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Olası Duyu bütünleme/
İşlemleme bozukluklarının 
belirtileri

  Dokunmaya, harekete, görmeye veya çevredeki 
seslere aşırı veya yetersiz tepki

  Anormal derecede yüksek veya düşük aktivite seviyesi

  Dikkat dağılması; verilen görevlere 
yeteri kadar odaklanamama

  Konuşmada, motor becerilerde veya 
akademik kazanımlarda gecikme

  Koordinasyon problemleri; beceriksizlik 
veya sakarlık belirtileri

  Yetersiz vücut farkındalığı

  Yeni becerileri öğrenmede veya aşina olmadığı 
oyuncaklarla nasıl oynanacağını anlamada zorluk

  Çoğu zaman organize olamama

  Çevre ve aktivite arasında geçiş yapmada zorluk

  Sosyal becerilerde zayıflık

  İç güdülerine veya kendine hâkim olamama

  Gergin olduğunda sakinleşmede zorluk

Endişelerin varsa doktorla iletişime geç. Kapsamlı bir 

değerlendirme için randevu iste. Böylece çocuğunun doktoru 

çocuğunu gözlemleyebilir ve muhtemel endişelerini ele alır. 

Endişe ve gözlemlerinden emin olmak için yanında bir not 

defteri bulundur. Doktor veya diğer sağlık sunucularla not 

defterini paylaş.

Terapi neden önemli?
Terapi ailelerin umutlanmasını sağlar

Terapi bir çocuğun duyu sürecini, kendine 
olan güvenini, sosyal katılımı ve kendini 
ayarlama becerisini ve beceri gelişimini 
artırabilir.

Terapisti oyuna dayalı ve çocuk dostu yaklaşımları  
duyu bütünleme için kullanır

Çocuklar işlem yeteneklerini geliştirirler ve çeşitli 
eğlenceli duyu deneyimleri ile meşgul olabildikleri 
ortamlarda duyu bilgilerini organize ederler.

Terapi, çocuklara duyu bakımından zengin bir dünyaya 
tepki vermeyi öğretirken; çocuklara sadece çocuk olmak, 
arkadaşlarıyla birlikte oynamak ve yaş itibariyle bulundukları 
gençlik dönemlerinden  zevk almalarına yardımcı olabilir. .

Pathways.org  çocuğun iletişim, duyu ve motor gelişimini ne iyi düzeye 
çıkarmak için aileler ve sağlık profesyonelleri için tamamen ÜCRETSİZ 

araçlar ve kaynaklar sağlar.
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OLARAK BELİRTİN
Bu çalışmanın herhangi bir kısmını 

kullanma izni Pathways.org’dan 
alınmalıdır. Materyaller hiçbir ücret 

ödemeden sağlanmaktadır;  Önceden 
yazılı onay alınmaksızın Pathways.org 
malzemelerinden herhangi bir ücret

talep edilemez.
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Çocuk gelişimini en üst düzeye çıkarmak 
için ÜCRETSİZ araçlar
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Duyu bütünleme/İşlemleme ne 
demektir?

Duyu bütünleme/İşlemleme insanlara çevrelerine duyarlı 

olmalarına yardım eder. Giyinirken, yıkanırken, yürürken ve 

bisiklete binerken deneyimlediğin bütün duyuları düşün.

Duyu bütünleme duyularımızı aşağıdakiler için 

kullanma sürecidir:

Bizler genellikle beş duyumuzu düşünürüz: görme, 

işitme, tat, dokunma ve koku. Bizler aynı zamanda 

vücudumuzdan pozisyon hissi (propriyosepsiyon), 

denge ve  hareket duyusu (vestibuler) alırız.

Duyular birliği!
Dokunma, proprioseptif, vestibuler  ve 

diğer duyu sistemlerinden ( görme, işitme, 
tat ve koku)  gelen bilgilerin  bir araya 

gelmesi  ve işlemlemlenmesi günlük yaşam 
aktivitelerine katılımı mümkün kılar.

Taktil (dokunma) duyusu çocuğa tenis raketini 
doğru bir şekilde tutmasına imkan sağlar. 

Propriosepsiyon ( Vücut pozisyonu) çocuğa 
vücudunun düzgün bir pozisyonda olduğunu 

bilmesini sağlar. Vestibuler ( denge ve hareket) bilgi 
çocuğa raketi sallarken dik bir pozisyonda kalmasını 

sağlar. Çocuğun görme ve işitme duyuları da bu 
oyunların başarılmasında önemli rolü vardır.
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Dokunma duyusu (TAKTIL)

Dokunma duyusu bizlere deriden gelen bilgileri verir. 
Her zaman bir şeylere dokunursun veya bir şeyler 

sana dokunur; bu süreçte derin sana bu konuda 
detaylı bilgiler verir: Tüm bunlar taktil duyusu 
ile sağlanır. Bu duyu sana dostça bir dokunma 
ile kolunun üzerindeki bir sinek arasındaki 
farkı anlamana yardımcı olur.

Dokunma duyusu çocuğa, eline 
dondurma damlama korkusu yaşamadan 

külahlı dondurmayı yalama imkanı verir.

Vücut pozisyon Hissi (PROPRIYOSEPSIYON)

Propriyosepsiyon vücudumuzun pozisyon duyusudur. 
Propriyosepsiyon bakma zorunluluğu olmaksızın 

herhangi bir vücut parçamızın nerede olduğunu 
bilmemizi sağlar. Aynı zamanda bazı şeylere 
ne kadar basınç uygulayacağımızı bilmemizi 
sağlar. Bu duyuyu su ile dolu kağıt bir bardağı 
suyu dökmeden almada n veya sıkı bir şekilde 

tutmada kullanırız.

Propriyosepsiyon  çocuğa yumurtayı kırmadan 
tutmasına yardımcı olur.

Hareket/ yer çekimi duyusu (VESTIBULER)

Vestibuler bizim denge ve hareket duyumuzdur.  
Vestibuler duyusu düz bir şekilde hareket 

etmemize ve aktivite sırasında  dengede 
durmamıza imkan verir. Bizler bu duyuyu 
kaykaya binerken ,aşağıya doğru  veya 
bir oyun alanında  kayarken kullanırız.

Çocuk vestibuler bilgiyi  kullanarak kaldırım 
kenarında dengeli bir şekilde yürür.


