
Integracja sensoryczna to proces porządkowania docierających do mózgu informacji. Mózg 

zbiera je w całość i selekcjonuje, by wybrać te bodźce, które są w danym momencie 

najważniejsze. Jeśli mózg nie potrafi ocenić, które informacje są ważne, a której nieistotne  

w danej sytuacji, układ nerwowy bardzo szybko ulega przeciążeniu, a czynności wykonywane 

są dużo wolniej. Dzięki prawidłowemu przetwarzaniu dziecko potrafi więc np. zignorować 

hałas panujący w klasie i skupić się na tym, co mówi nauczyciel. 

Integracja Sensoryczna rozwija się już w łonie matki, a przez kolejne lata życia mózg dziecka 

jest niejako maszyną do nauki przetwarzania sensorycznego. Dlatego tak ogromne znaczenie 

dla rozwoju dziecka ma zabawa. Musimy pamiętać, że daje ona możliwość silnego 

doświadczenia fizycznego, dydaktycznego, emocjonalnego i terapeutycznego. Pozwala zatem 

na harmonijny rozwój i jest bazą dla prawidłowego przetwarzania sensorycznego. Mózg 

dziecka jest „głodny” i to ruch najefektywniej go „karmi”. Dziecko co dnia musi być gotowe, 

by sprostać coraz większym wymaganiom. I to właśnie zabawa w sposób naturalny, bez presji, 

stresu pomaga tworzyć doświadczenia leżące u podstaw prawidłowego przebiegu procesu 

czytania, pisania czy właściwego zachowania się. Dziecku, które było właściwie zaopiekowane 

pod względem sensorycznym, nauka nie powinna sprawiać trudności. 

Właściwe przetwarzanie sensoryczne to integracja informacji z trzech istotnych dla SI 

systemów zmysłowych: dotyku, przedsionka i propriocepcji oraz zmysłów dla SI 

peryferyjnych, drugorzędnych: wzroku i słuchu. Dotyk to baza dla umiejętności nawiązania 

więzi uczuciowej, pozwala doświadczać siebie jako odrębnej istoty ludzkiej. Właściwe 

przetwarzanie dotykowe jest podstawowym źródłem poczucia bezpieczeństwa. Przedsionek 

jest nazywany zmysłem równowagi, jest ściśle związany ze wszystkimi układami 

sensorycznymi w naszym organizmie, dlatego stanowi ramę do stymulacji innych zmysłów. 

Niewłaściwe przetwarzanie ze strony tego układu sensorycznego negatywnie wpływa na 

napięcie mięśniowe, równowagę, postawę ciała, planowanie motoryczne, koordynację 

wzrokowo-ruchową, a także percepcję słuchową oraz ruchy gałek ocznych. Natomiast 

propriocepcja (potocznie zwana „czuciem głębokim”) jest zmysłem, dzięki któremu mamy 

świadomość gdzie znajdują się nasze kończyny bez konieczności zerkania na swoje ciało. 

Niewłaściwe przetwarzanie wpływa negatywnie na świadomość ciała, planowanie i płynność 

ruchu, umiejętność dostosowania siły do aktywności.  

Dziecko z zaburzeniami SI jest najczęściej w normie intelektualnej, pochodzi ze środowiska, 

które dostarczało mu różnorodnych bodźców, a mimo to jego rozwój fizyczny, umysłowy lub 

emocjonalny nie przebiega prawidłowo. Każde dziecko z zaburzeniami SI jest inne. Nie ma 

szablonu, który można by przyłożyć i dopasować. Stąd zachowania dzieci z zaburzeniami mogą 



być przeróżne: wycofanie, nieśmiałość, niskie poczucie własnej wartości. Bywa, że 

przypisywane są im takie określenia, jak: złośliwy, leniwy, uparty, arogancki. Dziecko  

z zaburzeniami SI reaguje z różną intensywnością nawet na ten sam bodziec w zależności od 

pory dnia. 

Słaba integracja sensoryczna oznacza więcej wysiłku i mniej sukcesów. Mózg dziecka 

funkcjonuje wówczas jak zespół niekomunikujących się ze sobą pracowników. Ich działania są 

nieefektywne, a na rezultat trzeba czekać zdecydowanie dłużej i nie można mieć pewności co 

do jakości wyników, mimo że nakład pracy każdego pracownika był ogromny. Badania 

pokazują, że co najmniej jedno na dwadzieścioro dzieci ma problemy z przetwarzaniem 

sensorycznym, które mogą utrudniać opanowanie najprostszych czynności, a w konsekwencji 

są przyczyną trudności w uczeniu się i zachowaniu. 

Objawy zaburzeń procesów integracji sensorycznej są bardzo różne. „Niektóre dzieci specjalnie 

poszukują silnych wrażeń, gdy tymczasem inne za wszelką cenę ich unikają. Dziecięce mózgi 

działają bowiem według identycznych praw, lecz nie wszystkie reagują identycznie na 

stymulację” (C.S. Kranovitz). Część dzieci później niż inne osiągają kamienie milowe, część 

rozwija się książkowo, a trudności pojawiają się później.  

Poniższy rysunek bardzo schematycznie wskazuje na typowe trudności z jakimi zmagają się 

dzieci ze słabą integracją sensoryczną. Wskazane objawy mogą wystąpić w różnych 

kombinacjach i różnym nasileniu w zależności od miejsca, pory dnia, poziomu zmęczenia 

dziecka czy sensorycznego przeciążenia.  

 



Każdy człowiek od czasu do czasu boryka się z trudnościami natury sensorycznej. Sygnałem 

alarmującym jest natomiast częste pojawianie się wskazanych powyżej sytuacji, które 

destabilizują funkcjonowanie dziecka. Z dysfunkcji sensorycznych się nie wyrasta. Z czasem 

dziecko może nauczyć się rekompensować sobie trudności na jakie napotyka i osiągać sukcesy, 

wymaga to jednak od niego ogromnego nakładu sił. Stąd tak ważne jest, by nie bagatelizować 

kłopotów i umożliwić skorzystanie z fachowej pomocy.  

W procesie diagnozy wyróżnić można następujące typy zaburzeń integracji sensorycznej: 

 

Pokrótce wyjaśniając powyższe terminy: 

✓ nadwrażliwość sensoryczna – nadmierna reakcja na bodźce. 

✓ podwrażliwość sensoryczna – obniżona reakcja na bodźce. 

✓ poszukiwanie sensoryczne – domaganie się intensywnych bodźców. 

✓ zaburzenia różnicowania sensorycznego – trudności z interpretacją bodźca (słyszy dźwięk, 

ale nie potrafi go zlokalizować; myli litery podobne graficznie jak: b-d; czuje dotyk, ale nie 

określa jego źródła). 

✓ zaburzenia posturalne – trudności z utrzymaniem właściwej postawy ciała. 

✓ dyspraksja – trudności z planowaniem i wykonaniem nowych czynności ruchowych. 

W naszej poradni istnieje możliwość diagnozy pod kątem rozwoju procesów przetwarzania 

sensorycznego. Szczegółowe informacje uzyskać można w sekretariacie. 

Przedszkolak, który nie uzyska wsparcia będzie miał ogromne trudności w szkole, która jest 

prawdziwym sprawdzianem gotowości układu nerwowego do podjęcia efektywnej pracy. Już 



samo wysiedzenie w ławce bywa czasem wyzwaniem. Budynek szkolny może być 

niezrozumiałym labiryntem korytarzy, więc uczeń z zaburzeniami SI będzie się notorycznie 

gubił i spóźniał na lekcje. Trudność stanowić będzie opanowanie materiału oraz odnalezienie 

się w społeczności szkolnej. Świadome swojej nieporadności dziecko przyjmuje dwie postawy 

w grupie rówieśniczej: wycofuje się i izoluje lub przerabia swoje zachowanie w żart stając się 

klasowym błaznem. 

Warto więc przyjrzeć się pozornie niezrozumiałym zachowaniom dzieci, którymi one nie robią 

nic innego – choćby były to zachowania najbardziej nas irytujące – jak tylko komunikują swoje 

potrzeby. Ważne jest, by terapię integracji sensorycznej podjąć jak najszybciej, po dokonaniu 

diagnozy. Im starsze jest dziecko, tym dłużej utrwala nieprawidłowe wzorce reagowania na 

bodźce. A sama terapia, jak pięknie mówi cytat z książki „Co się dzieje z moim dzieckiem”: 

„jest dla dzieci, które są inne;  

dzieci, które nie zawsze dostają „szóstki”. 

Dzieci, które mają uszy 

dwa razy większe niż ich rówieśnicy 

lub nosy siąkające całymi dniami. 

To jest dla dzieci, które są inne; 

dzieci, które po prostu nie dotrzymują kroku, 

dzieci, które ze wszystkimi się droczą, 

które mają pokaleczone kolana, 

których buty są ciągle mokre. 

To jest dla dzieci, które są inne; 

dzieci ze skłonnością do psot, 

bo kiedy są już dorosłe, 

jak pokazała historia, 

te właśnie różnice czynią je 

niepowtarzalnymi.” 
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