
Athena Inclusion guide to supporting students with Sensory Impairment 

Sensory Impairment 
  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Content  

(input) 

Depth of knowledge 

(input) 

Intended Goals 

(output) 

Method of Instruction 

Same as general 

curriculum 

Same  Same or modified Modified What does it look like? 

 Overly sensitive to touch, movement, sight or 
sounds 

 Easily distracted 

 Strong problem solving 

 Activity levels that are unusually high or low 

 May have impulsive behaviours 

 Difficulty making transitions 

 May appear clumsy or careless 

 May struggle to unwind or calm down 

 Struggles in noisy settings like lunch hall, 
assembly 

 Maybe artistically creative 

 Delayed fine or gross motor skills 

 Overly explores objects 

 Difficulty buttoning, tying, cutting 

 “messy handwriting” 

 Pulls away from touch 

 Struggles to remain seated 

 Picky eater 
 

Curriculum modifications: 
Use a visual timetable 

 Set high expectations 

 Create opportunities to exhibit positive behaviours 
 
Hyposensitive (seeking) 

 Allow time for sensory breaks (gross motor, finger gym) 

 Utilize the ‘sensory space’ regularly 

 Provide tactile activity before fine motor tasks 

 Bean/rice bin, putty, playdough  

 Teach with tactile mediums. Putty letters, bumpy math manipulatives, shaving cream, 
Hand fidgets  

 Clapping or finger songs  

 Have student carry something heavy with two hands at regular intervals 

 Use a theraband on the legs of the chair 
 
Hypersensitive (avoiding) 

 Never force a student to touch materials 

 Present materials inside a ziplock, and they can decide when to open it 

 Present tactile materials that do not stick to hands 

 Try letting student touch medium with brushes, popsicle sticks 

 Remove excess objects in the class 

 Use ear defenders to reduce sound 

 Seat away from direct light sources 

 Have a ‘safe space’ where the student can go if they feel overwhelmed 
 

 
 

Resources to support this student: 
Fidget spinners 
Finger gym 
Ear defenders 
Ziplock bags 
Theraband 
 
 
 



 دليل أثينا إلدماج طالب اإلعاقات الحسية

 الحسية اإلعاقات
  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 المحتوى 

 (المدخالت)

 تعمق المعرفة

 (المدخالت)

األهداف المرجوة 

 (النتائج)

 أسلوب الشرح

 معدل مطابق أو معدل مطابق  مطابق للمنهاج العام

 مظاهر التشخيص

 للغاية للمس أو الحركة أو الرؤية أو األصوات الحساسية 

 يسهل تشتيت انتباهه 

 قوة حل المشاكل 

 ارتفاع مستويات النشاط أو انخفاضها بشكل غير عادي 

 قد يكون لديه سلوكيات اندفاعية 

 ي االنتقال
 
 صعوبة ف

 قد يبدو أنه طائش أو متهور 

 خاء أو الهدوء ي االسير
 
 قد يواجه صعوبة ف

  ي
 
األماكن الصاخبة مثل مجلس وقاعة قد يواجه صعوبة ف

 تناول الطعام،

 قد يكون مبتكًرا من الناحية الفنية 

 تأخر المهارات الحركية الدقيقة أو الكلية 

  يستكشف األشياء بصورة مفرطة 

 صعوبة التعامل مع األزرار  والربط، والقطع 

 "خط اليد فوضوي" 

 يبتعد تماما عن اللمس 

  ي الوضع
 
ي البقاء ف

 
 جالسايواجه صعوبة ف

 ي تناول الطعام
 
ي ف

 انتقائ 

 

 :التعديالت عىل المنهاج

ي برصي
 استخدام جدول زمن 

 رفع سقف التوقعات 

 خلق فرص إلظهار السلوكيات اإليجابية 

 
 (السىع)شديد الحساسية 

  ((فنجر جيم)التحرك اإلجمالي ، انشطة تحريك األصابع )إتاحة الوقت ألوقات الراحة الحسية 

  بانتظام" الفضاء الحسي "استخدام 

 توفير نشاط اللمس قبل المهام الحركية الدقيقة 

  عجينة اللعب ،  صندوق الفول أو األرز، عجينة الطمي

 الحروف بالمعجون، األدوات اليدوية المتعلقة بالرياضيات، كريم الحالقة، العاب التململ . تعليم بوسائل اللمس
 . اليدوية

  ي األصابع أو التصفيق
 أغائ 

 ات منتظمةالع  بيديه عىل فير
ً
ا ثقيال

ً
 مل عىل أن يحمل الطالب شيئ

  ا باند)استخدام أدوات  عىل أرجل الكرسي ( ثير

 

 (التجنب)شديد الحساسية 

 ا عىل لمس المواد
ً
 ال تجير الطالب أبد

 تقديم المواد داخل حقيبة سهلة الغلق بسحاب، ويمكنهم تحديد موعد فتحها 

  ي ال تلتصق
 باأليديعرض مواد اللمس النر

 محاولة جعل الطالب يلمس وسطه بالفرش وعصي المصاصة 

 ي الفصل
 
 إزالة األشياء الزائدة ف

 استخدام سماعات حماية االذن لتقليل الصوت 

   الجلوس بعيدا عن مصادر الضوء المباش 

  يمكن للطالب الذهاب إليها إذا شعر باالرهاق" مساحة آمنة"تحديد 

 
 
 
 

 :مصادر دعم الطالب

 (فيدجيت سبيي  )التململ لعبة 

 (فنجر جيم)انشطة تحريك األصابع 

 سماعات حماية االذن

 حقائب سهلة الغلق بسحاب

ا باند)أدوات   (ثير

 
 


