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Езикът на комуникацията и подкрепата за аутистичния спектър 
(c.l.a.s.s) 
 
Инструмент за оценка на социалната комуникация 
 
базирано върху подхода THOMAS от Педагогическия факултет на Hampshire 
 
Моля подчертайте твърденията, които се отнасят за.................................................... 
 
Списък от твърдения и характеристики 

• Занимава се със задача, която е избрал сам 
• Приема пренасочване на задачата от възрастен 
• Занимава се 5 минути с избрана от възрастния задача  
• Може да бъде пренасочен от възрастния към задачи от различни сфери 
• Ще седи на масата да работи върху избрана от него дейност: 

                                                                                                      1 мин 
                                                                                                                  5 мин 
                                                                                                                10 мин. 
 

• Седи във формат 1 на 1 с възрастния по време на дейност избрана от самия него:  
                                                                                                      1 мин 

                                                                                                                  5 мин 
                                                                                                                10 мин 
 

• Седи във формат 1 на 1 с възрастния и се занимава с дейност избрана от него: 
                                                                                                      1 мин 

                                                                                                                  5 мин 
                                                                                                                10 мин 
 

• Толерира пеене в ситуация 1на1, но не участва 
• Участва по време на пеене и представяне на песни във формат 1 на 1 
• Участва в пеене/пеене с показване на действия в малка група 
• Участва в пеене/ пеене с показване на действията в по-голяма група 

 
• Пренасочва се към място/ дейност посредством обект на  препратка 
• Пренасочва се към място/ дейност насочен с помощта на снимка 
• Пренасочва се към място/ дейност с помощта на снимка/символ напр. рисунка на чаша/ 

представляваща време за закуска 
 

• Дава знак за своите нужди вербално посредством плач / вик 
• Дава знак за своите желания невербално 
• Откликва на неговото/ нейното име 
• Идва при повикване на неговото/ нейното име 
• Изпълнява проста инструкция от 1 стъпка/напр. сложи палтото 
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• Дава знак на своите желания и нужди спонтанно като използва разпознаваеми думи 
• Прави вербални поздрави за здравей и довиждане 

 
• Изучава любими играчки като използва сензорно опознаване ,т.е оглеждане, пипане 
• Изучава поредица от играчки като използва сензорно опознаване с оглеждане или пипане 

 
 
 
 

• Удря предмети един в друг по типичния начин, напр. две кубчета 
• Строи кула от три кубчета 
• Поставя един предмет в друг, напр. кубчета в товарен камион 

 
• играе си наужким като използва предмети върху себе си, напр. използва миниатюрна 

четка да среши косата си 
• игра наужким с кукли като използва играчка или мече, напр. храни мечето с лъжичка 
• използва поредица от игри наужким използвайки предмети-играчки, напр. първо храни 

мечето, после се храни сам 
 

• Преструва се, че един предмет е друг, напр. кубчето е бисквитка 
• Преструва се, че играчката има истински качества, напр. котлонът е топъл в 

действителност 
• Преструва се, че предмета има чувства, напр. Куклата е изморена/ наранена 

 
• Присъединява се към възрастния по познатия/ предвидим начин в рутинна игрова 

ситуация, напр. пиене на чай от чаша, каране на влак към гарата 
• Присъединява се към възрастния по непознат и непредвидим  в играта наужким начин 

 
• Наблюдава други деца от разстояние 5 метра 
• Наблюдава други деца от разстояние 1 метър 
• Спонтанно се приближава близко до другите деца, за да гледа тяхната игра 
• Играе близо до тях, но без да отчита че те са там 
• Играе спонтанно и паралелно на другите деца 
• Играе с другите деца в структурирана от възрастния ситуация, напр. групова игра от тип: 

„Не се сърди човече” 
• Играе с другите деца в неструктурирани ситуации, напр. нека да се гоним 
• Играе с другите като преследват общи цели, напр. нека да си построим къща 

 
• Детето в по- голямата част от времето е спокойно вместо да е емоционално напрегнато 

 
 
 
Попълнен от:  
Дата : ………………………………………… 


