
Co to jest integracja sensoryczna? 

 

Termin integracja pochodzi od łacińskiego słowa integratio i oznacza składanie całości. 

Integracja sensoryczna, w popularnym skrócie określana jest jako SI. To zdolność dziecka do 

odczuwania, rozumienia i organizowania informacji dostarczanych przez zmysły z otoczenia oraz 

własnego organizmu. Mówiąc w skrócie, integracja sensoryczna pozwala segregować, porządkować 

składać razem pojedyncze bodźce w pełne  funkcje mózgu. Gdy funkcje te są zrównoważone, 

motoryka ciała łatwo dostosowuje się do otoczenia, umysł łatwo przyswaja informacje, a „dobre” 

zachowanie pojawia się w sposób naturalny. Integracja sensoryczna wpływa także na rozwój dziecka, 

zdolność do nauki oraz samoocenę. Nie należy lekceważyć związku integracji sensorycznej  

z rozwojem emocjonalnym i społecznym. Według dr Ayres integracja sensoryczna to proces 

neurologiczny organizujący wrażenia płynące z ciała i środowiska w taki sposób, by mogły być użyte 

do celowego działania. Nasze zmysły przekazują nam informacje dotyczące fizycznego stanu naszego 

organizmu i otoczenia. Bodźce płyną do naszego mózgu niczym strumień do jeziora. W każdej chwili 

docierają do nas niezliczone kawałeczki informacji. Mózg lokalizuje, segreguje i porządkuje 

otrzymane bodźce, podobnie jak policjant na skrzyżowaniu kieruje samochodami. Kiedy bodźce 

przepływają w dobrze zorganizowanym i zintegrowany sposób, mózg może je wykorzystywać do 

tworzenia wyobrażeń, opracowania zachowań i przyswajania wiedzy. Kiedy przepływ bodźców 

odbywa się w niezorganizowany sposób, życie może przypominać korek uliczny w godzinach szczytu. 

Wszystkie czynności, które wykonujemy, wymagają zaangażowania ze strony układu 

sensorycznego - nie jest przecież tajemnicą, że człowiek odbiera świat poprzez zmysły. Prócz 

popularniejszych: dotyku, wzroku, węchu, smaku i słuchu, mamy jeszcze dwa zmysły: przedsionkowy 

i proprioceptywny. Choć są mniej znane od powyższych pięciu, to razem ze zmysłem dotyku są 

bazowymi systemami człowieka, na podstawie których dojrzewają pozostałe zmysły. Propriocepcja to 

inaczej czucie głębokie, pochodzące z więzadeł, mięśni, stawów i ścięgien, dzięki niej np. mając 

zamknięte oczy, potrafimy dotknąć palcem do nosa albo precyzyjnie trafić widelcem do buzi. Zmysł 

przedsionkowy, zwany również zmysłem równowagi, odpowiada za czucie naszego ciała  

w przestrzeni czyli daje nam informację gdzie znajduje się nasze ciało względem przyciągania 

ziemskiego, wpływa na właściwe napięcie mięśniowe, prawidłową postawę ciała, koordynację, 

umiejętność czytania i wiele innych. System przedsionkowy nierozerwalnie współpracuje z systemem 

proprioceptywnym.  

Wrażenia zmysłowe odpowiednio odbierane przez układ nerwowy nazywane są przez Ayres 

„pożywieniem dla mózgu”, dostarczają wiedzę potrzebną do prawidłowego funkcjonowania 

organizmu. Aby udowodnić, jak ważną rolę w naszym żuciu odgrywają prawidłowo wykorzystywane 



zmysły, Ayres proponuje wyobrażenie sobie prozaicznej sytuacji obierania pomarańczy. Autorka 

wylicza zmysły biorące udział w tej operacji: 

1. wzrok – widzimy kolor i kształt owocu, 

2. węch – obieramy i czujemy intensywny zapach, przez co nasila się praca ślinianek, 

3. smak, 

4. dotyk – za pomocą receptorów dotykowych odbieramy fakturę skórki pomarańczy i jej 

temperaturę, 

5. propriocepcja – oceniamy ciężar owocu, a także czujemy jego kształt, 

6. napięcie mięśniowe, koordynacja ruchowa i kinestezja – dzięki nim sprawnie obieramy skórkę, 

7. słuch (pośrednio) – słyszymy dźwięki odrywania skórki od owocu. 

Dopiero umiejętne połączenie wymienionych powyżej doświadczeń zmysłowych pozwala na 

stworzenie w umyśle „pojęcia pomarańczy”. Dzięki zmysłom nadajemy rzeczom znaczenie. Ayres 

uważa, że właśnie w ten sposób tworzy się podstawa naszej wiedzy o świecie. 

Warto podkreślić, że Integracja Sensoryczna jest procesem, który zachodzi poza świadomością, 

podobnie jak oddychanie, a jej rozwój zaczyna się już w życiu płodowym, a więc towarzyszy nam od 

początku do końca życia. 

Teoria integracji sensorycznej bazuje na neuroplastyczności mózgu. Co to oznacza?  

To właściwość mózgu, dzięki której jest on zdolny do adaptacji, zmienności, samonaprawy, uczenia 

się i pamięci. Najbardziej plastyczny mózg jest we wczesnym okresie rozwoju. To wtedy masowo 

tworzą się nowe połączenia nerwowe, a za ich sprawą nabywamy takich umiejętności jak chodzenie 

czy mówienie.  

Kiedy terapia SI? 

Terapia integracji sensorycznej może być prowadzona po wcześniejszych kompleksowych 

badaniach, prowadzonych przez wykwalifikowanych terapeutów. Diagnoza integracji sensorycznej to 

skomplikowany proces, trwa do trzech godzin najczęściej w godzinnych sesjach. Na diagnozę składają 

się: 

1. Wywiad z rodzicami - którego częściami składowymi są między innymi: okres rozwój 

prenatalny (płodowy), perinatalny (okołoporodowy) i postnatalnego (po urodzeniowy), czas 

osiągania „kamieni milowych” w obszarze rozwoju ruchowego, poznawczego i mowy, obecny 

stan zdrowia. 

2. Kwestionariusz - rodzic wypełnia szczegółowo kwestionariusz dotyczący funkcjonowania 

dziecka w życiu codziennym.  

3. Próby kliniczne - dziecko jest obserwowane w sytuacjach zadaniowych, gdzie ma do wykonania 

określone zadania lub ćwiczenia, które diagnozują i sprawdzają jakość napięcia mięśniowego, 



mechanizmy równoważne, pracę oczu, koordynację ruchową i symptomy przetrwałych 

odruchów tonicznych. 

4. Testy Południowo - Kalifornijskie - maja na celu określenie profilu dojrzałości zmysłów  

i ich integracji. Składają się z kilku części badających takie funkcje, jak: zdolność planowania 

czynności ruchowej (praksje), umiejętność lokalizacji bodźca dotykowego, płynność  

i koordynację ruchu, zdolność do utrzymania równowagi, czucie ciała i pracę ręki. Większość 

testów przeznaczona jest dla dzieci powyżej 4 roku życia.  

5. Obserwacji dziecka - w czasie jego swobodnej i zaplanowanej aktywności. Dla diagnosty 

szczególnie ważna jest reakcja dziecka na proponowane zadania ruchowe z wykorzystaniem 

specjalistycznego sprzętu.  

6. Podsumowanie diagnozy - to omówienie wyników poszczególnych testów i badań oraz zaleceń 

przygotowanych przez wykwalifikowanego terapeutę. Rodzice otrzymują wyniki diagnozy oraz 

program terapii w formie pisemnej.  

Diagnoza powinna zawierać wszystkie wyżej opisane elementy oraz szczegółowe wyniki po to, aby 

inny terapeuta mógł z niej korzystać i żeby w przyszłości istniała możliwość porównania wyników, co 

umożliwia określenie postępów dziecka i pozwala rodzicom na swobodny wybór terapeuty. Należy 

pamiętać, że jak każdy proces diagnostyczny, również ocena rozwoju integracji sensorycznej, jest 

bardzo indywidualna. Nie wszystkie dzieci podlegają w całości wyżej wymienionej procedurze. Ze 

względu na wiek, rodzaj czy nasilenie zaburzeń, utrudniony kontakt czy niepełną współpracę, 

diagnoza może mieć inną formułę.  Terapeuta dysponuje szerokim wachlarzem narzędzi badawczych 

pozwalających na rozpoznanie nieprawidłowości w rozwoju integracji sensorycznej dziecka i ustaleniu 

programu terapeutycznego. 

Celem terapii jest wsparcie rozwoju zdolności układu nerwowego do przetwarzania bodźców 

zmysłowych poprzez odnoszenie się do układów sensorycznych: przedsionkowego, 

proprioceptywnego i dotykowego, poprawienie codziennego funkcjonowania dziecka, a tym samym 

jakości jego życia. Terapeuta musi wiedzieć co i po co robi. Dobiera ćwiczenia i aktywności podczas 

spotkania adekwatnie do zdiagnozowanego problemu dziecka, jego możliwości, aktualnego stanu 

pobudzenia oraz kondycji psychicznej i fizycznej. Zaleca także „pracę domową” - czyli dietę 

sensoryczną (zindywidualizowane wskazówki terapeutyczne dotyczące korzystnych dla dziecka 

stymulacji zmysłowych i organizacji środowiska szkoła, dom,  mających wspomóc funkcjonowanie 

dziecka i efekty terapii). Pierwsze efekty terapii widać po ok  6-8 tygodniach. Spotkanie trwa 45-60 

minut i odbywa się zwykle 1-2 razy w tygodniu,  w zależności od potrzeby konkretnego dziecka. 

Zachowania, które wskazują na problemy z integracją sensoryczną: 

• Dziecko jest niespokojne, płaczliwe, ma kłopoty z zaśnięciem, często wybudza się w nocy 



• Ma trudności z jedzeniem 

• Jest niezdarne, słabo skoordynowane, ma trudności z ubieraniem się 

• Nie jest samodzielne 

• Ma problemy z utrzymaniem równowagi, często przewraca się na prostej drodze 

• Często wpada na stojące przedmioty 

• Ma problem z koncentracją uwagi, często się rozprasza 

• Przyjmuje nieprawidłowa postawę przy stoliku lub ławce – podpiera głowę, zjeżdża z krzesła 

• Jest nadruchliwe, nie może usiedzieć w jednym miejscu, często zmienia aktywności i pozycje 

ciała 

• Uwielbia karuzelę i huśtawki lub ich unika 

• Porusza się nieadekwatnie do sytuacji - zbyt wolno lub zbyt szybko 

• Jest impulsywne, nadwrażliwe emocjonalnie, często się obraża, bywa uparte, niezadowolone 

bez przyczyny, ciężko zrozumieć przyczynę jego zachowania 

• Trudno mu nauczyć się jazdy na rowerze, hulajnodze 

• Czuje się niepewnie na niestabilnym podłożu np. materacu 

• Przejawia duży lęk przed upadkiem lub wysokością, okazuje niepokój, gdy musi oderwać nogi 

od podłogi, np. wejść na schody 

• Nie toleruje zabiegów higienicznych np.: mycie głowy, kąpiel, obcinanie włosów, paznokci 

• Nie lubi się przytulać, nie lubi niespodziewanego dotyku lub przeciwnie nadmiernie 

obściskuje, dąży do mocnego kontaktu fizycznego 

• Nie znosi metek od ubrań 

• Zwykle odmawia ubierania nowych rzeczy, woli nosić stare, często już znoszone rzeczy 

• Nadmiernie zwraca uwagę na brudne dłonie, unika brudzących zabaw 

• Nie adekwatnie dopasowuje siłę do zadania 

• Unika zabaw zespołowych z kolegami, rodzeństwem, jest kiepskim zawodnikiem w zespole -

myli kierunki, jest zagubione na boisku 

• Sprawia wrażenie, że nigdy się nie męczy lub wręcz przeciwnie męczy się bardzo szybko 

• Ma problem z zaplanowaniem ruchu, nie wie od czego zacząć wykonanie nowej czynności 

• W nowym miejscu czuje się zagubione, potrzebuje sporo czasu by się odnaleźć w otoczeniu 

• Uwielbia ekstremalne przeżycia np. skoki na głęboka wodę, szybką jazda na nartach na tzw. 

„krechę”, szybkie zjeżdżalnie wodne, ciągle mu mało, nie zwraca uwagi na niebezpieczeństwo. 

• Ma trudności szkolne np. z czytaniem i pisaniem, cięciem nożyczkami, odwraca litery, cyfry, 

ma trudności w przepisywaniu z tablicy, nie ma dominacji jednej ręki 

• Silnie reaguje na bodźce na twarzy, rękach i stopach 



• Unikanie kontaktu fizycznego z niektórymi „materiałami” jak np. piasek, pasta, farby do 

malowania palcami 

• Nie toleruje nowych potraw, ma wąski repertuar żywieniowy 

• Silna niechęć do pewnych czynności pielęgnacyjnych, np. mycia zębów, mycia twarzy, 

czesania lub obcinania paznokci lub włosów 

 

Pojedynczy objaw nie musi być wskazaniem do diagnozy, jednak już kilka z nich może być 

wyraźną wskazówką i dziecko powinno mieć wykonaną pełną diagnozę zaburzeń integracji 

sensorycznej. 
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