
Czym jest Integracja Sensoryczna? 

Integracja sensoryczna, to termin określający prawidłową organizację bodźców sensorycznych, docierających 

do układu nerwowego. Otrzymuje on informacje z wielu zmysłów naraz, po czym musi dokonać ich 

rozpoznania, interpretacji oraz integracji z wcześniej przeżytymi doświadczeniami. Po dokonaniu tej analizy, 

mózg wysyła sygnał do ciała, w jaki sposób ma ono zareagować – to tzw. reakcja adaptacyjna. Metoda 

Integracji Sensorycznej, ma na celu wyposażyć układ nerwowy w doświadczenia niezbędne, do wykształcenia 

prawidłowych (czyli adekwatnych do sytuacji oraz efektywnych) reakcji adaptacyjnych, które mogą być 

zarówno odpowiedzią ruchową, jak i myślową. 

Dla prawidłowego przebiegu procesów integracji sensorycznej, niezbędne jest prawidłowe funkcjonowanie 

podstawowych systemów sensorycznych: przedsionkowego, proprioceptywnego (czucie głębokie z mięśni i 

stawów) oraz dotykowego. Ich funkcjonowanie wpływa na działanie pozostałych zmysłów, postawę, 

prawidłowe napięcie mięśniowe, świadomość swojego ciała, koordynację ruchową, zdolność planowania ruchu, 

powstawanie reakcji równoważnych oraz ruchy oczu. 

Terapia Integracji Sensorycznej ma formę nauki przez zabawę, dzięki czemu dzieci chętnie w niej uczestniczą.  

 

Dla kogo przeznaczona jest terapia SI? 

Pierwotnie, metoda ta powstała dla dzieci z trudnościami w uczeniu się, ponieważ zaburzenia z zakresu 

integracji sensorycznej mogą znacznie utrudniać lub nawet uniemożliwiać efektywne uczenie się. Jednak 

metoda ta może być stosowana jako stymulacja rozwoju dzieci o prawidłowym rozwoju psychomotorycznym 

oraz jako forma profilaktyki ewentualnych trudności w nauce.  Dodatkowo terapia SI wykorzystywana jest w 

pracy z dziećmi: z ciąż wysokiego ryzyka, urodzonych przedwcześnie lub znacznie po terminie, po porodach 

powikłanych lub przez cesarskie cięcie, z opóźnieniem rozwoju mowy, z opóźnieniem rozwoju 

psychoruchowego, niedowidzącymi i niedosłyszącymi, z ADHD, z autyzmem oraz z zespołami wad 

genetycznych. 

Nigdy nie jest zbyt wcześnie na konsultację z terapeutą Integracji Sensorycznej, który pomoże w dostarczeniu 

dziecku niezbędnych doświadczeń, do prawidłowego rozwoju. Dodatkowo, należy podkreślić, iż dzieci nie 

wyrastają z zaburzeń z zakresu integracji sensorycznej – ich problemy powiększają się wraz z wiekiem, a dzieci 

uczą się jedynie wytwarzać kompensacje, aby poradzić sobie z trudnościami.  

 

Co powinno nakłonić rodzica do konsultacji z terapeutą SI? 

Poniżej przedstawiam listę wybranych zachowań, które wiążą się ściśle z zaburzeniami integracji sensorycznej. 

Należy rozważyć konsultację jeśli dziecko:  

- jest niespokojne, płaczliwe, ma kłopoty z zaśnięciem 

- ma trudności z samodzielnym piciem, żuciem i przełykaniem pokarmów (preferuje dania papkowate), 

- źle toleruje wykonywanie przy nim czynności pielęgnacyjnych i higienicznych, takich jak: obcinanie włosów, 

paznokci, mycie twarzy, zębów, smarowanie kremem, czesanie, czyszczenie nosa, uszu itp. 

- wiele czynności samoobsługowych wykonuje z trudem, powoli, niezdarnie, 

- ma problemy z samodzielnym myciem się, ubieraniem, zwłaszcza zapinaniem guzików i sznurowaniem butów, 

- nie toleruje metek przy ubraniach, preferuje zawsze tylko bardzo przylegającą lub luźną odzież,   

- ma słabą równowagę: potyka się i upada częściej niż rówieśnicy, prawie zawsze ma jakiś siniak czy zadrapanie, 

- podczas dłuższego siedzenia ma trudności z utrzymaniem głowy w pozycji pionowej, podpiera ją ręką, kładzie 

się na stoliku itp. 

- jest nadruchliwe, nie może usiedzieć/ustać w jednym miejscu, 

- trudno się koncentruje, a łatwo rozprasza, 

- jest impulsywne, nadwrażliwe emocjonalnie, często się obraża,bywa uparte, negatywistyczne, 

- w porównaniu do innych dzieci czy wymogów sytuacji porusza się zbyt szybko lub za wolno, 



- nabywanie nowych umiejętności ruchowych sprawia mu trudność, np. jazda na rowerze, rzucanie i łapanie 

piłki, pływanie, 

- wchodząc/schodząc po schodach częściej niż inne dzieci trzyma się poręczy, niepewnie stawia nogi, 

- nieumyślnie wchodzi lub wpada na meble, ściany, inne dzieci, 

- niewłaściwie czy wręcz dziwacznie trzyma różne przedmioty codziennego użytku, np. nożyczki, sztućce czy 

przybory do pisania, 

- unika dziecięcego baraszkowania z rodzicami lub rodzeństwem, 

- uwielbia ruch, poszukuje go, dąży do niego. Jest stale w ruchu – biega, podskakuje, często zmienia pozycję 

ciała, 

- przejawia duży lęk przed upadkiem lub wysokością, okazuje niepokój, gdy musi oderwać nogi od podłoża, np. 

wejść na wysokie schody, na drabinkę, usiąść na wysokim stołku, 

- w nowym miejscu czuje się zagubione, potrzebuje sporo czasu by zdobyć orientację w otoczeniu, 

- często myli stronę prawą i lewą, w obrębie własnego ciała oraz w otaczającej przestrzeni, podczas zabaw 

zdarza się, że biegnie w inną stronę niż piłka, którą ma złapać, jest zdezorientowane, ma słabe wyczucie 

odległości 

- nie ma dominacji jednej ręki, 

- ma trudności z dostosowaniem siły do zadania, 

- ma kłopoty z cięciem nożyczkami, rysowaniem po śladzie, kalkowaniem itp. 

- sprawia wrażenie słabego, szybko się męczy, 

- nie lubi karuzeli, huśtawki, lub przeciwnie – uwielbia to. 

 

Podstawowe założenia metody 

Metoda Integracji Sensorycznej opiera się na naukach takich jak neurologia oraz teoria zachowania. 

Neurobiologiczne podstawy tej terapii, opierają swoje działanie na:  

- zjawisku neuroplastycznosci mózgu - czyli zdolności tkanki nerwowej do tworzenia nowych połączeń; 

występuje ona przez całe życie, jednak jest najsilniejsza w pierwszych latach życia dziecka.  

- sekwencyjnym rozwoju procesów integracji sensorycznej – czyli rozwijaniu bardziej złożonych i 

kompleksowych zachowań na bazie wcześniejszych. 

- reakcjach adaptacyjnych – czyli występowaniu reakcji adekwatnych do sytuacji i otoczenia. 

- wewnętrznym pędzie do rozwoju – przejawia się on dostarczaniem sobie bodźców, których potrzebuje układ 

nerwowy, aby pozostać w stanie odpowiedniego pobudzenia i aktywności. 

Wyróżniamy cztery poziomy integracji sensorycznej: 

Poziom pierwszy –  rozwija się w życiu płodowym –  następuje tu rozwój w obrębie systemu przedsionkowego, 

proprioceptywnego, dotykowego oraz pierwszych reakcji równoważnych. 

Poziom drugi – rozwija się w pierwszym roku życia – występuje tu rozwój motoryki dużej i podstawowych 

zręczności, planowanie ruchu, kinestezja, stabilna postawa, podstawy rozwoju percepcji wzrokowej i słuchowej. 

Poziom trzeci – okres przedszkolny – zaobserwować tu można rozwój ruchów precyzyjnych rąk, różnicowanie 

stron ciała i schemat ciała, dalszy rozwój podstawowych systemów sensorycznych, rozwój koordynacji 

wzrokowo-ruchowej. 

Poziom czwarty – trwa od okresu wczesnoszkolnego – rozwija się na bazie wcześniejszych funkcji – 

obserwujemy tu tworzenie pojęć , czytanie, pisanie, liczenie, zachowania społecznie akceptowane.  

Warto zaznaczyć, że każdy kolejny poziom, tworzy się na bazie poprzednich, a proces integracji sensorycznej 

rozpoczyna się już w życiu płodowym. 

 



 
 







 
 



 
 

 

 


