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Нарушения от аутистичния спектър 

 

 

 
Съгласно определението, прието от National Autistic 
Society във Великобритания, аутизъм е нарушение в 
развитието, което се характеризира със затруднения в: 
 
 социална комуникация, интеракция , въображение 
 
 
Известно е, че много деца с проблеми от аутистичния 
спектър изпитват затруднения при преработката и 
интеграцията на информацията, която постъпва от всички 
сетива.  
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Сензорна интеграция и аутизъм 

 
Изграждането на добри умения  за учене изисква добра 

интеграцията на сензорната информация, която постъпва от: 
 

• зрение   
 

• мирис и вкус  
 

• слух  
 

• допир  
 

• проприоцепция и основни мускули 
 

• вестибуларна функция 
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Допир и нарушения от аутистичния спектър 

Допирът и тактилното усещане може да бъдат: 

 

  хиперсензитивни 

или 

  хипосензитивни 

и могат да съществуват едновременно 

 

Децата, които познавате/ с които работите имат ли проблем с 
етикети на дрехи, миене на косата и зъбите, определени тъкани, 
игри, които изискват докосване и др. 
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Проприоцепция и аутистичния спектър 

 

Проприоцепцията е „вътрешното” усещане за това къде 
различните части на тялото ни са във взаимна връзка и, като 
следствие, къде нашето тяло е във връзка със заобикалящия ни 
свят.  

  Колко добра е вашата проприоцепция? 

 

Можете ли да си докоснете носа  

със затворени очи? 

 

Знаете ли къде е главата ви?! 

 



Несъзнатото усещане за  
трите латерални линии е 
жизнено важно за  развитието 
на добра интеграция 

Вестибуларна функция и аутистичния 
спектър 
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УХОТО 

Source: Bear, Connors,Paradiso, Neuroscience:Exploring the Brain 2001 , page 386 

Слухови и вестибуларни механизми 
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Ухото – Вестибуларна система 

Вестибуларната система отговаря за: 
 
- баланс и усещането ни за положението ни в пространството 
 
- умението ни да стоим мирно и да се концентрираме  
 
- унифициране на входящата информация от другите сетива   
 
- осигуряване на отправна точка за зрението  
 
- интегриране на информацията от мускулни движения  
 
Всички тези умения са ключови за добрата сензорна 
преработка.  
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 “Ухото оказва огромно влияние върху нервната система” 
      Д-р Алфред Томатис   
 
 
Ухото – един орган, който обединява няколко задачи – анализ на движенията 

 вестибуларен интегратор - ухото като орган с функция движение и 
проприоцепция (the ear of the body) се специализира в по-бавните 
движения (тези, които можем да видим, усетим, движенията и позициите 
на тялото) 
 кохлеарен интегратор – ухото като орган с функция чуване (the 
auditory ear) се специализира в по-бързите движения (тези, които не 
можем да видим, не усещаме или едва усещаме, но чуваме) 

 
 комуникацията между двете функции (the ear of the body and the 
auditory ear) е нужна за да можем да усещаме движение и звук. 

 

Ухото 



Звукът е вълна 
 
Една вълна за една секунда е един Херц(Hz) 
 
Нашият нормален диапазон на чуване е от 20 до      
 20 000 Hz 
Повечето звуци, които чуваме, не са чисти тонове 
 
Звуците са сложни комбинации от много честоти 
 
 
• Тромпет: 82-987Hz 
• Тромбон: 41-261Hz 
• Флейта: 130-2,093Hz 

• Обой: 293-1,047Hz 
• Цигулка: 98-1,568Hz 
• Виолончело: 32-1,047Hz 

Звук – Музика – Език – Слухова преработка 
 



Спектрограма на 3 инструмента 



  Приложна психоакустика 

ЧЕСТОТА – колко висок или нисък е звукът (FREQUENCY) 

АМПЛИТУДА – колко силен или слаб е звукът (AMPLITUDE) 

ПРОСТРАНСТВО – от къде идва звукът (SPACE) 

ВРЕМЕТРАЕНЕ – колко дълъг е звукът (TIME) 



   Приложна психоакустика 

Courtesy of Uwe Minning – www.audiva.de 



Честота-колко висок или нисък е звукът? 



Тонотопична организация –  
как се възприемат различните честоти 

Sources: Neuroscience: An Outline Approach, Anthony Castro | icg.harvard.edu/~psy1-s/ lectures/06sensation/ 



Амплитуда –  
Колко силен или колко слаб е звукът? 

 
♪  Малки промени в силата на звука ни 
помагат да определим ритъма 
 
♪  Умението да улавяш ритмова стъпка е 
един от основните елементи за успех в ученето 
 
♪  Усещането за силата на звука е важно за 
добро чуване, слушане и говор 



Амплитуда –  
Колко силен или колко слаб е звукът? 

Преминаване на звука през въздуха = чувате външния 
свят 
 
Преминаване на звука през костите = чувате себе си 
 
Ако свирите на различни музикални инструменти, какво 
усеща дадено вибриращо “тяло” когато свири 
например на цигулка в сравнение с чело или 
музикална уредба или кларинет? 



Кожата ви също чува!  

 
♪   Рецептори в кожата ни улавят нискочестотни 
вибрации : 
 
♪  250Hz при 43dB 
♪  500Hz при 55dB 
♪  750Hz при 66dB 
♪  1000Hz при 72dB 
 

Слушате и чувате с цялото си тяло!!! 



Пространство –  
от къде идва звукът? 

 
♪  Да се определи източникът на звука ни помага да 
се концентрираме и фокусираме във всякаква среда 
 
♪  Комбинация от синхронизиране и сила на звука от 
двете уши 
 
♪  В основата на усещането за тялото ни в 
пространството посредством вестибуларната система 



Времетраене –  
каква е продължителността на звука? 

♪  Продължителността на звука и празното място между 
един звук и следващия е изключително важно за обработката на 
езика 
 
♪  При произношение или музика – усет за началото на звука 
 
♪  Децата с дислексия, диспраксия, дефицит на вниманието/ 
хиперактивност и проблеми от аутистичния спектър изпитват 
затруднения с времето за преработване на звука и проблем със 
звуковата честота (наблюдават се в мозъчния ствол) 
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Чуване – Слушане – Слухова преработка  

Умения за обработка на това което чуваме  

Амплитудно възприятие (на силата на звука) - Как се възприема 
силата или интензивността на звуците. Измерва се в децибели 
(съкращение “dB”) 

Честотно възприемане - Извършва се анализ на честотата, например, 
способността да се разделят звуците в различни честотни ленти. Честота 
се измерва в херцове (съкращение “Hz”) 

Слухово внимание  - Улавяне, съсредоточаване и слушане на звука 

Звукова локализация  - идентифициране на източника на звука в 
обкръжаващата среда 
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Чуване – Слушане – Слухова преработка  

Умения за слушане  

Слухово различаване  - Да се различават отделните звуци и думи, 
които са подобни или различни по начин на звучене  

Слухово затваряне  - Попълване на липсващите части от звуци или 
думи 

Очакване за звука - Да се предвиди какъв звук следва 

Слухово - темпорална преработка - Анализ на времетраене и 
модел на звуците 
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Чуване – Слушане – Слухова преработка  
Умения за слушане  

Слухова памет - Подреждане на звуци, думи или други комбинации 
със значение. С цел получаване, съхраняване, обработка и припомняне 
на звукова информация 

Слухова кохизия - Разбиране на значението, абстрактността и целта на 
разговор или музика 

Звуково разграничаване на детайл от фона - Да се долови реч или 
друг звук в присъствието на други конкуриращи се звуци 

Слухов анализ на ситуация - Да се разграничат звуците в ситуация 
където има смесване на много звуци 
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  Зоните са разделени на четири терапечтични категории, които поставят акцент върху 
различни честоти и отговарят на честотни зони, установени от д-р Алфред Томатис  

Диаграма на зоните на честота –  
Зони на Томатис  

Сензорна интеграция 
Зона 1 

0-750 Hz 

Говор и език 
Зона 2 

500/750-3,000/4,000 Hz 

High Spectrum (HS) 
Zone 3 

3,000/4,000-20,000+ Hz 

Тяло 
Баланс 
Ритъм 
Координация 
Мускулен тонус 
Усещане за тялото 
Чувство за посока 
Латерализация ляво / дясно 

различаване 
Проследяване с очи 

Език 
Памет 
Концнрация 
Внимание 
Реч 
Интерпретация на езика 
Гласов контрол 

Творчество  
Енергия 
Подобрен говор 
Интуиция 
Гласово осъзнаване 
Слухова кохезия 
Идеи 
Идеали 
Интуиция 
 

Пълен спектър 
Зони 1, 2, 3 
0-20,000+ Hz 



Диаграма на зоните на честота –  
Зони на Томатис  



Дори сравнително ниско ниво на шум (55 до 60 dB) може да попречи на разговор. Зоната на опасност от загуба на слуха, 
започва с излагане на звук със сила 85 dB за 30 минути или или еднократно моментно излагане на звук със сила от 110 dB. 
  
За да придобиете представа за нивата на шума в по-голяма част от заобикалящата ни среда, ето някои примери:  

    предмет       децибели 
  
• сешоар:            75-90 
 
• косачка:          90-100 
 
• листо разпръсквачка:   95-
115 
 
• рок концерт:       110-120 
 
• iPod:                125 
  (усилен до крайност)   
 
•Движение/трафика в града:  80-100 
 
• джет мотори:              140 
 
• влакове в метрото:              100 
 
• фойерверки:       130-190 
 
• пушка:        160-170  Звуковото замърсяване може да отклони мисловната и психологическа енергия и да намали възможността 

на мозъка да се фокусира.  

Вреден шум 



Чучулига- Спектрограма 



Музика и учене  
 

♪  Преподаването на музика е от основно значение 
за обучението. 

♪  Музиката и пеенето имат важно значение за 
грамотността, езиковите, пространствените и 
социалните умения. 

♪  Способността за преработване на звука (FAST) е 
в основата на концентрацията и слушането. 

♪ Времето за преработване на звука и проблем със 
звуковата честота могат да бъдат 'научени' от 
мозъка  



Звук музика и здраве 
Музика за концентрация 
Барокови шедьоври, усилващи 
концентрацията и подобряващи 
умствената издържливост. 

Музика за мислене 
Подбрани класически композиции, 
които помагат да си изчистите 
стратегиите и да творите. 

Музика срещу стрес 
Спокойни класически произведения и 
звуци на океана, възстановяващи 
хармонията на ум, тяло и дух. 

Музика за вдъхновение 
Вдъхновяващи класически 
композиции, подобряват творческото 
изразяване и вътрешен поглед. 

Музика за учене 
Барокови шедьоври и спокойни звуци 
от природата, които помагат при 
учене и придобиване на нови умения. 

Музика за производителност 
Динамични класически творби, които 
ви дават сили да творите, 
организирате и да успявате. 

Музика за отпускане 
Творчески аранжименти на 
класически шедьоври, даващи пълно 
отпускане. 

Музика за мотивация 
Вдъхновяващо върховно изпълнение, 
този диск с класика ще ви стимулира 
да успеете. 



Музика за бебета 

Сънливо бебе 
Sleepy Baby™ 
A restful collection arranged to 
progressively lull your child into a 
deep and refreshing sleep. 

Спокойно бебе 
Peaceful Baby™ 
A soothing collection arranged to act 
as a calming influence on your child. 

Весело бебе 
Cheerful Baby™ 
A happy collection arranged to offer 
your child increased joy in their 
world. 

Игриво бебе 
Playful Baby™ 
A vibrant collection arranged to 
stimulate your child to actively 
experience the richness of their world. 



Какво представлява Програмата за слушане®? 

The Listening Program® - Програмата за слушане е метод, основан на 
музикални слухови стимули™.   
 
Той е безопасен, ефективен, неизползващ медикаменти подход за 
подобряване на мозъчната функция, намаляване на стреса и 
упражняване на уменията за звукова преработка с цел по-ефективно 
слушане, учене и комуникация. 
 
Основната цел на Програмата за слушане е да помогне за изграждане на 
баланс в слуховата система и да подобри сензорната преработка. 
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Пълен спектър - Спектрограма 
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500Hz HPF - Спектрограма 
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3,000Hz HPF - Спектрограма 
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Пълен спектър - Спектрограма 



 ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ И КОНТАКТИ ЗА БЪЛГАРИЯ 
   можете да се свържете с   
 
Олга Георгиева – логопед, ц-р „Логос АБВ”  
Серт. The Listening Program® Brain Gym®терапевт 
 
 www.logosabv.com     ogeorgieva@abv.bg 
 
Център за приобщаващо образование    
www.cie-bg.eu 
 
или 
 
www.thelisteningprogram.com             www.learning-solutions.co.uk  

БЛАГОДАРЯ! 
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