
„Ruch może zastąpić niemal każdy lek, ale żaden lek nie zastąpi ruchu”  

Wojciech Oczko 

 Integracja sensoryczna to proces porządkowania docierających do mózgu informacji. 

Procesy integracji sensorycznej umożliwiają mózgowi zebranie wszystkich informacji  

w całość i wybór tych bodźców, które są w danym momencie najważniejsze. Dzięki 

prawidłowemu przetwarzaniu dziecko potrafi więc np. zignorować hałas panujący w klasie i 

skupić się na tym, co mówi nauczyciel. 

 Dziecięca zabawa jest najkorzystniejszą formą rozwijającą procesy integracji 

sensorycznej. Mózg dziecka jest „głodny” i to ruch najefektywniej go „karmi”. Dziecko co 

dnia musi być gotowe, by sprostać coraz większym wymaganiom. Stąd tak ważna jest 

właściwa stymulacja i to już od najwcześniejszych chwil życia. Warunkiem 

satysfakcjonującej nauki umiejętności czytania, pisania, liczenia czy zachowania się jest 

właściwa integracja sensoryczna. 

 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. Terapia oparta na 

odpowiednim dawkowaniu bodźców oraz dobrze ustawiony system pozytywnych wzmocnień 

optymalizuje rozwój psychofizyczny i wpływa na poprawę funkcjonowania dziecka. 

W naszej poradni istnieje możliwość diagnozy pod kątem rozwoju procesów przetwarzania 

sensorycznego. Szczegółowe informacje uzyskać można w sekretariacie. Serdecznie 

zapraszamy. 

Informacje opracowane na podstawie „Dziecko a integracja sensoryczna” A. Jean Ayres. 
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