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Co to jest integracja sensoryczna ? 

 
Świat odbieramy za pomocą zmysłów. Dotyku, smaku, wzroku, słuchu, ale również 

równowagi i czucia głębokiego ( czyli precyzyjnego ruchu oraz odpowiedniego napięcia 

mięśniowego ). 

Tylko prawidłowa praca wszystkich zmysłów stanowi o naszym funkcjonowaniu             

w środowisku. Właściwe działanie tych układów, odpowiednie odbieranie                               

i przetwarzanie bodźców nazywamy INTEGRACJĄ SENSORYCZNĄ. 

 

 

 



Do kogo skierowana jest terapia ? 

 
Terapię stosujemy u dzieci mających trudności w uczeniu się jak również                                

w usprawnianiu dzieci z upośledzeniem umysłowym, ADHD, MPDZ, zespołem Downa, 

autyzmem. 

Podczas terapii odbywa się stymulacja OUN. Stosowane ćwiczenia zawsze powinny być 

dobrane do aktualnych możliwości psychoruchowych dziecka. Podczas terapii nie uczy 

się wykonywania konkretnych czynności, lecz poprzez nowe wzorce ruchowe powoduje 

się właściwe przetwarzanie informacji sensorycznych. 

                                                                                                                       
 



Jaki jest cel terapii? 

 
Celem terapii jest wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka,          

w tym szczególnie umiejętności służących w zdobywaniu wiedzy. Terapia ma postać       

„ naukowej zabawy” w której dziecko chętnie uczestniczy i ma przekonanie, że kreuje 

zajęcia wspólnie z terapeutą. Kompleksowa terapia może być prowadzona jedynie przez 

specjalistę z odpowiednim certyfikatem. Zajęcia prowadzone są na sali, w której na 

specjalnej konstrukcji zawiesza się przyrządy do ćwiczeń np. platforma, helikopter, 

równoważnia, trampolina, deskorolka. Wymienione wyżej urządzenia służą do 

stymulacji systemów: przedsionkowego ( równowaga ), prioproceptywnego (czucie 

głębokie – czucie w mięśniach i stawach ), dotykowego, słuchowego, wzrokowego              

i węchowego.                           

                                                                                              



Po czym możemy poznać zaburzenia SI?                

 Wzdryganie się na dotyk                                           

 Unikanie dotykania, mycia  i  wszelkich innych „manipulacji” w obrębie głowy          

i  twarzy , dłoni i stóp  

 Preferowanie bycia ubranym od stóp do głów oraz unikanie niektórych materiałów  

 Niechęć do fizycznego kontaktu z rówieśnikami,  dotykanie innych 

 Hiperaktywność  

 Trzymanie ołówka opuszkami palców 

 Niechęć do malowania palcami 

 Unikanie wkładania rąk do piasku, kaszy oraz lepienia 

 Oralna nietolerancja określonej konsystencji pokarmów         

 Niekontrolowane, chaotyczne ruchy  

 Dążenie do mocnego uścisku 



 Gryzienie i szczypanie przez dziecko siebie i innych 

 Niszczenie przedmiotów (zabawek) z powodu braku kontroli nad własnym doty-

kiem 

 Trudności z ubieraniem się  

 Problemy w opanowaniu gier ruchowych  

 Ogólna niezgrabność ruchowa   

 Problemy z planowaniem motorycznym 

 Zaburzona zdolność do wykonania sekwencji ruchowych i do ruchów imitacyjnych 

 

 

 

                                                    



Dlaczego tak ważny jest ruch w rozwoju dziecka? 

 
  

 Zanim dziecko będzie mogło przyswoić wiedzę - potrzebuje ruchu.  

 Ruch jest pierwszym językiem dziecka i to dzięki ruchowi zaczyna ono poznawać 

świat i zyskuje kontrolę nad swoim ciałem.  

 Najbardziej zaawansowaną formą ruchu jest umiejętność pozostawania całkowicie 

nieruchomym.  

 Dopóki dziecko nie uzyska kontroli nad swoimi ruchami i nie nabierze umiejętności 

siedzenia lub stania bez ruchu, nie będzie posiadało podstawowej umiejętności 

niezbędnej do uczenia się.  

 

                                                                                                           



 Dbając o sprawność ruchową dziecka, przyczyniamy się do rozwoju jego mózgu.                   

Gdy rozwijamy sprawność fizyczną dziecka, dbamy nie tylko o jego kondycję 

fizyczną, ale rozwijamy również intelekt, czyli dobrą koncentrację, pamięć, 

sprawne czytanie, pisanie, liczenie i kojarzenie. 

 Kontrola nad ciałem jest punktem wyjścia wszystkiego , czego uczymy się                 

w późniejszym życiu. Potrzeba ruchu, aktywności i dążenia do kreatywnych 

działań nie jest u dzieci przejawem zaburzeń, ale naturalną formą funkcjonowania             

i uczenia się.  

                                        



Dzieci mają nie tylko głowy ale również i ciała. Ich potrzeby też muszą zostać na 

lekcjach uwzględnione! Dzieci, które nie są w stanie usiedzieć spokojnie i utrzymać 

koncentracji, potrzebują więcej ruchu ! 

15 minut ćwiczeń fizycznych dziennie (równowaga, koordynacja, ruchy oczu) - sprzyja 

rozwojowi umiejętności pisania i czytania, a przede wszystkim powoduje istotny spadek 

zachowań agresywnych i znaczący wzrost umiejętności skupiania uwagi przez dzieci.  

                                     



O czym należy pamiętać? 
 

Pamiętajmy, że zatrzymujemy w pamięci:  

 

10 % kiedy czytamy  

20% kiedy słuchamy  

30 % kiedy patrzymy  

50 % kiedy słuchamy i patrzymy  

70 % kiedy sami mówimy  

90 % kiedy sami robimy 

                                                                             



CIEKAWOSTKA - badacze wykazali ,  że trudność z wykonaniem  próby       

palców, jest jedną z oznak opóźnionego rozwoju mowy i trudności w uczeniu 

się. 

 

                                            Zatem próbujemy! 

 

                                     

 



                   Co możemy zrobić na lekcji? 

 

Ćwiczenia motoryki dużej mają na celu wyciszenie oraz dobodźcowanie 

dziecka: 

 

 na piłce  

 na dysku  

 z chustami  

 z wstążeczką  

 klaskanie i skakanie 

                                                                                          



Ćwiczenia motoryki małej mają na celu usprawnienie funkcji manualnych: 

 

 gruszka i piórka                                            

 guzik i kwadraciki 

 magnes i spinacze z głoskami 

 frotki i tuba lub palce 

 piłka i recepturki 

 ołówek i figury 

 ser żółty 

 sprytna plastelina  

 zawijanie dziecka w materiały o różnej fakturze  

 zabawa materiałem sypkim np. piach, fasola, kasztany, kisiel 

 zabawa (łapanie, rzuty, turlanie) piłek o różnej fakturze i wielkości 

 

 

 



 

 chodzenie po dywanikach fakturowych 

 pocieranie (rozgrzewanie) rąk  

 klaskanie w różnym tempie i z różną siłą  

 składanie obu dłoni i naciskanie 

 zaciskanie i otwieranie  dłoni: jedną ręką i oburącz ( kciuk wewnątrz dłoni ) 

 ruchy supinacyjno -pronacyjne 

 rozciąganie palców w stawach  

 „gniotków” (pokaz robienia „gniotków”) 

                                                                                           

 



Ćwiczenia poprawiające czucie własnego ciała: 

 

 gryzienie marchewek, precli, orzechów, suszonych moreli, skórek od chleba,  

 branie prysznica rano (pobudza) i kąpieli wieczorem (uspokaja) 

 pchanie, ciągnięcie i przenoszenie ciężkich rzeczy ( butelek z wodą, kosza z za-

bawkami, dziecięcych hantli) 

 naciskanie na ścianę rękami, plecami, pośladkami i głową  

 „żywa kanapka”: układanie na plecach dziecka warstw z materiałów o różnej 

fakturze i  ciężarze 

 skoki na dmuchanym materacu, turlanie, kołysanie, huśtanie  

 kołysanie się w różnych kierunkach w rytm muzyki 

 

 

 

 
 



 

 

 

 



                                        PODSUMOWANIE 

 

 

Pamięć jest stymulowana przez ćwiczenia fizyczne. Rozwija się w rezultacie działania 

połączonego z odbieraniem wrażeń. 

Podczas terapii pedagogicznej wskazane jest stosowanie ćwiczeń koordynacyjnych       

i równoważnych. Ważne jest by codzienne zajęcia ruchowe zawierały również zabawy 

ruchowe i tańce.  

  

 

Mniej słów – więcej działań!  

 

Pełne wykorzystanie potencjału mózgu możliwe jest wtedy,  

gdy w procesie poznawania świata biorą udział wszystkie zmysły. 

 

 
 









  

Uczenie się to doświadczenie, 

wszystko inne to informacja. 
 

                                                                Albert Einstein 
 
















                                                  



                                                Alfabet nauczyciela  

 
A - Akceptuj swojego wychowanka, 
B - Bądź dla niego wyrozumiały, 
C - Chwal go za każdy wysiłek, 
D - Daj mu poczucie bezpieczeństwa, 
E - Eliminuj złe zachowania wolno i rozsądnie,     
F - Formułuj precyzyjne wymagania, 
G - Gospodaruj efektywnie jego czasem, 

H - Hamuj jego agresję, 
 I - Interesuj się nim, 
J - Jesteś jego przewodnikiem po chaosie, 
K - Kieruj wszechstronnie jego rozwojem, 
L - Licz się z jego odmiennym zdaniem, 
Ł - Łagodź jego stresy, 
M - Miej cierpliwość, 
N - Nie pozwól mu na zwątpienie, 
O - Okaż mu zaufanie, 
P - Pokaż, że jesteś jego przyjacielem, 
R - Rozwijaj jego umiejętności, 
S - Słuchaj uważnie bicia jego serca, 
T - Troszcz się o niego, 
U - Ukaż mu jego miejsce w nieznanym świecie, 
W - Wierz w efekt pracy z nim, 
Y - ...(niewiadoma, bądź na nią przygotowany), 
Z - Zachęcaj do dalszej pracy. 


 



 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    Dziękujemy za uwagę 


