
Невербална комуникација - коришћење слике за одлазак у тоалет; Заједничка 

пажња 

1. Користите сличицу испод, коју ћете или одштампати, или нацртати (ставите 

лист папира преко екрана и црним фломастером прецртавајте, тако је најлакше).  

Одмах ћете поставити сличицу на видно место. Идеално је да стоји на једном 

месту, у просторији у којој Огњен проводи највише времена, да је на видном 

месту.  

Ту слику ћете користити за одлазак у тоалет на следећи начин: 

 

-када приметите да Огњен показује знакове за обављање тоалетних 

физиолошких потреба, покажете му слику и кажете идеш у веце (немојте 

користити назив тоалет), потом га одведете у тоалет; 

 

-у ситуацији када задовољи физиолошку потребу пре него што је стигао до 

купатила, покажете му слику и кажете идеш у веце, потом га одвете у купатило 

да се пресвуче; 

 

-по неколико пута на дан ћете га одвести до места где стоји сличица, показати 

му је и питати „хоћеш у веце?“, без обзира што ће у почетку његова реакција 

највероватније изостати. На тај начин, уз упутства горе написана повезујете 

визуелно и вербално са самим одласком у тоалет. Уколико се догоди да у току 

дана сам подигне сличицу, иако му се не иде у веце, већ је само загледа, 

ОБАВЕЗНО га одведите у тоалет, како би повезао да чин подизања сличице 

значи да се иде у тоалет.  

 

 



2. Заједничка пажња подразумева дељење пажње између две особе, усмерене као 

одређеном објекту, односно циљу. Вежбаћете је тако што ћете: 

 

-усмеравати његову пажњу ка одређеном објекту (бирајте оне који могу да 

побуђују његову пажњу, који би могли да му буду занимљиви, не инсистирајте 

на објектима који га не интересују) тако што ћете му донети предмет, поставити 

испред њега и казати „Погледај.“ Пратите реакцију, уколико не реагује, 

склоните предмет и покушајте касније са истим предметом, или одаберите други 

предмет. Уколико реагује, загледа предмет, Ви окрећите предмет, 

коментаришите га (нпр.лопта, види како је шарена, црвена, лагана итд.), 

понудите му да узме и сл. Уколико узме сам предмет посматрајте шта ради и 

исто коментаришите, уколико се одмакне од Вас, идите за њим и покушајте да 

учествујете у његово баратање предметом; 

 

-имитирајте његове активности (колико год да су стереотипне и Вама 

бесмислене). Понављајте оно што он ради, БЕЗ КОМЕНТАРИСАЊА. Само га 

имитирајте и пратите реакцију. Ако стане и посматра Вас, станите и Ви и 

посматрајте њега. Потом опет наставите са имитирањем. Уколико показује да му 

је то забавно, покушајте да убаците нови сегмент у његову активност. Нпр. ако 

је његова активност окретање у месту, то радите и Ви, ако он вокализује, радите 

исто (само без коментарисања, само понављате вокализацију). И ако покаже да 

му је то забавно Ви убаците нов сегмент, ухватите га за руке. Ако прихвати то је 

одлична реакција, уколико не, престаните са тим и само наставите да га 

имитирате. Други пример је уколико се шета по дворишту одређеном путањом, 

радите исто одређено време, пратите реакцију, уколико је рекација позитивна, 

или неутрална (важно је да не реагује бурно и негативно) Ви га ухватите за руку 

и промените му правац кретања, промените путању. Ово су само неки од 

примера, како бисте схватили шта је суштина задатка.  

ВАЖНО је да уколико реагује негативно, бурно, агресивно, буни се, прекидате 

имитирање и дајете му мир. 

 

Визуелна стимулација – батеријска лампа 

Ову активност испробајте у пријатном окружењу, док лежи у кревету нпр, испод ћебета 

упалите лампу и подигнете ћебе да види светло. Пратите реакцију. Уколико покаже 

интересовање, можете да легнете поред њега, покријете се преко главе и палите и 

гасите лампу, дате њему да испроба он лампу, да притиска дугме за паљење и гашење, 

пратите понашање. Уколико прихвати активност, следећи пут испробајте тако што ћете 

лампу прекрити марамом (шареном, у боји) па је упалити, потом прекрити Огњена 

марамом и дати му лампу, упалити је пре тога. Потом уколико прихвати активност, 

после неколико минута узмете лампу и угасите је и вратите му је и онда пратите 

понашање. Такође активност обављајте и тако што ћете увече када падне мрак, угасити 

светло и упалити лампу, уперивати у зид, у фрижидер, у сестру итд. и пратите реакцију. 



Уколико је позитивна, дајте му лампу и пратите шта ради. Уколико одбија активност, 

испробавајте сваког дана. Уколико упорно одбија употребу лампе, обуставите 

активност. 

Отварање флаше са водом: 

Када тражи да пије воду, дајете му флашицу и тражите да сам отвара, инсистирате да не 

баца затварач, већ да га спусти на сто. Уколико га баци, тражите да га подигне. 

Котрљање по тепиху; Испрекидано кретање: 

Ученик се котрља по тепиху (два до три обртаја). Помажите му да се окрене, уколико 

му је тешко да то изведе (да не буде просто ваљање по поду, већ котрљање). Прво му 

помажите рукама, потом се котрљајте са њим по тепиху. 

Станете поред ученика, ухватите га за руку и кренете да ходате (најбоље у дворишту да 

се изводи вежба), потом га руком зауставите (ставите руку на грудни кош и кажете 

стани), па опет кренете да ходате, па опет зауставите уз реч стани. Исту вежбу 

покушајте са ходањем уназад. 

 

Аудитивна стимулација – Звукови из природе: 

Слушање звукова из природе. Пратите реакцију ученика, да ли слуша, да ли узима 

телефон и приближава га увету, да ли вокализује током слушања звукова. Покушајте да 

инсистирате да гледа видео док слуша (уколико одбија упорно, престаните са 

инсистирањем). Такође покушајте са слушалицама и пратите реакцију (водите рачуна 

да не пустите одмах прејако звукове, већ прво тише, па онда појачавајте постепено и 

пратите реакцију). Линкови за звукове из природе су: 

https://www.youtube.com/watch?v=Wz3TlCilq8w     жубор потока, птице, музика 

https://www.youtube.com/watch?v=LdQJw5S4nAQ      морска дубина, музика 

https://www.youtube.com/watch?v=xNN7iTA57jM  звук шуме, овај видео не треба да 

посматра (слика која се не помера) 

https://www.youtube.com/watch?v=lWULd19LvaY    звук ветра 

Испробајте сваки и пратите реакцију.  

 

Тактилна стимулација  

1. У 3 чиније сипајте пиринач, пасуљ и тесто. Покажете му неки слаткиш који воли 

(ако је без фолије, кекс, или чоколада, умотајте у алуминијумску фолију), а онда 

слаткиш сакријте у чиније са материјалима и у тесто (три пута радите задатке, 

прво сакријте у чинију са пиринчем , па када нађе и поједе исто увијени слаткиш 

сакријете у чинију са пасуљем итд.). Задатак је да прстима пронађе слаткиш. 

Уколико одбија да тражи сам кажете му „Огњене, ти тражи“. Уколико не зна 

шта треба да ради, покажите му. Пратите реакцију и понашање. 

https://www.youtube.com/watch?v=Wz3TlCilq8w
https://www.youtube.com/watch?v=LdQJw5S4nAQ
https://www.youtube.com/watch?v=xNN7iTA57jM
https://www.youtube.com/watch?v=lWULd19LvaY


2. Прављење облика од теста у који су убачене исецкане сламчице (што је ситније 

могуће), или куглице, каменчићи, пиринач. Задатак је да меси тесто, игра се 

њиме, стиска итд. 

3. У балоне обичне ставите различите материјале, пиринач, вату, пасуљ, 

каменчиће, гриз (или нешто слично, ситно као песак), глину, земљу. Направите 

најмање три таква балона. Потребно је да их стиска, манипулише њима на било 

који начин прстима, али без стављања у уста. 

4. Дајте му да гризе пластичну обичну чашу и стиска је прстима. Пробајте са 

жвакама које пуцкају у устима такође и пратите реакцију, да ли му прија, или не. 

Ако не прија, прекините са том активношћу. 


