
Communication  Language and Autistic Spectrum Support Work Group, ASD Resource base,  
St Thomas More RC College, Town Lane, Denton,  Manchester, M34 1AF   Tel: 0161 337 4478 

1 

 
 

COMMUNICATION LANGUAGE AND AUTISTIC SPECTRUM SUPPORT   
CLASS  

 
Интерактивни подходи за малки деца със затруднения в 

областта на социалната комуникация 
 

 
Малките деца със затруднения в социалната комуникация обичайно 
имат забавяне във формирането на умения за социално 
взаимодействие. Това биха могли да бъдат голяма част от ранните 
интерактивни игри, с които родителите ангажират техните бебета; 
напр. кратките повтарящите се рутинни игри и забавления, свързани с 
имитационни действия могат да бъдат подходящи за по-големите деца 
със затруднения в социалната комуникация. 
 

                                                  
  
Простите повтарящи се гъделичкания, игри на гоненица, които могат 
да доведат до драматичен край, който може да подпомогне детето да 
усети предварително удоволствието на социалното взаимодействие. 
Затова придружена със жестове и дейности песен или рима показва на 
детето, че то трябва да направи нещо,за да бъде продължена 
приятната дейност до желан завършек ( гъделичкане, подкачане или 
нещо друго). То трябва да погледне, вокализира, жестикулира или 
направи пауза, с други думи то може да се присъедини към 
социалното взаимодействие дали вербално или невербално. 
 
Първоначално в тази област е започнала да работи Wendy Prevezer 
(Уенди Привейзър) ; нейната работа се е базирала на следния модел на 
развитие на комуникативни и социални умения за взаимодействие 
между отглеждащия и бебето/ малкото дете в периода на ранното 
детство: 
 

1. Период , предшестващ съзнателната комуникация  – 
Малкото дете/бебето проявява модели на поведение, 
вокализации и лицеви експресии (изражения), които се 
интерпретират от родителите. От този процес на внасяне на 
смисъл произтичат първите опити за съзнателна комуникация 

 
2. Съзнателен, невербален период – Добре синхронизираният 

диалог се развива с помощта на редуване при извършване на 
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действия, придружен от много добре подчертани ( дори 
преувеличени) лицеви изражения и издавани звуци, вариращи 
като интонация и сила. 

 
 
3. Период на лингвистична (езикова) комуникация – думите 

са поставени във вече реални „разговори”, случващи се 
посредством жестове, лицеви експресии, движения и 
вокализации 

 
Интерактивните подходи трябва да бъдат използвани успоредно с 
други структурирани подходи, а НЕ като тяхна алтернатива. 
Интерактивните подходи са приемливи във всякакви ситуации, като 
най-важното е не постигането на резултата, а осъществяването на 
самия процес. Като пример може да се даде подреждането на пъзел  
от шест части от дете. По-важно е не подреждането на пъзела, а 
процеса на комуникация било чрез осъществяването на очен контакт, 
докосване или вокализация преди подаването на всяка част от пъзела.   
 
Wendy Prevezer  (Уенди Привейзър) използва музиката за асистиране на 
взаимоотношенията посредством песни и музикални инструменти. 
Нейният подход е известен като Музикално Взаимодействие. Моделът 
на „ Взаимодействия между малко дете/ бебе и осигуряващия грижата” 
дава начало и на други ранни подходи, включително и на подхода на 
Интензивни Взаимоотношения, разработен първоначално от  Dave 
Hewett и Melanie Nind през 1980.  

                                   
 
 
И двата подхода изискват от възрастния определен подход към 
нещата. Необходимо е усвояването и използването на определен 
интерактивен стил. 
 

• Опитайте се да създадете спокойна, приемаща атмосфера, като 
отчитата правилно мотивацията на всяко дете за социално 
взаимодействие с нас –всички интерактивни дейности трябва да 
бъдат в рамките на тяхната сфера на интереси. 
 

• Адаптирайте вашето собствено поведение, опитайте се да 
направите себе си по-интересни, посредством промяна на гласа 
или езика на тялото. 
 

• Следвайте инициативите на детето – откликвайте на нещата, 
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които прави то, включвайте се в техните собствени дейности по 
начин, който не задава изисквания , с които детето не може да 
се справи. 
 

• Използвайте определянето на правилното темпо и времетраене в 
процеса на взаимоотношения. Това може да ги направи да 
изглеждат като игра- добавяйте момента на очакване и 
драматичност, за да задържите вниманието на детето. 

   
• Опитайте се да създадете чувството за спазване на ред 
• Показвайте, че вие държите на тях и се забавлявате от факта,че 

сте заедно 
• Използвайте усещанията и наблюденията си, за да определите 

как върви взаимодействието 
• Реагирайте бързо на всяка обратна връзка, интерпретирайки я, с 

цел да я поддържате позитивна и забавна за двете страни 
• Откликвайте на взаимодействията и мислете за това как можете 

да ги подчертаете и удължите.  
 
Има нужда всички тези неща да бъдат извършени с 
Интензитет, Чувственост и Постоянство 
 

Стратегиите на Уенди Привейзър могат да бъдат обобщени както 
следва:- 
 

1.  Следване / имитиране/ разширяване на вече 
съществуващите умения 

 
Присъединете се към спонтанните звуци или движения, ходене, 
махане с ръце, въртене, вокализиране. Оставете детето да води. 
Можете да подкрепяте неговите действия с ръкопляскане, удряне на 
барабан, едновременно с техните действия като спирате, когато то 
самото спре. Вие самите трябва да определите лимитите (като 
например не имитирате удрянето по стъкло и викането) и др.   

                            
2. Песни с действителни коментари 

 
Пейте или просто описвайте онова, което прави детето „ Въртя се в 
кръг, въртя, въртя”. Използвайте познати мелодии, измисляйте нови, 
запълвайте ги ги с „ла-ла-ла”.Спирайте, когато спре дейността, 
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използвайки думата „Спри” в песента си/ коментарите си. Пейте за 
всяко действие, но използвайте много опростен език, с много 
повторения. 
 

3. Раздвижени песни с действия 
 
Изберете дейност, която детето харесва, измислете стих/рима или 
песен, която да придружите с пляскане с ръце.След което изберете 
следващ стих, който да назовава нещо, което детето прави 
преднамерено или не например ” клатя се напред-назад” като се го 
изразите сякаш идеята е на самото дете, редувайте се със смяната на 
текста.  
 

4. Кратки повтарящи се рутинни практики ( с паузи) 
 
Изградете кратки игри от нещата, които детето обича: напр. 
пързалянето или друго, макар и незначително действие. След като 
детето прояви своето задоволство и започне да се забавлява, 
започнете да изграждате чувството за очакване/изграждаща се 
предства на това, което ще се случи- „Идвам,за да те ....гъделичкам”. 
След като играта започне да става позната- направете пауза, преди 
започване на процеса на гъделичкане или дайте знак,че очаквате 
нещо- опитайте се да направите драматично ахване самите вие, ако 
детето не даде знак, че очаква онова, което ще се случи. Използвайте 
игри като закриване на лицето с ръце и появяване с думите :„Ето ме”. 
Подобни игри с използване на рими, римувани песнички, посочване и 
използване на жестикулации са особено подходящи за създаването на 
усещане за очакване/ предварителна представа за предстоящото 
 
5.Използвайте/ създавайте рими и песни с активно използване 
на жестове и знаци  ( с пауза) 
 
Може да използвате която и да било песен с употреба на 
жестикулации, която позволява спазването на ред. Намерете нещо, 
дори и това да е само една дума или действие в песента, която грабва 
вниманието на детето. Направете пауза преди любимото място, 
изчакайте за поглед. Усмихнете се или възкликнете, НО приемете 
какъвто и да е било знак за очакване за предстоящото в началните 
фази. Включете песни, включващи физически контакт, като започнете 
с онова, което детето намира за интересно/приемливо, колкото и 
незначително да е то. 
 
Какво можем да постигнем посредством употребата на 
интерактивни игри: 
 
Ключовата дума е ЗАБАВЛЕНИЕ, но с надеждата, че всички 
интерактивни сесии ще допринесат за едно или повече от следващите 
умения: 
 

• Изграждане на взаимоотношения/ връзка 
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• Приемлив физически контакт 
• Забавление с „по-груби” бурни игри и боричкания 
• Спонтанният израз/комуникиране на желанието играта да  

продължи  
• Тактилно сензорна толерантност 
• Съзнание за тялото си/ чувство за усещане на себе си 
• Имитационни умения 
• Изграждане на умения за очакване на предстоящото/ повтарящи 

се, рутинни практики 
• Умения за слушане и наблюдение 
• Споделено внимание 
• Изграждане 
• Организиране на забавление от създаването на очен контакт 
• Спазване на ред 
  

 
 
Препратки: 
 
Musical Interaction: an introduction, Rhian Lewis, Wendy Prevezer and Ruth 
Spencer:Sutherland House School, 2000 
Strategies for tuning in to Autism- The National Autistic Society- 
Access to Communication - Nind, M. & Hewett, D.( 1994) London: David 
Fulton- 


