
Co to jest integracja sensoryczna 

 

Tak jak nasze ciało, aby rosnąć potrzebuje pożywienia, tak mózg do prawidłowego 

rozwoju potrzebuje bodźców z otoczenia. Uczymy się dzięki naszym zmysłom, nieustannie 

przekazującym setki tysięcy informacji do mózgu, gdzie następuje ich łączenie i 

przetwarzanie w celu jak najlepszego zareagowania.  

Ten proces selekcji bodźców, odbywający się w ośrodkach podkorowych w mózgu 

nazwano integracją sensoryczną. 

 

Przykładem prostej na pozór integracji jest sytuacja, kiedy dziecko chce sięgnąć po leżącą 

przed nim zabawkę. Jego mózg, aby wykonać prawidłowy ruch musi przeanalizować dane 

ze zmysłu wzroku, dotyku i równowagi - za pomocą wzroku lokalizuje przedmiot, za 

pomocą czucia wykona ruch i uchwyci zabawkę, nie przewracając się przy tym dzięki 

układowi przedsionkowemu. Wraz ze wzrostem dziecko musi integrować coraz większą 

ilość informacji, aby móc wykonać dużo bardziej skomplikowane ruchy np. przy mówieniu, 

pisaniu i czytaniu. 

 

Gdy wszystkie zmysły działają prawidłowo dziecko rozwija się w sposób harmonijny, a my 

widzimy to w jego ruchach i zachowaniu. Wystarczy, że jesteśmy uważni na sygnały 

wysyłane przez dziecko i podążając za nim zapewniamy mu bodźce, których potrzebuje. 

Niemowlę jest w stanie wymusić na mamie tyle uścisków i kołysek ile potrzebuje jego układ 

nerwowy do dobrej integracji. Starsze dziecko wspinając się, skacząc i turlając również 

zapewnia sobie dobry rozwój. Nam rodzicom pozostaje tak zorganizować otoczenie, aby 

mały człowiek miał, w czym wybierać karmiąc swoje zmysły. Dobrze jest, kiedy w czasie 

zabawy dziecko angażuje jak największa liczbę zmysłów z akcentem na dotyk i poczucie 

równowagi. 

Każda nawet najbardziej prosta aktywność ruchowa małego dziecka dostarcza mu 

różnych rodzajów elementarnych informacji sensorycznych, które muszą być dobrze 

odebrane i połączone, aby dziecko zachowało się adekwatnie do sytuacji. Dziecko poznaje 

swoje otoczenie, przyswaja i tworzy nowe pojęcia łącząc ze sobą informacje kinestetyczne, 

dotykowe wzrokowe, słuchowe, węchowe i smakowe. Każdy przedmiot np. klocek, liść czy 

banan ma swoją fakturę, ciężar, kształt, kolor, może wyróżniać się zapachem czy smakiem. 

Może też wydawać dźwięk. Poszczególne systemy sensoryczne funkcjonują we 

wzajemnych współzależnościach, nie da się ich rozdzielić. Łatwiej poruszać się nam przy 

śpiewaniu melodii, łatwiej śpiewać, gdy tańczymy. Dzięki tym powiązaniom łatwiej 

wysłuchiwać głoski w wyrazach podczas np. bujania na piłce czy na huśtawce. Także 

wrażenia płynące z ruchu pomagają lepiej odbierać bodźce dotykowe, ale i też wzrokowe. 

 

Nie zawsze jednak proces integracji zachodzi zupełnie gładko. 

Z pomocą przychodzi wówczas terapia integracji sensorycznej.  



 
Profesjonalna terapia dotyczy indywidualnej pracy z dzieckiem, poprzedzonej 

diagnozą i wyznaczeniem kierunków pracy terapeutycznej. Ma ona postać ukierunkowanej 

zabawy w której dziecko chętnie uczestniczy. Podczas terapii nie uczy się dzieci 

konkretnych umiejętności. Cel terapii skoncentrowany jest na poprawie integracji pomiędzy 

zmysłami w układzie nerwowym. W pracy tą metodą, terapeuta stymuluje zmysły dziecka 

oraz usprawnia takie zakresy jak np: motoryka mała, motoryka duża, koordynacja 

wzrokowo-ruchowa i inne.  

Zadaniem terapii SI jest  dostarczenie dziecku, podczas jego aktywności ruchowej, 

kontrolowanej przez terapeutę ilości bodźców sensorycznych, wywołujących w 

konsekwencji poprawę integracji bodźców docierających do dziecka zarówno z otoczenia, 

jak i z jego ciała. Terapeuta przy zastosowaniu odpowiednich technik, eliminuje, 

wyhamowuje lub ogranicza niepożądane bodźce obecne przy nadwrażliwościach 

sensorycznych lub dostarcza silne bodźce, co jest konieczne przy podwrażliwościach 

systemów sensorycznych. 

Nie ma tutaj powtarzanego schematu ćwiczeń, ale raczej „sztuka" ciągłej analizy 

zachowania dziecka i stałego doboru i modyfikacji ćwiczeń tak, aby dziecko było w stanie 

odpowiadać na nie coraz bardziej złożonymi reakcjami adaptacyjnymi. 

Terapia integracji sensorycznej odbywa się w pomieszczeniu specjalnie do tego 

przystosowanym. Do terapii wykorzystywany jest specjalistyczny sprzęt taki jak: 

podwieszane platformy, huśtawki, hamaki, deskorolki, trampoliny, tunele, piłki 

gimnastyczne, równoważnie, a także materiały różnej faktury do stymulacji dotykowej, 

materiały do stymulacji wzrokowej, węchowej, smakowej itp. 



W grupie przedszkolnej czy w domu nie można przeprowadzić typowych zajęć 

integracji sensorycznej, można jednak bazując na założeniach tej terapii zaplanować 

działania o charakterze profilaktycznym, aby uniknąć powstawania dysfunkcji 

rozwojowych.  

Dlaczego z punktu widzenia terapii SI ruch jest najważniejszym czynnikiem 

rozwojowym dla dziecka w wieku przedszkolnym? 

 

- Zmienia się otoczenie dziecka. W przedszkolu wzrasta ilość bodźców docierających 

do systemu nerwowego, są one zdecydowanie bardziej zróżnicowane. Widoczne jest to 

szczególnie wyraźnie w reakcjach małych dzieci dopiero, co rozpoczynających ten etap 

edukacji. Nadmiar wrażeń różnego typu przede wszystkim słuchowych, dotykowych i 

wzrokowych często zaburza poczucie bezpieczeństwa małego dziecka, które nie może 

kontrolować tego co się wokół niego dzieje. Zabawy ruchowe uczą pewnych schematów, 

rytuałów, które ułatwiają dziecku uczenie się adekwatnego zachowania, ale także dają 

możliwość przewidywania co się będzie działo po kolei. Jednocześnie dostarczają dzieciom 

niezbędnych bazowych wrażeń z systemu przedsionkowego i czuciowego, które 

umożliwiają dziecku organizację stale napływających bodźców z różnych układów 

sensorycznych. 

- Aktywności ruchowe i czuciowe normują rozwój napięcia mięśniowego dziecka, 

tak aby było one adekwatne do sytuacji zadaniowej. Ruch wspiera ćwiczenie reakcji 

adaptacyjnych w naturalnych sytuacjach. 

- Wrażenia płynące z ruchu i dotyku są podwaliną do kształtowania się schematu ciała 

i rozwijania czynności samoobsługowych, co jest jednym z podstawowych celów edukacji 

przedszkolnej. 

- Ma to dalej przełożenie na rozwijanie się zdolności dziecka do poruszania się w 

przestrzeni wokół siebie i może mieć wpływ na kształtowanie się prawidłowych interakcji 

z innymi dziećmi. 

- Prawidłowa praca systemu przedsionkowego opracowującego informacje o 

zmianach położenia ciała jest bazą dla funkcjonowania układu słuchowego, co w okresie 

przedszkolnym jest bardzo istotne. Właśnie w tym czasie szybko rozwija się mowa, 

zdecydowanie nasila się ilość bodźców słuchowych wokół dziecka, które stanowią tło dla 

poleceń słownych, na które uczy się ono reagować. W kolejnych latach edukacji 

przedszkolnej dzieci wykonują zadania wymagające coraz lepszej uwagi słuchowej. 
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