
 Η    ΟΡΑΣΗ         Θεωρείται η πιο σημαντική από τις υπόλοιπες αισθήσεις, γιατί με αυτήν γίνεται 
άμεσα αντιληπτός ο εξωτερικός μας χώρος.                                                                                                     
Για να κατανοήσουμε την αισθητηριακή επεξεργασία της όρασης  του αυτιστικού παιδιού, είναι 
απαραίτητη η  αναγνώριση των οπτικών και αντιληπτικών δυσκολιών που διαμορφώνουν τον 
εσωτερικό του  κόσμο .

ΣΗΜΑΔΙΑ  ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:

Η οπτική αμυντικότητα είναι  η τάση του παιδιού με αυτισμό  να αντιδρά αρνητικά και
συναισθηματικά σε οπτικό εισερχόμενο ερέθισμα από το περιβάλλον. Τα χαρακτηριστικά
μπορεί να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

-Υπερβολική ευαισθησία σε λαμπερά φώτα και χρώματα.
-Αποφυγή βλεμματικής επικέντρωσης,  (κλείνουν μάτια ή αποφεύγουν).
-Διαταραχή της οργάνωσης σε «γεμάτο» οπτικό περιβάλλον.

 ΟΠΤΙΚΗ ΑΠΟΦΥΓΗ

Πρέπει να σεβαστούμε τον φόβο του σε κάποια οπτικά ερεθίσματα. Μην βάζετε δια της βίας
αυτό το παιδί στο ερέθισμα.  Δοκιμάστε:

Συχνά τα υπνοδωμάτια στην προσπάθεια μας να είναι χώροι ευχάριστοι,  είναι γεμάτα με
λαμπερές αφίσες, κρεμασμένα κάδρα καθώς και ένα σωρό πολύχρωμα παιχνίδια.. Η αλήθεια
όμως είναι ότι  πολλά παιδιά (όχι μόνο με Αυτισμό),  διαταράσσονται  πλήρως από όλους
αυτούς τους οπτικούς ερεθισμούς. Για ένα χώρο ηρεμίας και ξεκούρασης   δεν χρειαζόμαστε
πολλά  χρωματιστά υπέρ-ερεθίσματα.

ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 

Πρέπει να σεβαστούμε την ανάγκη του για κάποια οπτικά ερεθίσματα. Μην κόβετε αυτά τα
ερεθίσματα  δια  της  βίας  σε  αυτό  το  παιδί.  Μειώστε  τα  βαθμιαία.
Αυτά  τα  παιδιά  χρειάζονται  οπτικά  και  φυσικά  σημάδια.  Είναι  υποχρέωσή  μας  να  τα
προωθήσουμε.

 ΟΠΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΗΡΕΜΟΥΝ ΤΟ ΠΑΙΔΙ 

Πολύ συχνά το παιδί βρίσκεται σε υπερδιέγερση. Εκείνη η μέρα μπορεί να είναι δύσκολη
στο σπίτι. Αναγνωρίστε την υπερδιέγερσή του. Τα παρακάτω παραδείγματα οπτικής υπό-
δραστηριοποίησης δρουν ηρεμιστικά σε πολλά αυτιστικά παιδιά και τα βοηθούν να είναι πιο
οργανωμένα. Δοκιμάστε: 

-Σβησμένα φώτα ή ρυθμιζόμενα .                                                                                               
-Φυσικό φως, του ήλιου εάν είναι δυνατόν είναι το καλύτερο.                                                  
-Οικεία αντικείμενα, άνθρωποι.



ΟΠΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΤΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΝ

Πολύ συχνά το παιδί βρίσκεται  σε πολύ χαμηλή διέγερση. Εκείνη την ημέρα μπορεί  να
μοιάζει  ότι  είναι  άρρωστο  ή  ότι  είναι  πάρα  πολύ  υπολειτουργικό.  Αναγνωρίστε  την
υποδιέγερσή  του.  Τα  παρακάτω  παραδείγματα  οπτικού  ερεθισμού  δρουν  διεγερτικά  σε
πολλά αυτιστικά παιδιά και τα βοηθούν να είναι πιο οργανωμένα. Δοκιμάστε: 

-Φώτα αναμμένα, λαμπερά φώτα, φώτα που τρεμοπαίζουν. 
-Μη οικεία οπτικά ερεθίσματα, άνθρωποι, μέρη.                                                            -
Ζωγραφική με πολύχρωμους μαρκαδόρους, κολάζ με χαρτιά και με διαφορετικά υλικά  με 
έντονα χρώματα.                                                                                                                          
-Παιχνίδια με πολύχρωμα  μπαλόνια –μπαλάκια, στεφάνια, καλαμάκια κ.λ.π.

Δοκιμάστε:       ΚΟΛΑΖ

                                   ΒΑΨΙΜΟ ME ΣΤΑΓΟΝΟΜΕΤΡΟ

                                   ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΕΣ                           



                                                  ΤΑΥΤΙΣΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

                                                 

                                                 

          ΒΑΖΩ ΤΑ ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΣΤΟ ΚΟΥΤΙ ΤΡΥΠΩΝΤΑΣ    ΣΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΧΡΩΜΑ 

                                             

              ΠΕΡΠΑΤΑΩ ΠΑΝΩ ΣΕ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΤΟΥΒΛΑΚΙΑ

 Η Εργοθεραπεύτρια

Στυλιανουδάκη  Μαρία.          .


