правят.  Например,  ако  едно  дете  е  погълнато  от
себестимулация то може да избегне неудобните социални ситуации. Важно е да съобразим,
че много възрастни се занимават с различни практики по същите причини – някои от тези
поведения са: пушене, пиене, наркотици, работохолизъм и пр. Фактът, че едно поведение
се прави с цел, не означава непременно, че то е здравословно или полезно за развитието.

Често  има  метаболитен  елемент  в  самостимулацията.  Когато  децата  нямат  балансиран
метаболизъм се увеличават тези деий ствия. Подходящата метаболитна интервенция често
може да намали сензорната игра и даже има случаи, където я спира.

Повтарящата се сензорна игра създава ендорфини, химически вещества в мозъка, които са
свързани с чувството за „щастие“, подобно на приятното чувство след усърдна тренировка.
Тези химически вещества може да предизвикат пристрастяване, което да накара даденият
индивид  да  повтаря  заниманието,  за  да  изпита  отново  чувството.  Така  детето  става
пленник на поведение, от което не може да се освободи. То спира хода на развитието си,
започва да изостава все повече и повече и много засегнати деца в деий ствителност започват
да регресират.



Ние се стремим да спрем сензорната игра, но не като самостоятелна цел, а като част от
цялостен  терапевтичен  план,  коий то  включва  адресирането  на  скритите  причини  за
поведението, коренящи се в развитието на мозъка. Те често са свързани с дисфункция на
един  или  повече  сензорни  канали.  За  да  се  справим  с  тази  дисфункция,  трябва  да
определим защо сензорната информация не отива в мозъка по правилния начин (където
ще се организира и ще напредне към следващото ниво), трябва да спрем сензорната игра и
да адресираме корена на дисфункцията със специфични подходящи занимания влияещи
върху развитието на мозъка.

За да спрем детето да се занимава със сензорна игра, трябва наий -напред да я разпознаем.
Поведението ще изглежда странно и повтарящо се, и често ще има маниакален елемент в
него. Когато спрем сензорната игра на едно дете, то обикновено реагира с гняв. Спирането
на  себестимулацията  е  равнозначно  на  прекратяване  на  пристрастяване,  каквото  е
пушенето или пиенето. Интензивността на гнева може да подсети  родителите до каква
степен поведението е сензорна игра.

За да спрат самостимулацията, родителите може да пренасочат поведението, да отвлекат
вниманието на детето и да го ангажират с други занимания, или да премахнат предметите,
които детето използва в сензорната си игра. Обикновено е наий -добре да не се опитваме да
обясняваме или да прикрепяме някаква голяма негативна санкция към самостимулацията.
Натякването не помага и понякога може да засили поведението.

Когато  количеството  сензорна  игра  се  намали,  тя  би  могла  да  се  изчисти  в  нещо  по-
подходящо. Например – да учим дете,  което издава странни гърлени звуци,  да образува
думи.

По-долу  е  показан  списък  със  сензорни  игри,  които  са  наблюдавани  в  деца.  Тоий  не
претендира да съдържа всички възможни видове самостимулация. Тоий  е съставен, за да
даде представа на родителите за поведенията, които стават сензорна игра.

Списък със сензорни игри
ЗРИТЕЛНИ  :  
да си играе с висящи връвчици
да клати играчки
да мърда пръсти – пред лицето си или отстрани на лицето – наий -често на едно и също
място
да подрежда играчки
постоянно да нарежда една върху друга играчки и да ги събаря – прекалено
да върти колелата на количките/камиончетата си
да бута колички и камиончета, докато си навежда главата, за да гледа колелата
да гледа през прозореца към минаващите коли
да гледа през прозореца
да гледа прашинките във въздуха
да гледа вентилатора на тавана
да гледа лампите в трапезарията



да гледа телевизия настрани и/или с главата надолу
да си вдига носа пред телевизора
да прелиства страници без да гледа картинките
да подхвърля играчки
да върви и да опипва стената
да отваря/затваря чекмеджета и врати
да върти като пумпал купички 
да върти като пумпал играчки
да върви като описва определени фигури
да върви напред назад
да шляпа
да гледа вода
да загребва в шепата си пясък/бобчета и да гледа, докато те се изсипват
да върти монети като пумпали
да разглежда географски карти с плътно приближено лице
да следва с носа си пътища на картата
да подскача на куц крак като на дама в квадратчета

или да подрежда столове, кошове за пране, легени и големи контеий нери в редичка
и да стъпва от един в друг

да се клати: 
от крак на крак
напред назад, докато седи
настрани, докато седи

да хвърля или да пуска постоянно играчки на земята
да хвърля играчки през рамото си
да къса влакънца от дрехи или други материи
да къса парченца от хартия
да гледа през прозореца на колата с периферното си зрение (докато се подхилква)
да слиза по стълби с леко приведена глава на едната страна
да стои върху главата си върху мебелите
да бяга в кръг
да връща назад видео, и да гледа докато лентата се връща
да рисува изключително много
да търка моливи един в друг
да гледа собственото си отражение в топките на врати, в тостери, в прозорците през нощта,

на вратите на печките, в екрана на телевизора, когато е изключен, в прозорците на
колите, в екраните на мониторите, когато са изключени, и в огледала

да държи малки играчки (обикновено приказни герои) пред телевизора, докато е включен
да играе постоянно с влакчета
да гледа сенките и нюансите на светлините, които се образуват през щори
постоянно да „излива“ желета от едната ръка в другата и обратно
да гледа постоянно ий о-ий о с периферното си зрение
да играе с колички, които се закачат на влакче – често и прекомерно
да си клати главата
да се върти като пумпал
да се върти около себе си с ръка опряна на стената



да си играе с висящи стръкчета трева или веий ки
да провесва дълга коса или плитки (при момичетата) в периферното си зрение

СЛОВЕСНИ или СЛУХОВИ:
да издава силни и/или високочестотни звуци
да повтаря странни шумове/звуци
да си говори само на себе си – прекалено и без да си дава някакво указание
ехолалия на фрази, филми, песни...
тананикане
носово тананикане
да блъска върху всичко
гърлени звуци – като мания
да блъска играчки или книги
прекомерно хилене
прекомерно преструване
електронни игри, които се повтарят
неподходящо хилене (често е белег, че те са в сензорна игра)
да гледа отново и отново видео сцена
постоянно да разказва една и съща история
постоянно да пее
да рецитира азбуката постоянно

ОСЕЗАЕМИ:
да си дъвче вътрешността на бузите
да търка някаква дреха между пръстите си
да си хапе ноктите
да си гризе ноктите
да се чеше постоянно/до прокървяване
да си блъска главата
да скърца със зъби
да плюе
да сграбчва нечия ръка с двете си ръце и да я притиска към главата си
да си търка лицето/ръцете
да се клатушка нагоре-надолу с горната част на тялото си, докато седи на стол
да си смуче езика

ВЕСТИБУЛАРНИ  :  
въртене
клатене
люшкане

ДРУГИ  :  
прекомерно преструване
постоянно да играе някаква филмова сцена
постоянно да остри моливи
постоянно да пише числа или дните от седмицата
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