
Jak wspierać rozwój dziecka w domu zgodnie z 

założeniami Metody Integracji Sensorycznej? 

Co to jest Integracja sensoryczna? 

  Integracja Sensoryczna, w popularnym skrócie określana jako SI (z ang. „Sensory Integration") to 

metoda uczenia się poprzez zmysły. Rozwijamy się i uczymy poprzez bodźce, które docierają do 

naszego ciała, właśnie dzięki narządom zmysłu. Zmysły dostarczają informacji o fizycznej kondycji 

naszego ciała i otoczenia wokół nas. 

 Jest to nie tylko pięć najbardziej znanych zmysłów (wzrok, 

dotyk, słuch, smak i węch), ale również propriocepcja 

(inaczej czucie głębokie – zmysł informujący mózg o 

położeniu ciała i jego ruchach) oraz układ przedsionkowy 

(zmysł równowagi). 

Integracja sensoryczna, to skomplikowany proces, podczas 

którego układ nerwowy człowieka odbiera informacje z 

receptorów wszystkich zmysłów, następnie, rozpoznaje je, 

organizuje, interpretuje i integruje ze sobą tak, aby mogły 

być wykorzystane w celowym i efektywnym działaniu. Ten 

proces przebiega nieustannie, chociaż częściowo bez 

udziału naszej świadomości. Poszczególne zmysły 

współdziałają ze sobą podczas wykonywania złożonych 

zadań i ten proces stanowi ich integrację. Tylko wówczas, gdy informacje te płyną do mózgu w sposób 

prawidłowo zorganizowany, rozwój dziecka przebiega bez zakłóceń.   

                                                                                                     

Zaburzenia integracji sensorycznej, wynikają z 

zaburzeń przetwarzania sensorycznego, pojawiają się, 

gdy układ nerwowy niewłaściwie odbiera i organizuje 

bodźce sensoryczne w obrębie ośrodkowego układu 

nerwowego oraz nieprawidłowo na nie reaguje 

(emocjonalnie lub ruchowo). Dysfunkcje te nie 

wynikają z uszkodzenia narządów zmysłów, związane 

są z nieprawidłowym przetwarzaniem bodźców 

sensorycznych. 

Dodatkowymi czynnikami, które mogą wpływać na zaburzone procesy integracji sensorycznej mogą 

być: brak ruchu, więcej czasu spędzonego przed telewizorem, wyręczanie dziecka w wykonywaniu 

czynności samoobsługowych (wiązanie butów, ubieranie, karmienie), przez co dziecko ma problemy z 

koordynacją ruchów, utrzymaniem równowagi, sprawnością motoryczną, odczuwaniem i schematem 

ciała, co później może się przełożyć na trudności w przedszkolu, szkole (np. łapanie piłki, wycinanie, 

czytanie, pisanie). 

Każde dziecko jest indywidualną istotą zmysłową, która przez całą dobę przetwarza napływające do 

niej bodźce. Integracja owych sygnałów ma wpływ na nasze postrzeganie świata, kształtuje naszą 

rzeczywistość i wpływa na nasze zachowania. Poniżej przedstawiam kilka prostych  sposobów na 

wspieranie dziecka, które przejawia trudności z zakresu integracji sensorycznej w warunkach 

domowych. 



Zabawy stymulujące system przedsionkowy  

 Siedzenie na krześle i odpowiadanie na pytania twierdząco lub przecząco ruchami głowy   
 Przysiady i wstawanie   
 Zabawa w „zoo” poruszanie się jak np. słoń, miś, żaba, pies itp.       
 Bieg lub szybki marsz z natychmiastowym zatrzymaniem się i ponownym ruszeniem.    
 Turlanie się po dywanie w różnych  kierunkach.   
 Zabawa w konika – spacerowanie z rurką lub kijem między nogami.   

                                                                                                          
 Przechodzenie po wyrysowanych na podłodze  

kółkach czy krzyżykach   
 Skakanie na piłce z uszami   
 Zabawa „ żabka do stawu” zeskakiwanie z ławeczki 

na miękkie podłoże   
 Bujanie się na  fotelu bujanym połączone z  

rzucaniem/ łapaniem piłki plażowej, odbijaniem 
balona   

  Obroty na krześle obrotowym i budowanie wieży z 
klocków, po każdym obrocie dokładamy jeden klocek   

 Skoki na trampolinie    
 Huśtanie w kocu, wożenie w kocu po podłodze  
  Huśtanie na huśtawkach   
 Bujanie na koniu na biegunach   
  Przechodzenie pod/ nad różnymi przeszkodami    

 

Zabawy stymulujące propriocepcję   

 Przenoszenie , pchanie ciężkich przedmiotów  z punktu A do punktu B   

 Chodzenie na piętach , palcach, kolanach, czworakach   

 Odciskanie dłoni, stóp, palcy w  masach plastycznych   

 Ciągnięcie na kocu ciężkich przedmiotów   

 Wskakiwanie na poduszki, do basenu z 

piłkami, pufy                                                                          

 Chodzenie tyłem   

 Bębnienie w duże piłki    

 Ślizganie się na workach wypełnionych 

materiałem sypkim w pozycji na brzuchu, 

klęcząc na kolanach.   

 Podskoki   

 Przeciąganie liny   

 Turlanie się po różnych fakturach – folia 

bąbelkowa, materac, pufa, matach   

 Dociskanie  kolan do klatki piersiowej  

 Przenoszenie za głowę przedmiotów 

trzymanego między stopami   

 Zabawy z W. Sherborne „skała” , „więzienie”, „ naleśnik”   

 Przykrywanie dziecka ciężką matą lub kołdrą i dziecko ma się wydostać   

 

 

 



Stymulacja taktylna – dotykowa 

  

 „Co to za przedmiot”- wyczuwanie rzeczy bez udziału wzroku   

 „Sensoryczne  pudełko”- szukanie przedmiotów schowanych w materiałach sypkich   

 „Ścieżka fakturowa”- poruszanie się po niej w różnych pozycjach np. czworaki, pupa, pełzając. 

Na ścieżce można wykorzystać sprzęty dostępna w domu, poduszki, krzesła, maty, folie 

bąbelkową, kartonowe pudełko do zrobienia tunelu itp,.   

 Wkładanie do rąk ciepłych lub zimnych przedmiotów np. żelki   

 Toczenie po dziecku dużej piłki                                                                                                      

 Dobieranie w pary  lub z danej kategorii takich samych 

przedmiotów np. faktur, przeznaczenia,  kształtu,   

 „Naleśnik” – zawijanie w matę lub kocyk   

 Dotykanie dziecka palcem i lokalizowanie przez niego 

dotkniętego miejsca.   

 Rozpoznawanie przez dziecko narysowanych na jego 

plecach prostych wzorów.( linia, koło, krzyżyk)   

 Masażyki z prostymi rymowankami       

 

                                             

 

Staramy się używać do zabawy nie tylko plastikowych, kolorowych zabawek, ale także włączać 

przedmioty codziennego użytku, materiały i masy, które wzbogacą doznania dotykowe twojego 

dziecka (drewniane łyżki, metalowe miski, kasztany, ryż, wata i papier ścierny rozwiną układ czuciowy 

twego dziecka, a przy okazji wzbogacą jego wyobraźnię. 

 

Ćwiczenia stymulujące wzrok     

 

 Siadamy naprzeciwko dziecka. Prosimy, aby patrzyło na przedmiot, który trzymamy w dłoni na 

wysokości jego oczu. Przedmiot powinien być atrakcyjny dla dziecka. Z odległości ok. 50 cm 

zbliżamy powoli przedmiot do nosa dziecka zachęcając je, aby na niego patrzyło. Czynność 

powtarzamy 3 razy. 

 Siadamy naprzeciwko dziecka. Mamy przygotowany podziurkowany karton, przez który 

świecimy latarką. Zachęcamy dziecko, aby obserwowało światło. Czas trwania: 30 sekund    

 Bawimy się z dzieckiem w „łapanie zajączka” w zaciemnionym pomieszczeniu. Przesuwamy 

latarkę po podłodze, dziecko ma dłonią „łapać zajączki”. Czas trwania: 30 sekund    

 Siadamy naprzeciwko dziecka. Prosimy, aby patrzyło na przedmiot, który trzymamy w dłoni na 

wysokości jego oczu w odległości ok. 15 cm. Przesuwamy przedmiot w poziomie (w pionie) 

zachęcając dziecko, aby wodziło samym wzrokiem za przedmiotem (bez ruchu głowy). Czas 

trwania: 10 sekund 

 

Ćwiczenia stymulujące słuch  

   

 Siadamy za dzieckiem. Opukujemy jego głowę palcami. Zaczynamy od czoła i przechodzimy 

przez środek głowy, potylicę do obszaru za uszami. Obserwujemy reakcje dziecka i 

dostosowujemy siłę opukiwania. Czas trwania: 15 sekund.    

 Siadamy naprzeciwko dziecka. Przy jego uchu szeleścimy papierem. Czas trwania: 10 sekund / 

ucho.   



 Siadamy naprzeciwko dziecka. Do jego ucha przykładamy plastikowy kubek, w który pukamy 

palcem. Obserwujemy reakcje dziecka i dostosowujemy siłę pukania. Czas trwania: 10 sekund 

/ ucho.   

  Siadamy za dzieckiem. Za jego głową gramy grzechotką. Obserwujemy reakcje dziecka i 

dostosowujemy głośność grania na instrumencie. Czas trwania: 10 sekund    

  Lokalizowanie źródła dźwięku. W różnych punktach pokoju gramy np. na trójkącie i prosimy 

dziecko, aby wskazywało kierunek, z którego dobiega dźwięk 

 

Ćwiczenia stymulujące smak i węch   

   

 Podajemy dziecku na łyżeczce odrobinę czegoś do zjedzenia (np. kwasek cytrynowy, 

przyprawa, cukier itp.). Nazywamy smak (słodkie, gorzkie itp.). Stosujemy jeden smak w 

sekwencji, zmieniamy smaki. Należy uwzględnić zalecenia dietetyczne.   

 Podajemy dziecku do powąchania na krótko jakiś aromat (mogą to być przedmioty z 

otoczenia). Nazywamy zapach. Stosujemy jeden aromat w sekwencji, zmieniamy zapachy. Nie 

wolno podawać do wąchania substancji toksycznych.   

 Dziecko siada na podłodze . Wachlujemy przed nosem dziecka kartonikiem nasączonym jakimś 

aromatem. Czas trwania: 10 sekund    

 „Memory” zapachowe. Przygotowujemy dwie pary wacików nasączonych dwoma aromatami. 

Podajemy kolejno do powąchania dziecku pierwszą parę wacików. Następnie podajemy drugą, 

a dziecko dopasowuje odpowiednie aromaty do siebie. Uwaga: nie wymagamy od dziecka 

prawidłowego wykonania zadania. Celem jest powąchanie zapachów.   

 

 Rodzicu proponuj dziecku dużo zabaw ruchowych, które wspomagają prawidłową integrację 

zmysłową i równocześnie usprawniają pracę kory mózgowej. 

Nie wyręczaj dziecka, jeśli nie jest to konieczne, bo mózg najefektywniej uczy się ruchu, który był 

wykonany samodzielnie. 
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