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Wstčp
Integracja sensoryczna jest umiejčtnoĤciĈ, która pozwala odczuwaþ, porzĈdkowaþ, skãadaþ w jednĈ caãoĤþ i rozumieþ w relacji do siebie bodĮce wzrokowe, sãuchowe, dotykowe,
wčchowe, smakowe oraz pochodzĈce z ruchu i grawitacji. Warunkuje prawidãowy rozwój
mowy, adekwatnĈ do sytuacji wraİliwoĤþ emocjonalnĈ, skoordynowany ruch i prawidãowe
procesy myĤlowe.
Procesy ksztaãtowania integracji sensorycznej zachodzĈ w ukãadzie nerwowym. RozpoczynajĈ
sič w okresie pãodowym, a koęczĈ ok. siódmego roku İycia dziecka.
Niestety doĤþ czčsto zdarza sič, İe procesy ksztaãtowania integracji sensorycznej nie przebiegajĈ
tak, jak powinny. Z powodu nieprawidãowoĤci w rozwoju ukãadu nerwowego, a takİe niedostatecznej lub nadmiernej stymulacji zmysãów pojawiajĈ sič róİnego rodzaju zaburzenia integracji
sensorycznej, które skutkujĈ negatywnym wpãywem na funkcjonowanie dziecka: jego procesy
poznawcze, naukč, a takİe rozwój spoãeczno-emocjonalny.
Zaburzenia te, zbyt póĮno rozpoznane lub niepoddane specjalistycznej terapii, nie zniknĈ samoistnie, mogĈ sič wrčcz nasilaþ i prowadziþ do zaburzeę o charakterze wtórnym. Dlatego ogromnie waİne jest wczesne dostrzeİenie problemu, zdiagnozowanie przez specjalistów i poddanie
dziecka terapii w oparciu o profesjonalnie opracowany plan oddziaãywaę terapeutycznych
i prawidãowo uãoİonĈ wspóãpracč z rodzicami. WičkszoĤþ zaburzeę moİna zlikwidowaþ lub przynajmniej zminimalizowaþ w takim stopniu, İe dziecko bčdzie mogão normalnie funkcjonowaþ
w domu, w przedszkolu, a potem w szkole.

1. Typy zaburzeę integracji sensorycznej
Wyróİniamy trzy podstawowe typy zaburzeę przetwarzania sensorycznego1:
I.

Zaburzenia modulacji sensorycznej (Sensory Modulation Disorder)

SĈ to neurofizjologicznie uwarunkowane zaburzenia, w których sensoryczne dane wejĤciowe
zarówno z otoczenia, jak i z ciaãa sĈ sãabo wykrywane, modulowane i/lub niewãaĤciwie interpretowane, co skutkuje nietypowymi reakcjami.
W obrčbie tego typu zaburzeę moİe wystĈpiþ:
1. NadwraİliwoĤþ sensoryczna (Sensory Overresponsivity), nacechowana zwičkszonĈ szybkoĤciĈ, siãĈ i dãuİszym trwaniem reakcji w stosunku do reakcji przecičtnych. NadwraİliwoĤþ ta moİe
dotyczyþ tylko jednego systemu sensorycznego lub wielu systemów.
2. PodwraİliwoĤþ sensoryczna (Sensory Underresponsivity), charakteryzujĈca sič ignorowaniem
lub brakiem reakcji dziecka na bodĮce. Prowadzi do zaburzeę róİnicowania dotykowego oraz
orientacji w schemacie ciaãa.
3. Poszukiwanie wraİeę sensorycznych (Sensory seeking/craving), charakteryzujĈce sič poszukiwaniem okreĤlonych wraİeę o duİej intensywnoĤci, czčsto wynikajĈcych z ruchu i propriocepcji. Nierzadko wspóãwystčpuje u dzieci z ADHD.

1

Opracowano na podstawie: http://www.zbigniewprzyrowski.pl/integracja-sensoryczna/zaburzenia/
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II. Zaburzenia ruchowe o bazie sensorycznej (Sensory-Based Motor Disorder)
Zaburzenia te przejawiajĈ sič w formie nieprawidãowo rozwiničtych ruchów posturalnych lub
wolicjonalnych.
W obrčbie zaburzeę tego typu mogĈ wystĈpiþ:
1. Dyspraksja – ograniczona zdolnoĤþ do tworzenia pomysãów, planu dziaãania i sprawnego
wykonania dziaãania ruchowego. NajczčĤciej dyspraksja wiĈİe sič z motorykĈ duİĈ i maãĈ,
a takİe motorykĈ oralnĈ. ZwiĈzana jest z zaburzeniami integracji mičdzy wieloma centrami
oĤrodkowego ukãadu nerwowego.
2. Zaburzenia posturalne – trudnoĤci z wãaĤciwĈ stabilizacjĈ ciaãa podczas spoczynku lub
w ruchu. Jako skutki tego rodzaju zaburzeę moİe m.in. wystĈpiþ: zaburzona koordynacja ruchu,
niewãaĤciwe napičcie mičĤniowe (hipotonia lub hipertonia), sãaba stabilizacja ciaãa, nieprawidãowy sposób utrzymywania i przenoszenia cičİaru.
III. Zaburzenia róİnicowania sensorycznego (Sensory Discrimination Disorder)
Dzieci z tym rodzajem zaburzeę potrafiĈ rejestrowaþ bodĮce, dostosowaþ siãč do reakcji, ale nie
potrafiĈ wskazaþ, skĈd pochodzi dany bodziec, ani okreĤliþ, jaki on jest. Nie potrafiĈ wãaĤciwie
dostrzegaþ podobieęstw i róİnic mičdzy bodĮcami sensorycznymi. W obrčbie zaburzeę róİnicowania sensorycznego najczčĤciej wystčpujĈ zaburzenia róİnicowania sãuchowego, wzrokowego i dotykowego.

2. Przykãady zaburzeę integracji sensorycznej,
które powinny zaniepokoiþ rodziców i nauczycieli
Zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci w wieku przedszkolnym mogĈ dotyczyþ nastčpujĈcych systemów zmysãowych: sãuchowego, wzrokowego, dotykowego, proprioceptywnego
(zwiĈzanego z czuciem gãčbokim, czyli czuciem pochodzĈcym z mičĤni i stawów), przedsionkowego (zwiĈzanego z funkcjonowaniem zmysãu równowagi) oraz wčchu i smaku2.

Objawy zaburzeę ukãadu sãuchowego:

2

6

•
•
•
•

trudnoĤci z rozumieniem i róİnicowaniem dĮwičków dochodzĈcych z otoczenia,

•

niedowraİliwoĤþ (przykãadanie do uszu przedmiotów wydajĈcych dĮwički, wsãuchiwanie sič w odgãosy pochodzĈce z pracujĈcych urzĈdzeę domowych,

•
•

koãysanie gãowĈ lub przyjmowanie pozycji gãowĈ w dóã,

trudnoĤci z rozumieniem poleceę zãoİonych,
niska koncentracja na wypowiedziach ustnych,
nadwraİliwoĤþ na haãas (zatykanie uszu, lekki sen, lčk przed szczekaniem psa, trudnoĤci
z zasypianiem),

uderzanie gãowĈ o róİne przedmioty.

Opracowano na podstawie: http://dzielnicarodzica.pl/integracja-sensoryczna-powinno-niepokoic/
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Objawy zaburzeę ukãadu wzrokowego:

•

nadwraİliwoĤþ na Ĥwiatão przejawiajĈca sič jako unikanie róİnego rodzaju bodĮców
wzrokowych (blasku sãoęca, Ĥwiatãa lampy) poãĈczone z mruİeniem i tarciem oczu,

•
•

niska tolerancja na zmiany natčİenia Ĥwiatãa,

•
•
•
•
•

niedowraİliwoĤþ na bodĮce zwiĈzane ze Ĥwiatãem przejawiajĈca sič poprzez wpatrywanie sič w róİnego rodzaju Įródãa Ĥwiatãa (sãoęce, lampč),
lčk przed ciemnymi pomieszczeniami,
nadmierne zainteresowanie lustrami i róİnego rodzaju bãyszczĈcymi przedmiotami,
czčste dotykanie powiek,
nieobecny wzrok oraz unikanie kontaktu wzrokowego,
kiwanie sič, koãysanie.

Objawy zaburzeę ukãadu dotykowego:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

unikanie wszelkiego rodzaju dotyku, przytulania, podawania dãoni,
ocičİaãe poruszanie sič,
chodzenie na sztywnych lub szeroko rozstawionych nogach,
niechčþ do niektórych ubraę i materiaãów o okreĤlonej strukturze,
delikatne, czčste gãaskanie sič, drapanie,
unikanie kĈpieli, strach przed wiatrem i zmianami temperatury,
niechčþ do czesania,
pocieranie sič, szczypanie, drapanie, rozdrapywanie ran,
pojawienie sič gčsiej skórki bez obiektywnej przyczyny,
chodzenie na boso, nago, rozbieranie sič, poszukiwanie wraİeę cieplnych.

Objawy zaburzeę ukãadu proprioceptywnego (czucia gãčbokiego):

•
•
•
•
•
•
•

chodzenie na palcach lub wyginanie palców,
machanie rčkami, potrzĈsanie ramionami,
sãaba precyzja ruchów rĈk,
chaotyczne ruchy,
gwaãtowna masturbacja,
nadaktywnoĤþ, a nastčpnie zastyganie w bezruchu,
podwyİszone lub obniİone napičcie mičĤniowe.
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Objawy zaburzeę uwarunkowanych dysfunkcjĈ ukãadu przedsionkowego:

•
•
•
•
•
•

zbyt cicha albo gãoĤna lub niewyraĮna mowa,
krótkotrwaãa pamičþ sãuchowo-wzrokowa,
wydãuİony czas reakcji na bodĮce sãuchowe i wzrokowe,
niezrozumienie poleceę zãoİonych,
ãatwe rozpraszanie uwagi (dekoncentracja),
zaburzenia grafomotoryczne.

Objawy zaburzeę ukãadu wčchowego:

•
•
•
•
•
•

obwĈchiwanie wãasnego ciaãa oraz innych ludzi,
odczuwanie przykrych zapachów w miejscu, gdzie w rzeczywistoĤci ich nie ma,
wyraĮna fascynacja zapachami (podczas pieczenia czy gotowania),
czčste zatykanie nosa, nadwraİliwoĤþ na zapachy w otoczeniu (perfumy),
opór przed jedzeniem, a takİe wypróİnianiem (oddawaniem moczu i stolca),
notoryczne dãubanie w nosie i wkãadanie do niego róİnych przedmiotów.

Objawy zaburzeę ukãadu smakowego:

•
•
•
•
•

obgryzanie paznokci, przygryzanie warg, policzków,
wkãadanie do ust przedmiotów niejadalnych,
lizanie rĈk lub róİnych przedmiotów,
odmawianie lub wybiórczoĤþ jedzenia,
wymiotowanie i zjadanie zwróconych treĤci pokarmowych.

Symptomy zaburzeę SI sĈ widoczne takİe w róİnego rodzaju pracach plastycznych dzieci, sposobach trzymania narzčdzi pisarskich, zeszytach þwiczeę i kartach pracy. Analiza tych wytworów moİe byþ pomocna w rozmowie z rodzicami dziecka o potrzebie pogãčbionej diagnozy.

8
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3. Symptomy zaburzeę SI u dzieci w wieku
przedszkolnym
(ze zbiorów autorki opracowania)

l. Objawy zaburzeę ukãadu sãuchowego i wzrokowego

•

Praca wykonana przez dziecko w wieku 6 lat i 11 miesičcy (pod koniec rocznego przygotowania przedszkolnego). Polecenie przeczytaã i wyjaĤniã nauczyciel.
MocnĈ stronĈ jest to, İe dziecko wykonaão zadanie na miarč swoich moİliwoĤci. Jednak
miaão przy tym trudnoĤci ze zrozumieniem polecenia zãoİonego. Nie zna liter, nie kojarzy liter
z ich zapisem graficznym. WyraĮnie widoczna inwersja statyczna i dynamiczna (odwracanie
liter i zamiana ich miejsc) Ĥwiadczy o zaburzeniach ukãadu wzrokowego i sãuchowego.

www.forum-media.pl
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2. Objawy zaburzeę ukãadu wzrokowego

•

Prace wykonane przez chãopca w wieku 6 lat i 5 miesičcy.
Dziecko z wãasnej inicjatywy podejmuje próby dodawania z pominičciem liczenia na konkretach. Lubi zapisywaþ swoje obliczenia. Dobrze liczy w pamičci, ale sposób zapisywania
obliczeę Ĥwiadczy o wyraĮnych zaburzeniach ukãadu wzrokowego (inwersja statyczna
i dynamiczna, pismo lustrzane), a takİe zaburzeniach orientacji przestrzennej (dziecko nie
odróİnia prawej i lewej strony). Zaburzenia ukãadu wzrokowego widoczne sĈ równieİ podczas prób pisania liter w liniaturze (pismo lustrzane).

10
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3. Objawy zaburzeę ukãadu proprioceptywnego i emocjonalnego

•

Praca dziecka w wieku 6 lat.
Bardzo wysokie napičcie mičĤniowe powoduje ogromne trudnoĤci z pisaniem i rysowaniem:
dziecko nie jest w stanie pisaþ po Ĥladzie, wychodzi poza pãaszczyzny przeznaczone do kolorowania, mocno naciska na kredkč. W zwiĈzku z zaburzeniami emocjonalnymi najchčtniej
uİywa kredki czarnej.

•

Praca dziecka w wieku 6 lat i 7 miesičcy.
Zbyt wysoki tonus mičĤniowy powoduje, İe dziecko ma trudnoĤci z rysowaniem po Ĥladach.
Niedokoęczona praca Ĥwiadczy o duİej mčczliwoĤci z powodu nadmiernego napičcia
mičĤniowego.

www.forum-media.pl
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•

Praca dziewczynki w wieku 7 lat, pod koniec rocznego przygotowania przedszkolnego.
Polecenie przeczytaã i wyjaĤniã nauczyciel: „Uzupeãnij rysunek jabãka w taki sposób, aby jego
prawa i lewa poãówka byãy jednakowe”
Dziecko przelicza do 10, ale nie potrafi stosowaþ tej umiejčtnoĤci podczas wykonywania
zadaę wymagajĈcych przeliczania. Ma zaburzony proces lateralizacji i orientacji na pãaszczyĮnie kartki.

12
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4. Pierwsza pomoc w terapii zaburzeę SI
Wystčpowanie pojedynczych spoĤród wyİej wymienionych symptomów oraz przedstawionych
na zdjčciach niepokojĈcych sygnaãów niekoniecznie Ĥwiadczy o zaburzeniach integracji sensorycznej u dziecka. JeĤli jednak jest ich przynajmniej kilka lub kilkanaĤcie i wystčpujĈ z duİym
nasileniem, wówczas niezbčdna jest konsultacja ze specjalistami.
Po pierwszĈ pomoc moİna zwróciþ sič do nauczyciela, lekarza pediatry, poradni psychologiczno-pedagogicznej, a potem – o ile zajdzie taka potrzeba – do terapeuty integracji sensorycznej.
Rodzice nie zawsze jednak zdajĈ sobie sprawč z tego, czy dziecko ma dysfunkcje integracji sensorycznej. Czčsto niechčtnie teİ przyjmujĈ informacje nauczycieli o potrzebie przeprowadzenia
pogãčbionej diagnozy w tym kierunku.
Wobec powyİszego pomocny w niektórych sytuacjach moİe okazaþ sič zamieszczony poniİej
test3, którego wyniki mogĈ wpãynĈþ na decyzjč rodziców w zakresie badaę specjalistycznych
dziecka.

Czy u mojego dziecka istnieje ryzyko zaburzeę integracji sensorycznej?
I. DOTYK

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Przesadnie reaguje na niewielki ból

tak?

Nie zwraca uwagi na drobne skaleczenia

tak?

Lubi aktywnoĤci zwiĈzane z brudzeniem sič (malowanie palcami)

tak?

Unika aktywnoĤci zwiĈzanych z brudzeniem (lepienie w plastelinie)

tak?

Nie lubi byþ niespodziewanie dotykane (lekko)

tak?

Lubi byþ dotykane (uwielbia to, poszukuje tego)

tak?

Poszukuje fizycznie agresywnego kontaktu (uderza w ludzi, Ĥciany)

tak?

Jest szczególnie ãaskotliwe

tak?

Unika uİywania dãoni do eksploracji dotykowej obiektów

tak?

Preferuje pewne ubrania i/lub narzeka na metki, mówi, İe niektóre
ubrania drapiĈ, sĈ za sztywne

tak?

II. RÓWNOWAGA I RUCH
Pierwsza czčĤþ pytaę odnosi sič do podwraİliwoĤci, a druga do nadwraİliwoĤci.

•
•
•
•
•
•
•
3

Ma sãabĈ równowagč

tak?

Ma lub miaão duİe problemy z naukĈ jazdy na rowerze

tak?

Podpiera gãowč podczas rysowania, pisania

tak?

Lubi krčciþ sič na karuzeli, krzeĤle obrotowym

tak?

Czčsto huĤta sič na krzeĤle lub przyjmuje pozycjč gãowĈ do doãu

tak?

Uwielbia huĤtanie sič na huĤtawkach

tak?

Uwielbia szybki ruch

tak?

http://www.sensorika.pl/diagnoza_i_terapia_procesow_si.html#
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•
•
•
•
•
•

WyglĈda na przeraİone w przestrzeni (nie huĤta sič itp.)

tak?

Unika szybkiego ruchu

tak?

Ma chorobč lokomocyjnĈ

tak?

Lubi ruch, który samo inicjuje, nie lubi, gdy ktoĤ nim porusza, huĤta

tak?

Nie lubi próbowaþ nowych zadaę ruchowych

tak?

Nie lubi wysokoĤci, boi sič wspinaþ

tak?

III. KOORDYNACJA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ma problemy z manipulacjĈ (cičcie, rysowanie, zapinanie)

tak?

Jest niezgrabne ruchowo, czčsto sič przewraca

tak?

Ma trudnoĤci z uczeniem sič nowych aktywnoĤci ruchowych

tak?

Ma trudnoĤci z róİnicowaniem prawo–lewo (powyİej siódmego roku İycia)

tak?

Nie trzyma kartki drugĈ rčkĈ, gdy pisze lub rysuje

tak?

ĭle trzyma oãówek

tak?

Brzydko pisze, nie mieĤci sič w liniach

tak?

Nie potrafi wiĈzaþ sznurowadeã, miaão trudnoĤci z nauczeniem sič

tak?

Ma trudnoĤci z posãugiwaniem sič sztuþcami

tak?

Ma trudnoĤci w ãapaniu i/lub kopaniu piãki

tak?

IV. NAPIČCIE MIČģNI

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

WyglĈda na rozluĮnione, wiotkie

tak?

Ma nieprawidãowĈ postawč, gdy siedzi lub stoi

tak?

Zbyt mocno Ĥciska przedmioty (np. oãówek)

tak?

Zbyt lekko Ĥciska przedmioty (np. oãówek)

tak?

Szybko sič mčczy

tak?

Unika zabaw i gier ruchowych

tak?

Podpiera gãowč podczas rysowania, pisania

tak?

Raczej prowadzi siedzĈcy tryb İycia

tak?

Jest niezgrabne ruchowo

tak?

Ma trudnoĤci z podnoszeniem cičİszych przedmiotów

tak?

V. SâUCH

•
•
•
•
•
•
•
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Jest zirytowane, pobudzone lub zalčknione w miejscach, gdzie jest gãoĤno

tak?

Jest bardzo wraİliwe na dĮwički

tak?

Trudno mu skupiþ uwagč w miejscu haãaĤliwym

tak?

Myli sič, wykonujĈc polecenia sãowne

tak?

Potrzebuje powtarzania poleceę, wskazówek

tak?

Myli podobne dĮwičkowo sãowa

tak?

Zatyka uszy na niektóre dĮwički

tak?
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•
•
•

Lubi dziwne dĮwički, lubi powtarzaþ pewne dĮwički

tak?

Mruczy, Ĥpiewa, mówi do siebie podczas wykonywania zadania

tak?

Unika zabawek, innych przedmiotów wydajĈcych dĮwički

tak?

VI. WZROK

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jest nadwraİliwe na Ĥwiatão; woli Ĥwiatão rozproszone, póãmrok

tak?

Ma problemy z róİnicowaniem ksztaãtów

tak?

Ma krótki okres fiksacji wzrokowej (skupienia wzroku na przedmiocie)

tak?

Z trudnoĤciĈ Ĥledzi poruszajĈcy sič przedmiot, gubi go

tak?

Czčsto mruga, ma ból gãowy, zaãzawione oczy po czytaniu

tak?

Jest bardzo pobudzone, gdy ma do czynienia z wieloma bodĮcami wzrokowymi

tak?

Odmawia zasãaniania oczu, ograniczenia widzenia

tak?

Odwraca litery, sylaby, sãowa

tak?

Ma problemy z przepisywaniem z tablicy, ksiĈİki

tak?

Mruİy oczy podczas sãonecznego dnia

tak?

VII. WČCH

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jest nadwraİliwe na pewne zapachy

tak?

Ignoruje nawet ostre i nieprzyjemne zapachy

tak?

Ma trudnoĤci z róİnicowaniem zapachów

tak?

Czčsto zatyka nos, mówiĈc, İe „Ĥmierdzi”

tak?

Nie je pokarmów bez wczeĤniejszego wĈchania

tak?

Jest nadwraİliwe na zapach perfum, mydãa, wody koloęskiej

tak?

Lubi wĈchaþ róİne rzeczy nie sãuİĈce do jedzenia

tak?

Lubi mocno doprawione pokarmy

tak?

Preferuje pokarmy o ãagodnym smaku

tak?

Ma ãatwy odruch wymiotny na wiele zapachów

tak?

VIII. UWAGA I ZACHOWANIE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jest nerwowe, pobudzone

tak?

Jest impulsywne, wyrywa sič, zanim zakoęczymy instrukcjč

tak?

Ma problemy z organizacjĈ zachowania, wykonywanych zadaę

tak?

Nie moİe dãuİej skupiþ sič na zadaniu

tak?

Bardzo lubi biegaþ, skakaþ, jest ciĈgle w ruchu

tak?

Szybko i ãatwo pobudzajĈ je dĮwički, Ĥwiatão itd.

tak?

Jest niespokojne wówczas, gdy trzeba byþ cicho i koncentrowaþ sič

tak?

âatwo przechodzi od pãaczu do Ĥmiechu

tak?

Szybko sič rozprasza

tak?

Lubi biegaþ, podskakiwaþ, byþ w ruchu

tak?
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SKALA
NORMA

RYZYKO

DOTYK

0–2

3–10

RÓWNOWAGA I RUCH: PodreaktywnoĤþ

0–2

3–7

RÓWNOWAGA I RUCH: NadreaktywnoĤþ

0

1–6

0–3

4–10

KOORDYNACJA
NAPIČCIE MIČģNI

0–2

3–10

SâUCH

0–2

3–10

WZROK

0–3

4–10

WČCH

0–3

4–10

UWAGA I ZACHOWANIE

0–2

3–10

Naleİy podkreĤliþ, iİ wyniki powyİszego testu nie mogĈ sãuİyþ do jakiejkolwiek opinii,
oceny pod kĈtem zaburzeę SI ani byþ podstawĈ do terapii. Test moİe byþ jedynie pomocny
w zebraniu doĤþ dokãadnych, uporzĈdkowanych informacji o dziecku.

Profesjonalnie przeprowadzona diagnoza zaburzeę SI jest doĤþ zãoİona i skãada sič z nastčpujĈcych elementów:

•
•

wywiadu z rodzicami dziecka,
analizy wypeãnionych przez rodziców kwestionariuszy dotyczĈcych funkcjonowania dziecka
w İyciu codziennym,

•

prób klinicznych (dziecko obserwowane jest w spontanicznej aktywnoĤci oraz w sytuacjach
zadaniowych, gdzie jest sprawdzana i oceniana jakoĤþ napičcia mičĤniowego, mechanizmy
równowaİne i obronne, praca oczu, koordynacja ruchowa, integracja ruchów tonicznych),

•

testów zestawu Poãudniowo-Kalifornijskich Integracji Sensorycznych (dziecko jest badane
pod kĈtem odbioru i przetwarzania informacji dotykowych, równowaİnych i proprioceptywnych, a takİe umiejčtnoĤci planowania ruchu, znajomoĤci ciaãa, motoryki maãej i koordynacji wzrokowo-ruchowej),

•

podsumowania badaę.

Opracowanie i wdroİenie indywidualnego planu terapii stwierdzonych zaburzeę SI oraz
organizacja otoczenia sensorycznego to kolejny krok w kierunku przygotowania pomocy
dziecku z zaburzeniami SI.

Terapia powinna byþ prowadzona w oparciu o plan terapii, w miarč moİliwoĤci indywidualnie i zespoãowo, w warunkach dostosowanych do rodzaju zaburzeę. Rodzice dziecka powinni
aktywnie uczestniczyþ w eliminowaniu zaburzeę SI, wykonujĈc zadania ĤciĤle wedãug wskazaę
specjalistów.
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Organizacja otoczenia sensorycznego powinna uwzglčdniaþ nastčpujĈce elementy:

•

kolor Ĥcian pomieszczenia, iloĤþ dochodzĈcych dĮwičków, a takİe zapachy, które mogĈ
byþ Įródãem niepotrzebnego pobudzenia ukãadu nerwowego,

•
•
•
•

nauczyciela (np. jego gãos, sposób wydawania poleceę, kolorystykč ubraę),
strukturč dnia (np. w postaci obrazkowego planu dnia),
materiaãy i pomoce dydaktyczne sprzyjajĈce rozwojowi zmysãów dziecka,
moİliwoĤþ dokonywania wyborów przez dziecko (dotyczĈcych zabawek, ubraę, jedzenia
zgodnie z preferencjami sensorycznymi).

Warto podkreĤliþ, iİ terapia zaburzeę SI nie jest obojčtna dla organizmu dziecka. Wszelkiego
rodzaju bãčdy i niestosowanie sič do wskazaę specjalistów nie tylko nie przyniosĈ poprawy, ale
teİ mogĈ przyczyniþ sič do pogãčbienia zaburzeę i wtórnych skutków.
Ponadto zarówno nauczyciele, jak i rodzice powinni pamičtaþ o tym, İe „integracja sensoryczna nie jest lekarstwem na wszystko i nie moİe dokonaþ cudu. Jest efektywna jedynie wtedy,
kiedy podãoİem trudnoĤci w uczeniu sič sĈ zaburzenia przetwarzania bodĮców sensorycznych”
(Maas, 1998). Trzeba wičc liczyþ sič z tym, İe skuteczna terapia zaburzeę SI nie zlikwiduje wszystkich trudnoĤci w nauce i zachowaniu, np. tych, które wiĈİĈ sič z ADHD, zespoãem Aspergera,
dysleksjĈ czy teİ uwarunkowaniami genetycznymi.

5. Terapia zaburzeę oraz rozwijanie SI u dzieci
w wieku przedszkolnym
5.1. Propozycje aktywnoĤci, zabaw i þwiczeę terapeutycznych
wpãywajĈcych na prawidãowy rozwój ukãadu sãuchowego

i

Zabawa „Sãyszč, powtarzam, rozpoznajč”

•

Potrzebne bčdĈ: poduszeczki lub kocyki.

Zabawč naleİy przeprowadziþ na Ĥwieİym powietrzu, np. w parku lub na placu przedszkolnym.
Na polecenie nauczyciela dzieci przez 2–3 minuty wsãuchujĈ sič w odgãosy dobiegajĈce z otoczenia, po czym siadajĈ w krčgu na uãoİonych na trawie poduszeczkach lub kocykach. Kolejno
naĤladujĈ po jednym z usãyszanych gãosów, a zadaniem pozostaãych dzieci jest powtórzenie
tego gãosu i odgadničcie, kto lub co go wydaje i skĈd pochodzi, np.:

•

szszszszszsz (wypowiada jedno dziecko); szszszszszsz (powtarza caãa grupa); rozpoznanie:
szum wiatru; Įródão: sãyszalny z koron drzew;

•

İİİİİİİİİİİİ (wypowiada jedno dziecko); İİİİİİİİİİİİ (powtarza caãa grupa); rozpoznanie:
gãos samochodu; Įródão: dobiega z ulicy.
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i

•

W którym pudeãku jest ukryty zegar?
Potrzebne bčdĈ: gãoĤno tykajĈcy budzik, pičþ–szeĤþ kartonowych pudeãek jednakowej
wielkoĤci.

Uczestnicy zajčþ odwracajĈ sič plecami do nauczyciela. Nauczyciel wkãada budzik do wybranego pudeãka, po czym poleca dzieciom odwróciþ sič, uwaİnie nasãuchiwaþ, skĈd dobiega
tykanie, i wskazaþ pudeãko, w którym zostaã ukryty budzik.

i

Chochlik sãuchowy

•

Potrzebne bčdĈ: znajdujĈce sič w sali zabawki (okoão 20 sztuk).

Dzieci siedzĈ w krčgu na dywanie. Na Ĥrodku dywanu leİĈ zabawki. Zadaniem dzieci jest wskazanie i podanie peãnej nazwy zabawki, z której chochlik sãuchowy zabraã fragment nazwy. W rolč
chochlika wciela sič nauczyciel:

•

nazywa zabawkč, wymieniajĈc tylko pierwszĈ sylabč: cič- (cičİarówka), au- (auto),
pie- (piesek),

•
•
•

nazywa zabawkč, pomijajĈc pierwszĈ sylabč: -ka (lal-ka), -cek (klo-cek),

i

•

nazywa zabawkč, pomijajĈc pierwszĈ gãoskč: -ózek (wózek), -iĤ (miĤ), -iãka (piãka),
nazywa zabawkč, pomijajĈc pierwszĈ i ostatniĈ gãoskč: -ow- (sowa), -o- (kot).
Kolorowa zabawa sãuchowa
Potrzebne bčdĈ: zestawy kolorowych kartoników dla kaİdego dziecka (biaãy, İóãty, czerwony, zielony, niebieski), przypičty do tablicy duİy arkusz szarego papieru z narysowanymi
pičcioma róİnymi ukãadami rytmicznymi; na poczĈtku kaİdego ukãadu rytmicznego naleİy
przykleiþ kartonik w jednym z pičciu wymienionych kolorów.

Przykãadowe ukãady

•
•
•
•
•

z kartonikiem biaãym: kóãko, trójkĈt, odstčp, kóãko, kóãko, odstčp, trójkĈt, trójkĈt;
z kartonikiem İóãtym: kóãko, trójkĈt, odstčp, kóãko, trójkĈt, odstčp, kóãko, trójkĈt;
z kartonikiem czerwonym: trójkĈt, trójkĈt, odstčp, kóãko, kóãko, odstčp, trójkĈt, trójkĈt;
z kartonikiem zielonym: trójkĈt, trójkĈt, odstčp, trójkĈt, trójkĈt, odstčp, trójkĈt, trójkĈt;
z kartonikiem niebieskim: trójkĈt, kóãko, odstčp, trójkĈt, kóãko, odstčp, trójkĈt, kóãko.

Nauczyciel rozdaje dzieciom zestawy kolorowych kartoników. Informuje, İe za chwilč bčdzie
odtwarzaã ruchem i dĮwičkiem narysowane ukãady rytmiczne: trójkĈt – klaĤničciem w dãonie,
kóãko – tupničciem nogĈ. Zadaniem dzieci bčdzie rozpoznanie, który ukãad rytmiczny odtwarza
nauczyciel, i podniesienie do góry kartonika w odpowiednim kolorze, np.: klaĤničcie, klaĤničcie, cisza, tupničcie, tupničcie, cisza, klaĤničcie, klaĤničcie (dzieci podnoszĈ do góry kartoniki
czerwone).
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i

•

Który kolor wybierzesz?
Potrzebne bčdĈ: krepina w kolorach czerwonym, İóãtym, biaãym i pomaraęczowym, taĤma
klejĈca. Zabawč naleİy przeprowadziþ na placu przedszkolnym, wykorzystujĈc np. drzewa.

Nauczyciel wybiera cztery drzewa, rosnĈce w niezbyt duİej odlegãoĤci jedno od drugiego. Pieę
kaİdego z tych drzew owija innym kolorem krepiny. Krepinč mocuje do pni za pomocĈ taĤmy
klejĈcej. Prosi dzieci o podanie pierwszej gãoski kaİdego z kolorów (cz, İ, b, p). WyjaĤnia, na
czym bčdzie polegaãa zabawa: nauczyciel wypowie sãowo rozpoczynajĈce sič na takĈ samĈ
gãoskč, jak jeden z kolorów krepiny, a dzieci powinny dotknĈþ pnia drzewa, na którym znajduje
sič krepina w tym kolorze, np. İaba – dzieci stajĈ przy pniu z naklejonĈ İóãtĈ krepinĈ, parasolka –
dzieci stajĈ przy pniu z naklejonĈ pomaraęczowĈ krepinĈ.

i

„Farbujemy” ubrania (karta pracy 1)

•

Potrzebne bčdĈ: kredki w ulubionych kolorach dzieci.

Dzieci nazywajĈ ubrania. DzielĈ nazwy ubraę na sylaby. „FarbujĈ” (kolorujĈ) na ulubione kolory
tylko te ubrania, których nazwy skãadajĈ sič z dwóch sylab.
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