
أنشطة واقتراحات

حياة وتسهيل  في حال التشخيص ولكن قد تساعد على تخفيف ردات الفعل ال تستبدل العالجهذه اإلقتراحات  
.اليوميةاألهل واألطفال 
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النظر

المتقطعاألطفال على التكيف مع الضوء تساعد (lava lamps)مصابيح الفا  - 

 -) (dimmer lights الغرفةاألضواء أو تفتيحها في تسمح بتعتيم

الجديدةيمكن إدخال ألوان مختلفة من خالل األلعاب والمالبس  - 

آالت إضاءة هادئة في خيمة - 
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السمع

حجب الضوضاء أو االنغماس في األصوات المهدئة على تساعد سماعات الرأس  - 
واألمواجيمكن تشغيل األصوات الطبيعية ، مثل الرياح والرعد والمطر وأغاني الطيور  -
الكالسيكيةالموسيقى  -
- Rainmaker toy
اآلالت الموسيقية -
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الشم

.(aromatherapy)ناجًحاغالبًا ما يكون العالج بالروائح لحساسية الشم  

.جرب الروائح الخفيفة جًدا مثل رائحة بودرة األطفال أو لوشن ذو رائحة خفيفة جًدا على الجلد 
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التذوق

) قوام مختلف/ نكهات خفيفة (ألعاب تذوق الفواكه  - 
.وسيلة إلدخال نكهات وقوام جديدهي تشجيع األطفال على تحضير الطعام  -
بفشات األسنان، فرشي جانب اللسان لتحفيز المنطقة-

:بنكهات خفيفة مثلابدأ  

الجزر   خيار   قرنبيط مسلوق   اليقطين  البطاطا   البطيخ 

:ابتعد عن النكهات القوية مثل 

المخلل  الزنجبيل  البندورة  اللحوم  البتنجان  الحامض  

بطريقة سلسة و مسليةتدريجيادخل النكهات  
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اللمس
. الطفل بدالً من أطراف األصابعللمس استخدم راحة يدك -1 

بين الوسائد برفق وضع الطفل أو التدليك جرب -2

:اللعب الحر

أحجار صغيرة  - 
األرز / المجففة فاصوليا  -
قطع القماش وكرات القطن  -
ولزجةألعاب اسفنجية  -
طين  -
عجين  -
رمل  -
ماء  -
عجن العجين  -فقاعات  -
كريم حالقة  -
تدليك بالزيت بعد االستحمام  -
المعجون -
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VESTIBULAR الدهليزي                            
.المكانالفرد في في المكان و وجود حول اتجاه الحركة المعلومات : التعريف 

.من االضطراب الدهليزيوالتوازن يقلل القفز  

ترامبولين - 
أرجوحة -
ألعاب هزازة -
مختلفة وضعيات ركوب لوح سكوتر في -
القفز على كرات تمرين كبيرة -
منهاالتفاف في بطانية مثل البوريتو ثم الخروج -

أو تعبير  أو دوار ،احمرار، إذا لوحظ . قد يكون التحفيز الدهليزي المفرط خطيًرا! التفرط التحفيز: مالحظة 
.تعرق غير عادي ، أو غثيان ، أو تثاؤب ، فقم بإيقاف النشاطأو خائف ، 
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PROPRIOCEPTION الحسي               التالمس 
.المكانهذا النظام للفرد معلومات تتعلق بوضع الجسم في يوفر : تعريف 

أنشطة العمل الشاقمن proprioceptionالعميق قد يستفيد األطفال الذين يعانون من تحديات الحس  

البقالة رفع األوزان الثقيلة مثل أكياس  - 
تكديس الكتب -
دفع عربات البقالة  -
الحديقةالحفر في  -
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