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Ostat nio spo ro sły szy się o in te gra cji
sen so rycz nej (SI). Jed ni mó wią o niej 
z en tu zja zmem, in ni z re zer wą, ale ma ło
kto wie, co to wła ści wie jest...
Jest to pro ces, któ ry roz po czy na się od od bio ru roz -
ma itych bodź ców z oto cze nia: wzro ko wych, słu cho -
wych, do ty ko wych itd. W ukła dzie ner wo wym na -
stę pu je ich se lek cja i „ob rób ka” – bodź ce pły ną ce 
od róż nych zmy słów mu szą zo stać zło żo ne w ja kąś
ca łość, któ ra po zwo li nam od po wied nio za re ago -
wać na sy tu ację. U nie mow lę cia ta ka in te gra cja od -
by wa się z po cząt ku na za sa dzie od ru chu, np. kie dy
no wo ro dek czu je, że zna lazł się w ob ję ciach ma my,
a rów no cze śnie do cie ra do nie go za pach jej pier si,
au to ma tycz nie zwra ca gło wę tam, skąd pły nie mle -
ko – in te gru je in for ma cje do cie ra ją ce za po śred nic -
twem zmy słu do ty ku i zmy słu wę chu. Z cza sem
układ ner wo wy doj rze wa, roz wi ja się i jest zdol ny 
do in te gro wa nia wie lu sy gna łów na raz i pre cy zyj ne -
go po kie ro wa nia bar dziej zło żo ną re ak cją. Kie dy np.
chło piec gra w pił kę z ta tą, mu si wi dzieć, gdzie stoi
ta ta, śle dzić tor pił ki, po dą żać za nią, nie tra cąc rów -
no wa gi, i w koń cu pił kę zła pać al bo rzu cić czy kop -
nąć tak, by tra fi ła do ta ty lub do bram ki. Cza sa mi
jed nak pro ces in te gra cji nie prze bie ga tak gład ko.

Co się wte dy dzie je?
Dzie ci mo gą re ago wać na nie któ re bodź ce w spo sób
nad mier ny lub nie do sta tecz ny (mó wi my wte dy 
o nad wraż li wo ści lub pod wraż li wo ści). Np. nie mow -
lę z nad wraż li wo ścią do ty ko wą nie lu bi bli skie go
kon tak tu – ma ma chce je po pie ścić, przy tu lić, 
a dziec ko prę ży się, od py cha. Za bu rze nia mo gą do -
ty czyć ukła du przed sion ko we go, czy li zmy słu rów -
no wa gi. Nie któ re ma łe dzie ci nie chcą, że by je brać
na rę ce. Póź niej pro ble my spra wia im wcho dze nie
po scho dach, wspi na nie się na dra bin ki... Źle się czu -
ją na pla cu za baw, bo ją się huś tać, bo nie do ty ka ją
wte dy nóż ka mi zie mi. Ma ją czę sto kan cia ste, 
nie zdar ne ru chy. By wa ją dzie ci z nad wraż li wo ścią
słu cho wą – re agu ją na od gło sy, któ rych in ni na wet
nie za uwa ża ją, i ma ją przez to np. trud no ści z za sy -
pia niem. A gło śniej sze dźwię ki mo gą je do pro wa -
dzić do pła czu. Z ko lei do dzie ci z pod wraż li wo ścią
słab sze bodź ce mo gą nie do cie rać, więc po szu ku ją
sil niej szych. Np. z za pa mię ta niem huś ta ją się al bo
krę cą w kół ko. By wa ją też nad mier nie ak tyw ne lub
zbyt gwał tow ne w za ba wach, ła twiej też na ra ża ją
się na nie bez pie czeń stwo. 

Małgorzata Karga
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Wielu dziecięcym
problemom 
takim jak niechęć 
do jedzenia,
niezdarność czy
trudności szkolne
można zaradzić
dzięki metodzie
integracji
sensorycznej.
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Czy takie zaburzenia mogą pociągać 
za sobą dalsze kłopoty? 
Mo gą pro wa dzić do opóź nie nia w roz wo ju mo wy
czy pro ble mów z sa mo ob słu gą (np. dziec ku trud no
jest się sa me mu ubrać). A znów dziec ko, któ re nie lu -
bi się ru szać, mo że mieć trud no ści w kon tak tach z ró -
wie śni ka mi, bo w pew nym wie ku ruch jest do mi nu -
ją cą for mą ak tyw no ści. Na wet za bu rze nia emo cjo nal -
ne by wa ją spo wo do wa ne za bu rze nia mi SI. 
Dzie ci te mie wa ją też trud no ści z pla no wa niem bar -
dziej zło żo nych dzia łań. Na zy wa my je dzieć mi 
„dys prak tycz ny mi” – trud no im opa no wać se kwen cję
czyn no ści pro wa dzą cą do za ło żo ne go ce lu. I wresz -
cie nad wraż li wość sen so rycz na czę sto prze kła da się
też na nad po bu dli wość ru cho wą. Bez te ra pii trud -
no ści te sa me nie znik ną, dziec ko z nich nie wy ro śnie.   

Skąd bio rą się te pro ble my?
Podstawowe pro ce sy in te gra cji sen so rycz nej roz wi ja -
ją się do 7.-8. ro ku ży cia. Za bu rze nia mo gą wy stą pić u
dzie ci, któ re uro dzi ły się przed wcze śnie (ich układ ner -
wo wy jest nie doj rza ły), a na wet u dzie ci, któ rych mat -
ki mu sia ły w cią ży le żeć (więc ma lu chy jesz cze w ży -
ciu pło do wym mia ły mniej do świad czeń). In ne „czyn -

ni ki ry zy ka” to uszko dze nia oko ło po ro do we i nie do -
tle nie nie w cza sie po ro du oraz uwa run ko wa nia ge ne -
tycz ne. Nie któ re dzie ci ma ją wtór ne de fi cy ty in te -
gra cji sen so rycz nej, po nie waż dłu go by ły unie ru cho -
mio ne, np. z po wo du dys pla zji sta wu bio dro we go.
Czasem trudno jest określić przyczynę 
Po za tym dziś dzie ci co raz mniej się ru sza ją, co raz
wię cej cza su spę dza ją przed te le wi zo rem, przy kom -
pu te rze. Mo gą mieć przez to pro blem z czu ciem włas -
ne go cia ła, ko or dy na cją ru chów, utrzy my wa niem
rów no wa gi. I z tak zwa ną ma łą mo to ry ką, czy li spraw -
no ścią ma nu al ną. Ta kie dziec ko idzie do przed szko la
i nie ra dzi so bie z ła pa niem pił ki, a po tem „w star sza -
kach” nie po tra fi uży wać no ży czek ani ry so wać 
po śla dzie, co się póź niej prze kła da na trud no ści 
w na uce. Zresz tą te ra pia SI tu wła śnie wzię ła po czą tek
– twór czy ni tej me to dy A. Je an Ay res, ame ry kań ska
te ra peut ka za ję cio wa, stwo rzy ła ją z my ślą o dzie -
ciach ze spe cy ficz ny mi trud no ścia mi w na uce. 

Jak wy kry wa się te za bu rze nia?
Dia gno za opar ta jest na ob ser wa cji dziec ka w za ba wie
spon ta nicz nej i ukie run ko wa nej, na wni kli wym wy -
wia dzie z ro dzi ca mi i – u dzie ci po wy żej 4. ro ku ży cia

– na spe cja li stycz nych te stach. Wy ma ga to dwóch,
trzech spo tkań. Je śli cho dzi o nie mow lę ta, to dia gno -
zę ra czej po wi nien sta wiać re ha bi li tant, któ ry naj le piej
po tra fi oce nić płyn ność i ko or dy na cję ru chów ma lu -
cha, ewen tu al nie lo go pe da lub psy cho log z do świad -
cze niem w pra cy z naj młod szy mi.

Bujanie na nodze,
robienie „pa-ta-taj” 
czy „samolotu”
wspomaga rozwój
dziecka.
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Gdzie szu kać od po wied nie go spe cja li sty?
Np. przez Pol skie To wa rzy stwo In te gra cji Sen so rycz -
nej, któ re za po śred nic twem swo jej stro ny in ter ne -
to wej umoż li wia kon takt z te ra peu ta mi. Co raz czę -
ściej te ra pia in te gra cji sen so rycz nej pro wa dzo na jest
nie tyl ko pry wat nie, ale tak że w przed szko lach,
ośrod kach wcze snej in ter wen cji, a na wet szko łach.
W in te gra cji sen so rycz nej szko lą się też stop nio wo
pra cow ni cy po rad ni psy cho lo gicz no -pe da go gicz -
nych. I na wet je śli nie ma ją za ple cza do pro wa dze nia
te ra pii, to po tra fią po sta wić dia gno zę i pro wa dzić 
z dziec kiem za ję cia wspo ma ga ją ce je go per cep cję 
i mo to ry kę. Ro dzi ce po win ni pro sić te ra peu tę o oka -
za nie cer ty fi ka tu te ra peu ty in te gra cji sen so rycz nej,
by mieć pew ność, że dziec ko tra fi ło w do bre rę ce.

Na czym po le ga te ra pia? 
Na... za ba wie – ukie run ko wa nej, me to dycz nej, 
ale to wciąż za ba wa. Dla te go dzie ci bar dzo chęt nie
przy cho dzą na za ję cia. Choć nie któ rzy ro dzi ce uwa -
ża ją, że to ja kaś nie po waż na me to da, bo dziec ko 
się bu ja, huś ta, zza drzwi do cho dzą śmie chy... A tym -
cza sem dziec ko uczy się po przez ruch. Na sa li są 
du że pił ki, wał ki, mięk kie ma te ra ce, tram po lin ki, 
de sko rol ki, jak również sprzęt pod wie sza ny, któ ry
do star cza sty mu la cji przed sion ko wej. Ro lą te ra peu -
ty jest ta kie po kie ro wa nie ak tyw no ścią dziec ka, 
by by ła do sto so wa na do je go po trzeb i moż li wo ści. 

A jak się pomaga najmłodszym, 
np. z nadwrażliwością dotykową?
Te ra peu ta ob ser wu je, jak nie mow lę re agu je na róż -
ne ro dza je do ty ku, na ubra nia z róż nych tka nin i wie,
ja ki ro dzaj sty mu la cji jest dla nie go mi ły, a ja ki nie.
Po tem stop nio wo oswa ja dziec ko z no wy mi do zna -
nia mi, np. po przez ma saż, moc ne przy tu la nie, za ba -
wy an ga żu ją ce dło nie (kla ska nie, za baw ki o róż nych
fak tu rach). Za le ca też pew ne ćwi cze nia do do mu. 

Czy dzie ci z trud no ścia mi w ucze niu się
rów nież ćwi czą 
na ta kiej sa li?
Tak. Nie ćwi czy my 
z ni mi czy ta nia ani pi sa -
nia. Co fa my się do pod -
staw, a po tem te bar dziej
skom pli ko wa ne czyn no ści
przy cho dzą im ła twiej. Przy po -
mnij my, że nie mow lę naj pierw
uczy się pa no wać nad gło wą,
póź niej nad tu ło wiem (sia da), 
racz ku je, aż w koń cu sta je na dwóch
no gach. Nie mow lę, któ re uczy się 
sia dać, naj pierw pod pie ra się rę ka mi 
i do pie ro kie dy zy ska kon tro lę nad tu ło wiem,

mo że uwol nić rę ce i ma ni pu lo wać za baw ka mi. W pro -
ce sie te ra pii po stę pu je my w tym sa mym kie run ku. 
Z dziec kiem ma ło spraw nym ma nu al nie idzie my do 
sa li gim na stycz nej, by po ćwi czyć pa no wa nie nad tu ło -
wiem. Tu po ma ga np. huś ta nie się w po zy cji na ple cach, 
na brzu chu, na sie dzą co. Sta bil na oś cia ła umoż li wia
kon tro lę oczu, da je płyn ność i swo bo dę ru chów dło ni.
W efek cie do sko na lą się umie jęt no ści czy ta nia, le pie nia,
ry so wa nia, ope ro wa nia no życz ka mi...

Czy terapeuta pracuje także z rodzicami?
Zazwy czaj za le ca my, by ro dzi ce z po cząt ku bra li udział
w za ję ciach. Przede wszyst kim po to, by zro zu mie li, 
na czym po le ga ją trud no ści dziec ka. Np. dzie ci z dys -
prak sją czę sto są uwa ża ne za le ni we, nie cier pli we, upar -
te. Kie dy ro dzi ce zro zu mie ją, w czym tkwi pro blem,
zmie nia się ich na sta wie nie do dziec ka i mo gą je sku -
tecz niej wspo ma gać w roz wo ju. Al bo weź my 
nie jad ka, u któ re go nie chęć do je dze nia bie rze się 
z nad wraż li wo ści do ty ko wej w ob rę bie bu zi. Naj pierw
te ra peu ta sam pra cu je nad od wraż li wie niem tej oko li -
cy. Ale póź niej ro dzi ce mo gą pod je go kie run kiem sto -
so wać pew ne za bie gi od wraż li wia ją ce w do mu, 
w trak cie za baw, my cia zę bów czy przed je dze niem.
Ro dzi ce mo gą też od po wied nio zor ga ni zo wać oto cze -
nie dziec ka. Np. w po ko ju dziec ka nad po bu dli we go
ścia ny po win ny być ra czej pu ste. Dziec ko po win no
mieć też w po ko ju ką cik,
na miot, miej sce

pod biur kiem, gdzie mo że się schro nić przed nad mia -
rem bodź ców. Nie kie dy dzie ci sa me znaj du ją so bie ta -
kie bez piecz ne kry jów ki: wcho dzą pod stół, cho wa ją się
do ła zien ki, gdzie jest ciem no i ci cho, bo ich układ ner -
wo wy po trze bu je wy tchnie nia. Waż ne, że by ro dzi ce
na uczy li się roz po zna wać, kie dy dziec ko ma prze syt
bodź ców. Stop nio wo pod wpły wem te ra pii je go to le -
ran cja po win na wzro snąć.
Je że li dziec ko ma trud no ści z za śnię ciem, ro dzi ce mo -
gą za dbać, by wie czo rem przy ćmić świa tła, mó wić ści -
szo nym gło sem. Nie któ rym dzie ciom po ma ga za snąć...
cięż ka koł dra. Pod cię ża rem koł dry wy raź niej od czu wa -

ją bo wiem wła sne cia ło, je go po zy cję i po ru sze -
nia, co po zwa la im się od ciąć od bodź ców 

z ze wnątrz. Ten swo isty ro dzaj sty mu la cji 
pa ra dok sal nie po zwa la się dziec ku wy ci szyć. 

Dziec ku, któ re ma du żą po trze bę sty mu la cji 
i ak tyw no ści, trze ba ją za pew nić przez od po wied -

nią or ga ni za cję za jęć w cią gu dnia, a je go po kój urzą -
dzić tak, by mo gło się do wo li ru szać (po wi nien się 
w nim zna leźć wo rek do bok so wa nia, tram po lin ka,
dra bin ka, drą żek).

Czy tą metodą można całkowicie
przezwyciężyć trudności w nauce?
By wa ją oczy wi ście dzie ci z dys lek sją w czy stej po sta -
ci. Wte dy ba da nie in te gra cji sen so rycz nej po ka że, 
że nie w tym pro blem, że dziec ko po trze bu je kla sycz -
nej re edu ka cji. W in nych przy pad kach u pod ło ża trud -
no ści czę sto od naj du je my za bu rze nia SI. I tym dzie -
ciom na sza me to da po ma ga – za czy na ją le piej czy tać
i pi sać, wzra sta ich spraw ność ma nu al na, ko or dy na cja
i płyn ność ru chów. Ro dzi com da je my też wie le wska -
zó wek co do po stę po wa nia z dziec kiem – np. dzie -
ciom o ob ni żo nej wraż li wo ści na bodź ce, po trze bu ją -
cym sty mu la cji pod czas lek cji, po mo że sie dze nie 
w kla sie na dmu cha nych po dusz kach (wte dy, nie wsta -
jąc, mo gą się w cza sie lek cji po bu jać na po dusz ce). 
A ostat nio by ła u nas na kur sie pa ni z nie du żej szko ły, 
w któ rej ura dzo no, by na wszyst kich pię trach usta wić
sto ły ping pon go we. Oka za ło się, że dzie ci, któ re wcześ -
niej roz bi ja ły się po ko ry ta rzu, te raz gra ły, ki bi co wa ły,
po da wa ły gra ją cym pi łecz ki. Ich po trze ba ru chu zo sta -
ła w sen sow ny spo sób ska na li zo wa na. W efek cie 
za ob ser wo wa no po pra wę za cho wa nia, i to nie tyl ko 
na prze rwach, ale na wet w cza sie lek cji. l

Warto przeczytaćWarto przeczytać

l Sabine Pauli i Andrea Kisch, „Co się dzieje z moim

dzieckiem?”, PZWL 

l Mał go rza ta Kar ga, „Pod sta wo we za sa dy ob ser -

wa cji i te ra pii za bu rzeń in te gra cji sen so rycz nej 
u ma łe go dziec ka”, w: „Wcze sna in ter wen cja i wspo -

ma ga nie roz wo ju ma łe go dziec ka” (pod redakcją 

B. Cy tow skiej i B. Win czu ry), Impuls

Nie bez powodu
dzieci uwielbiają
kołyski, 
huśtawki, konie
na biegunach.
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