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Wst p

Integracja sensoryczna jest umiej tno ci , która pozwala odczuwa , porz dkowa , sk a-
da  w jedn  ca o  i rozumie  w relacji do siebie bod ce wzrokowe, s uchowe, dotykowe, 
w chowe, smakowe oraz pochodz ce z ruchu i grawitacji. Warunkuje prawid owy rozwój 
mowy, adekwatn  do sytuacji wra liwo  emocjonaln , skoordynowany ruch i prawid owe 
procesy my lowe.

Procesy kszta towania integracji sensorycznej zachodz  w uk adzie nerwowym. Rozpoczynaj  
si  w okresie p odowym, a ko cz  ok. siódmego roku ycia dziecka. 

Niestety do  cz sto zdarza si , e procesy kszta towania integracji sensorycznej nie przebiegaj  
tak, jak powinny. Z powodu nieprawid owo ci w rozwoju uk adu nerwowego, a tak e niedosta-
tecznej lub nadmiernej stymulacji zmys ów pojawiaj  si  ró nego rodzaju zaburzenia integracji 
sensorycznej, które skutkuj  negatywnym wp ywem na funkcjonowanie dziecka: jego procesy 
poznawcze, nauk , a tak e rozwój spo eczno-emocjonalny. 

Zaburzenia te, zbyt pó no rozpoznane lub niepoddane specjalistycznej terapii, nie znikn  samo-
istnie, mog  si  wr cz nasila  i prowadzi  do zaburze  o charakterze wtórnym. Dlatego ogrom-
nie wa ne jest wczesne dostrze enie problemu, zdiagnozowanie przez specjalistów i poddanie 
dziecka terapii w oparciu o profesjonalnie opracowany plan oddzia ywa  terapeutycznych 
i prawid owo u o on  wspó prac  z rodzicami. Wi kszo  zaburze  mo na zlikwidowa  lub przy-
najmniej zminimalizowa  w takim stopniu, e dziecko b dzie mog o normalnie funkcjonowa  
w domu, w przedszkolu, a potem w szkole. 

1. Typy zaburze  integracji sensorycznej

Wyró niamy trzy podstawowe typy zaburze  przetwarzania sensorycznego1:

I. Zaburzenia modulacji sensorycznej (Sensory Modulation Disorder) 

S  to neurofizjologicznie uwarunkowane zaburzenia, w których sensoryczne dane wej ciowe 
zarówno z otoczenia, jak i z cia a s  s abo wykrywane, modulowane i/lub niew a ciwie interpre-
towane, co skutkuje nietypowymi reakcjami.

W obr bie tego typu zaburze  mo e wyst pi :

1. Nadwra liwo  sensoryczna (Sensory Overresponsivity), nacechowana zwi kszon  szybko-
ci , si  i d u szym trwaniem reakcji w stosunku do reakcji przeci tnych. Nadwra liwo  ta mo e 

dotyczy  tylko jednego systemu sensorycznego lub wielu systemów.

2. Podwra liwo  sensoryczna (Sensory Underresponsivity), charakteryzuj ca si  ignorowaniem 
lub brakiem reakcji dziecka na bod ce. Prowadzi do zaburze  ró nicowania dotykowego oraz 
orientacji w schemacie cia a.

3. Poszukiwanie wra e  sensorycznych (Sensory seeking/craving), charakteryzuj ce si  poszu-
kiwaniem okre lonych wra e  o du ej intensywno ci, cz sto wynikaj cych z ruchu i propriocep-
cji. Nierzadko wspó wyst puje u dzieci z ADHD.

1 Opracowano na podstawie: http://www.zbigniewprzyrowski.pl/integracja-sensoryczna/zaburzenia/
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II. Zaburzenia ruchowe o bazie sensorycznej (Sensory-Based Motor Disorder)

Zaburzenia te przejawiaj  si  w formie nieprawid owo rozwini tych ruchów posturalnych lub 
wolicjonalnych.

W obr bie zaburze  tego typu mog  wyst pi :

1. Dyspraksja – ograniczona zdolno  do tworzenia pomys ów, planu dzia ania i sprawnego 
wykonania dzia ania ruchowego. Najcz ciej dyspraksja wi e si  z motoryk  du  i ma , 
a tak e motoryk  oraln . Zwi zana jest z zaburzeniami integracji mi dzy wieloma centrami 
o rodkowego uk adu nerwowego.

2. Zaburzenia posturalne – trudno ci z w a ciw  stabilizacj  cia a podczas spoczynku lub 
w ruchu. Jako skutki tego rodzaju zaburze  mo e m.in. wyst pi : zaburzona koordynacja ruchu, 
niew a ciwe napi cie mi niowe (hipotonia lub hipertonia), s aba stabilizacja cia a, nieprawi-
d owy sposób utrzymywania i przenoszenia ci aru. 

III. Zaburzenia ró nicowania sensorycznego (Sensory Discrimination Disorder)

Dzieci z tym rodzajem zaburze  potrafi  rejestrowa  bod ce, dostosowa  si  do reakcji, ale nie 
potrafi  wskaza , sk d pochodzi dany bodziec, ani okre li , jaki on jest. Nie potrafi  w a ciwie 
dostrzega  podobie stw i ró nic mi dzy bod cami sensorycznymi. W obr bie zaburze  ró ni-
cowania sensorycznego najcz ciej wyst puj  zaburzenia ró nicowania s uchowego, wzroko-
wego i dotykowego.

2. Przyk ady zaburze  integracji sensorycznej, 
które powinny zaniepokoi  rodziców i nauczycieli

Zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci w wieku przedszkolnym mog  dotyczy  nast pu-
j cych systemów zmys owych: s uchowego, wzrokowego, dotykowego, proprioceptywnego 
(zwi zanego z czuciem g bokim, czyli czuciem pochodz cym z mi ni i stawów), przedsionko-
wego (zwi zanego z funkcjonowaniem zmys u równowagi) oraz w chu i smaku2. 

Objawy zaburze  uk adu s uchowego:

• trudno ci z rozumieniem i ró nicowaniem d wi ków dochodz cych z otoczenia,

• trudno ci z rozumieniem polece  z o onych,

• niska koncentracja na wypowiedziach ustnych,

• nadwra liwo  na ha as (zatykanie uszu, lekki sen, l k przed szczekaniem psa, trudno ci 
z zasypianiem),

• niedowra liwo  (przyk adanie do uszu przedmiotów wydaj cych d wi ki, ws uchiwa-
nie si  w odg osy pochodz ce z pracuj cych urz dze  domowych,

• ko ysanie g ow  lub przyjmowanie pozycji g ow  w dó ,

• uderzanie g ow  o ró ne przedmioty.

2 Opracowano na podstawie: http://dzielnicarodzica.pl/integracja-sensoryczna-powinno-niepokoic/
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Objawy zaburze  uk adu wzrokowego:

• nadwra liwo  na wiat o przejawiaj ca si  jako unikanie ró nego rodzaju bod ców 
wzrokowych (blasku s o ca, wiat a lampy) po czone z mru eniem i tarciem oczu,

• niska tolerancja na zmiany nat enia wiat a,

• niedowra liwo  na bod ce zwi zane ze wiat em przejawiaj ca si  poprzez wpatry-
wanie si  w ró nego rodzaju ród a wiat a (s o ce, lamp ),

• l k przed ciemnymi pomieszczeniami,

• nadmierne zainteresowanie lustrami i ró nego rodzaju b yszcz cymi przedmiotami,

• cz ste dotykanie powiek,

• nieobecny wzrok oraz unikanie kontaktu wzrokowego,

• kiwanie si , ko ysanie.

Objawy zaburze  uk adu dotykowego:

• unikanie wszelkiego rodzaju dotyku, przytulania, podawania d oni,

• oci a e poruszanie si ,

• chodzenie na sztywnych lub szeroko rozstawionych nogach,

• niech  do niektórych ubra  i materia ów o okre lonej strukturze, 

• delikatne, cz ste g askanie si , drapanie,

• unikanie k pieli, strach przed wiatrem i zmianami temperatury,

• niech  do czesania,

• pocieranie si , szczypanie, drapanie, rozdrapywanie ran,

• pojawienie si  g siej skórki bez obiektywnej przyczyny,

• chodzenie na boso, nago, rozbieranie si , poszukiwanie wra e  cieplnych.

Objawy zaburze  uk adu proprioceptywnego (czucia g bokiego):

• chodzenie na palcach lub wyginanie palców,

• machanie r kami, potrz sanie ramionami,

• s aba precyzja ruchów r k,

• chaotyczne ruchy,

• gwa towna masturbacja,

• nadaktywno , a nast pnie zastyganie w bezruchu,

• podwy szone lub obni one napi cie mi niowe.
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Objawy zaburze  uwarunkowanych dysfunkcj  uk adu przedsionkowego: 

• zbyt cicha albo g o na lub niewyra na mowa,

• krótkotrwa a pami  s uchowo-wzrokowa,

• wyd u ony czas reakcji na bod ce s uchowe i wzrokowe,

• niezrozumienie polece  z o onych,

• atwe rozpraszanie uwagi (dekoncentracja),

• zaburzenia grafomotoryczne.

Objawy zaburze  uk adu w chowego:

• obw chiwanie w asnego cia a oraz innych ludzi,

• odczuwanie przykrych zapachów w miejscu, gdzie w rzeczywisto ci ich nie ma, 

• wyra na fascynacja zapachami (podczas pieczenia czy gotowania),

• cz ste zatykanie nosa, nadwra liwo  na zapachy w otoczeniu (perfumy),

• opór przed jedzeniem, a tak e wypró nianiem (oddawaniem moczu i stolca),

• notoryczne d ubanie w nosie i wk adanie do niego ró nych przedmiotów.

Objawy zaburze  uk adu smakowego:

• obgryzanie paznokci, przygryzanie warg, policzków,

• wk adanie do ust przedmiotów niejadalnych,

• lizanie r k lub ró nych przedmiotów,

• odmawianie lub wybiórczo  jedzenia,

• wymiotowanie i zjadanie zwróconych tre ci pokarmowych.

Symptomy zaburze  SI s  widoczne tak e w ró nego rodzaju pracach plastycznych dzieci, spo-
sobach trzymania narz dzi pisarskich, zeszytach wicze  i kartach pracy. Analiza tych wytwo-
rów mo e by  pomocna w rozmowie z rodzicami dziecka o potrzebie pog bionej diagnozy.
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3. Symptomy zaburze  SI u dzieci w wieku 
przedszkolnym

(ze zbiorów autorki opracowania)

l. Objawy zaburze  uk adu s uchowego i wzrokowego

• Praca wykonana przez dziecko w wieku 6 lat i 11 miesi cy (pod koniec rocznego przygoto-
wania przedszkolnego). Polecenie przeczyta  i wyja ni  nauczyciel. 

 Mocn  stron  jest to, e dziecko wykona o zadanie na miar  swoich mo liwo ci. Jednak 
mia o przy tym trudno ci ze zrozumieniem polecenia z o onego. Nie zna liter, nie kojarzy liter 
z ich zapisem graficznym. Wyra nie widoczna inwersja statyczna i dynamiczna (odwracanie 
liter i zamiana ich miejsc) wiadczy o zaburzeniach uk adu wzrokowego i s uchowego.
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2. Objawy zaburze  uk adu wzrokowego

• Prace wykonane przez ch opca w wieku 6 lat i 5 miesi cy. 

 Dziecko z w asnej inicjatywy podejmuje próby dodawania z pomini ciem liczenia na kon-
kretach. Lubi zapisywa  swoje obliczenia. Dobrze liczy w pami ci, ale sposób zapisywania 
oblicze  wiadczy o wyra nych zaburzeniach uk adu wzrokowego (inwersja statyczna 
i dynamiczna, pismo lustrzane), a tak e zaburzeniach orientacji przestrzennej (dziecko nie 
odró nia prawej i lewej strony). Zaburzenia uk adu wzrokowego widoczne s  równie  pod-
czas prób pisania liter w liniaturze (pismo lustrzane).
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3. Objawy zaburze  uk adu proprioceptywnego i emocjonalnego

• Praca dziecka w wieku 6 lat. 

 Bardzo wysokie napi cie mi niowe powoduje ogromne trudno ci z pisaniem i rysowaniem: 
dziecko nie jest w stanie pisa  po ladzie, wychodzi poza p aszczyzny przeznaczone do kolo-
rowania, mocno naciska na kredk . W zwi zku z zaburzeniami emocjonalnymi najch tniej 
u ywa kredki czarnej.

• Praca dziecka w wieku 6 lat i 7 miesi cy. 

 Zbyt wysoki tonus mi niowy powoduje, e dziecko ma trudno ci z rysowaniem po ladach. 
Niedoko czona praca wiadczy o du ej m czliwo ci z powodu nadmiernego napi cia 
mi niowego.
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• Praca dziewczynki w wieku 7 lat, pod koniec rocznego przygotowania przedszkolnego. 
Polecenie przeczyta  i wyja ni  nauczyciel: „Uzupe nij rysunek jab ka w taki sposób, aby jego 
prawa i lewa po ówka by y jednakowe”

 Dziecko przelicza do 10, ale nie potrafi stosowa  tej umiej tno ci podczas wykonywania 
zada  wymagaj cych przeliczania. Ma zaburzony proces lateralizacji i orientacji na p asz-
czy nie kartki.
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4. Pierwsza pomoc w terapii zaburze  SI

Wyst powanie pojedynczych spo ród wy ej wymienionych symptomów oraz przedstawionych 
na zdj ciach niepokoj cych sygna ów niekoniecznie wiadczy o zaburzeniach integracji sen-
sorycznej u dziecka. Je li jednak jest ich przynajmniej kilka lub kilkana cie i wyst puj  z du ym 
nasileniem, wówczas niezb dna jest konsultacja ze specjalistami. 

Po pierwsz  pomoc mo na zwróci  si  do nauczyciela, lekarza pediatry, poradni psychologiczno-
-pedagogicznej, a potem – o ile zajdzie taka potrzeba – do terapeuty integracji sensorycznej. 

Rodzice nie zawsze jednak zdaj  sobie spraw  z tego, czy dziecko ma dysfunkcje integracji sen-
sorycznej. Cz sto niech tnie te  przyjmuj  informacje nauczycieli o potrzebie przeprowadzenia 
pog bionej diagnozy w tym kierunku. 

Wobec powy szego pomocny w niektórych sytuacjach mo e okaza  si  zamieszczony poni ej 
test3, którego wyniki mog  wp yn  na decyzj  rodziców w zakresie bada  specjalistycznych 
dziecka.

Czy u mojego dziecka istnieje ryzyko zaburze  integracji sensorycznej?

I. DOTYK

• Przesadnie reaguje na niewielki ból tak?   

• Nie zwraca uwagi na drobne skaleczenia tak?   

• Lubi aktywno ci zwi zane z brudzeniem si  (malowanie palcami) tak?    

• Unika aktywno ci zwi zanych z brudzeniem (lepienie w plastelinie) tak?   

• Nie lubi by  niespodziewanie dotykane (lekko) tak?   

• Lubi by  dotykane (uwielbia to, poszukuje tego) tak?   

• Poszukuje fizycznie agresywnego kontaktu (uderza w ludzi, ciany) tak?   

• Jest szczególnie askotliwe tak?   

• Unika u ywania d oni do eksploracji dotykowej obiektów tak?   

• Preferuje pewne ubrania i/lub narzeka na metki, mówi, e niektóre 
ubrania drapi , s  za sztywne tak?   

II. RÓWNOWAGA I RUCH

Pierwsza cz  pyta  odnosi si  do podwra liwo ci, a druga do nadwra liwo ci.

• Ma s ab  równowag  tak?   

• Ma lub mia o du e problemy z nauk  jazdy na rowerze tak?   

• Podpiera g ow  podczas rysowania, pisania tak?   

• Lubi kr ci  si  na karuzeli, krze le obrotowym tak?   

• Cz sto hu ta si  na krze le lub przyjmuje pozycj  g ow  do do u tak?   

• Uwielbia hu tanie si  na hu tawkach tak?   

• Uwielbia szybki ruch tak?   

3 http://www.sensorika.pl/diagnoza_i_terapia_procesow_si.html#
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• Wygl da na przera one w przestrzeni (nie hu ta si  itp.) tak?   

• Unika szybkiego ruchu tak?   

• Ma chorob  lokomocyjn  tak?   

• Lubi ruch, który samo inicjuje, nie lubi, gdy kto  nim porusza, hu ta tak?   

• Nie lubi próbowa  nowych zada  ruchowych tak?   

• Nie lubi wysoko ci, boi si  wspina  tak?   

III. KOORDYNACJA

• Ma problemy z manipulacj  (ci cie, rysowanie, zapinanie) tak?   

• Jest niezgrabne ruchowo, cz sto si  przewraca tak?   

• Ma trudno ci z uczeniem si  nowych aktywno ci ruchowych tak?   

• Ma trudno ci z ró nicowaniem prawo–lewo (powy ej siódmego roku ycia) tak?   

• Nie trzyma kartki drug  r k , gdy pisze lub rysuje tak?   

• le trzyma o ówek tak?   

• Brzydko pisze, nie mie ci si  w liniach tak?   

• Nie potrafi wi za  sznurowade , mia o trudno ci z nauczeniem si  tak?   

• Ma trudno ci z pos ugiwaniem si  sztu cami tak?   

• Ma trudno ci w apaniu i/lub kopaniu pi ki tak?   

IV. NAPI CIE MI NI

• Wygl da na rozlu nione, wiotkie tak?   

• Ma nieprawid ow  postaw , gdy siedzi lub stoi tak?   

• Zbyt mocno ciska przedmioty (np. o ówek) tak?   

• Zbyt lekko ciska przedmioty (np. o ówek) tak?   

• Szybko si  m czy tak?   

• Unika zabaw i gier ruchowych tak?   

• Podpiera g ow  podczas rysowania, pisania tak?   

• Raczej prowadzi siedz cy tryb ycia tak?   

• Jest niezgrabne ruchowo tak?   

• Ma trudno ci z podnoszeniem ci szych przedmiotów tak?   

V. S UCH

• Jest zirytowane, pobudzone lub zal knione w miejscach, gdzie jest g o no tak?   

• Jest bardzo wra liwe na d wi ki tak?   

• Trudno mu skupi  uwag  w miejscu ha a liwym tak?   

• Myli si , wykonuj c polecenia s owne tak?   

• Potrzebuje powtarzania polece , wskazówek tak?   

• Myli podobne d wi kowo s owa tak?   

• Zatyka uszy na niektóre d wi ki tak?   
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• Lubi dziwne d wi ki, lubi powtarza  pewne d wi ki tak?   

• Mruczy, piewa, mówi do siebie podczas wykonywania zadania tak?   

• Unika zabawek, innych przedmiotów wydaj cych d wi ki tak?   

VI. WZROK

• Jest nadwra liwe na wiat o; woli wiat o rozproszone, pó mrok tak?   

• Ma problemy z ró nicowaniem kszta tów tak?   

• Ma krótki okres fiksacji wzrokowej (skupienia wzroku na przedmiocie) tak?   

• Z trudno ci  ledzi poruszaj cy si  przedmiot, gubi go tak?   

• Cz sto mruga, ma ból g owy, za zawione oczy po czytaniu tak?   

• Jest bardzo pobudzone, gdy ma do czynienia z wieloma bod cami wzrokowymi tak?   

• Odmawia zas aniania oczu, ograniczenia widzenia tak?   

• Odwraca litery, sylaby, s owa tak?   

• Ma problemy z przepisywaniem z tablicy, ksi ki tak?   

• Mru y oczy podczas s onecznego dnia tak?   

VII. W CH

• Jest nadwra liwe na pewne zapachy tak?   

• Ignoruje nawet ostre i nieprzyjemne zapachy tak?   

• Ma trudno ci z ró nicowaniem zapachów tak?   

• Cz sto zatyka nos, mówi c, e „ mierdzi” tak?   

• Nie je pokarmów bez wcze niejszego w chania tak?   

• Jest nadwra liwe na zapach perfum, myd a, wody kolo skiej tak?   

• Lubi w cha  ró ne rzeczy nie s u ce do jedzenia tak?   

• Lubi mocno doprawione pokarmy tak?   

• Preferuje pokarmy o agodnym smaku tak?   

• Ma atwy odruch wymiotny na wiele zapachów tak?   

VIII. UWAGA I ZACHOWANIE

• Jest nerwowe, pobudzone tak?   

• Jest impulsywne, wyrywa si , zanim zako czymy instrukcj  tak?   

• Ma problemy z organizacj  zachowania, wykonywanych zada  tak?   

• Nie mo e d u ej skupi  si  na zadaniu tak?   

• Bardzo lubi biega , skaka , jest ci gle w ruchu tak?   

• Szybko i atwo pobudzaj  je d wi ki, wiat o itd. tak?   

• Jest niespokojne wówczas, gdy trzeba by  cicho i koncentrowa  si  tak?   

• atwo przechodzi od p aczu do miechu tak?   

• Szybko si  rozprasza tak?   

• Lubi biega , podskakiwa , by  w ruchu tak?   
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SKALA
NORMA RYZYKO

DOTYK 0–2 3–10

RÓWNOWAGA I RUCH: Podreaktywno 0–2 3–7

RÓWNOWAGA I RUCH: Nadreaktywno 0 1–6

KOORDYNACJA 0–3 4–10

NAPI CIE MI NI 0–2 3–10

S UCH 0–2 3–10

WZROK 0–3 4–10

W CH 0–3 4–10

UWAGA I ZACHOWANIE 0–2 3–10 

Nale y podkre li , i  wyniki powy szego testu nie mog  s u y  do jakiejkolwiek opinii, 
oceny pod k tem zaburze  SI ani by  podstaw  do terapii. Test mo e by  jedynie pomocny 
w zebraniu do  dok adnych, uporz dkowanych informacji o dziecku.

Profesjonalnie przeprowadzona diagnoza zaburze  SI jest do  z o ona i sk ada si  z nast pu-
j cych elementów:

• wywiadu z rodzicami dziecka,

• analizy wype nionych przez rodziców kwestionariuszy dotycz cych funkcjonowania dziecka 
w yciu codziennym,

• prób klinicznych (dziecko obserwowane jest w spontanicznej aktywno ci oraz w sytuacjach 
zadaniowych, gdzie jest sprawdzana i oceniana jako  napi cia mi niowego, mechanizmy 
równowa ne i obronne, praca oczu, koordynacja ruchowa, integracja ruchów tonicznych),

• testów zestawu Po udniowo-Kalifornijskich Integracji Sensorycznych (dziecko jest badane 
pod k tem odbioru i przetwarzania informacji dotykowych, równowa nych i proprioceptyw-
nych, a tak e umiej tno ci planowania ruchu, znajomo ci cia a, motoryki ma ej i koordyna-
cji wzrokowo-ruchowej),

• podsumowania bada .

Opracowanie i wdro enie indywidualnego planu terapii stwierdzonych zaburze  SI oraz 
organizacja otoczenia sensorycznego to kolejny krok w kierunku przygotowania pomocy 
dziecku z zaburzeniami SI. 

Terapia powinna by  prowadzona w oparciu o plan terapii, w miar  mo liwo ci indywidual-
nie i zespo owo, w warunkach dostosowanych do rodzaju zaburze . Rodzice dziecka powinni 
aktywnie uczestniczy  w eliminowaniu zaburze  SI, wykonuj c zadania ci le wed ug wskaza  
specjalistów. 
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Organizacja otoczenia sensorycznego powinna uwzgl dnia  nast puj ce elementy:

• kolor cian pomieszczenia, ilo  dochodz cych d wi ków, a tak e zapachy, które mog  
by  ród em niepotrzebnego pobudzenia uk adu nerwowego,

• nauczyciela (np. jego g os, sposób wydawania polece , kolorystyk  ubra ),

• struktur  dnia (np. w postaci obrazkowego planu dnia),

• materia y i pomoce dydaktyczne sprzyjaj ce rozwojowi zmys ów dziecka,

• mo liwo  dokonywania wyborów przez dziecko (dotycz cych zabawek, ubra , jedzenia 
zgodnie z preferencjami sensorycznymi).

Warto podkre li , i  terapia zaburze  SI nie jest oboj tna dla organizmu dziecka. Wszelkiego 
rodzaju b dy i niestosowanie si  do wskaza  specjalistów nie tylko nie przynios  poprawy, ale 
te  mog  przyczyni  si  do pog bienia zaburze  i wtórnych skutków.

Ponadto zarówno nauczyciele, jak i rodzice powinni pami ta  o tym, e „integracja senso-
ryczna nie jest lekarstwem na wszystko i nie mo e dokona  cudu. Jest efektywna jedynie wtedy, 
kiedy pod o em trudno ci w uczeniu si  s  zaburzenia przetwarzania bod ców sensorycznych” 
(Maas, 1998). Trzeba wi c liczy  si  z tym, e skuteczna terapia zaburze  SI nie zlikwiduje wszyst-
kich trudno ci w nauce i zachowaniu, np. tych, które wi  si  z ADHD, zespo em Aspergera, 
dysleksj  czy te  uwarunkowaniami genetycznymi.

5. Terapia zaburze  oraz rozwijanie SI u dzieci 
w wieku przedszkolnym

5.1. Propozycje aktywno ci, zabaw i wicze  terapeutycznych 
wp ywaj cych na prawid owy rozwój uk adu s uchowego

 Zabawa „S ysz , powtarzam, rozpoznaj ”

• Potrzebne b d : poduszeczki lub kocyki. 

Zabaw  nale y przeprowadzi  na wie ym powietrzu, np. w parku lub na placu przedszkolnym. 
Na polecenie nauczyciela dzieci przez 2–3 minuty ws uchuj  si  w odg osy dobiegaj ce z oto-
czenia, po czym siadaj  w kr gu na u o onych na trawie poduszeczkach lub kocykach. Kolejno 
na laduj  po jednym z us yszanych g osów, a zadaniem pozosta ych dzieci jest powtórzenie 
tego g osu i odgadni cie, kto lub co go wydaje i sk d pochodzi, np.:

• szszszszszsz (wypowiada jedno dziecko); szszszszszsz (powtarza ca a grupa); rozpoznanie: 
szum wiatru; ród o: s yszalny z koron drzew;

•  (wypowiada jedno dziecko);  (powtarza ca a grupa); rozpoznanie: 
g os samochodu; ród o: dobiega z ulicy.
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 W którym pude ku jest ukryty zegar?

• Potrzebne b d : g o no tykaj cy budzik, pi –sze  kartonowych pude ek jednakowej 
wielko ci.

Uczestnicy zaj  odwracaj  si  plecami do nauczyciela. Nauczyciel wk ada budzik do wybra-
nego pude ka, po czym poleca dzieciom odwróci  si , uwa nie nas uchiwa , sk d dobiega 
tykanie, i wskaza  pude ko, w którym zosta  ukryty budzik.

 Chochlik s uchowy

• Potrzebne b d : znajduj ce si  w sali zabawki (oko o 20 sztuk).

Dzieci siedz  w kr gu na dywanie. Na rodku dywanu le  zabawki. Zadaniem dzieci jest wska-
zanie i podanie pe nej nazwy zabawki, z której chochlik s uchowy zabra  fragment nazwy. W rol  
chochlika wciela si  nauczyciel:

• nazywa zabawk , wymieniaj c tylko pierwsz  sylab : ci - (ci arówka), au- (auto), 
pie- (piesek),

• nazywa zabawk , pomijaj c pierwsz  sylab : -ka (lal-ka), -cek (klo-cek), 

• nazywa zabawk , pomijaj c pierwsz  g osk : -ózek (wózek), -i  (mi ), -i ka (pi ka),

• nazywa zabawk , pomijaj c pierwsz  i ostatni  g osk : -ow- (sowa), -o- (kot). 

 Kolorowa zabawa s uchowa 

• Potrzebne b d : zestawy kolorowych kartoników dla ka dego dziecka (bia y, ó ty, czer-
wony, zielony, niebieski), przypi ty do tablicy du y arkusz szarego papieru z narysowanymi 
pi cioma ró nymi uk adami rytmicznymi; na pocz tku ka dego uk adu rytmicznego nale y 
przyklei  kartonik w jednym z pi ciu wymienionych kolorów. 

Przyk adowe uk ady

• z kartonikiem bia ym: kó ko, trójk t, odst p, kó ko, kó ko, odst p, trójk t, trójk t;

• z kartonikiem ó tym: kó ko, trójk t, odst p, kó ko, trójk t, odst p, kó ko, trójk t;

• z kartonikiem czerwonym: trójk t, trójk t, odst p, kó ko, kó ko, odst p, trójk t, trójk t;

• z kartonikiem zielonym: trójk t, trójk t, odst p, trójk t, trójk t, odst p, trójk t, trójk t;

• z kartonikiem niebieskim: trójk t, kó ko, odst p, trójk t, kó ko, odst p, trójk t, kó ko.

Nauczyciel rozdaje dzieciom zestawy kolorowych kartoników. Informuje, e za chwil  b dzie 
odtwarza  ruchem i d wi kiem narysowane uk ady rytmiczne: trójk t – kla ni ciem w d onie, 
kó ko – tupni ciem nog . Zadaniem dzieci b dzie rozpoznanie, który uk ad rytmiczny odtwarza 
nauczyciel, i podniesienie do góry kartonika w odpowiednim kolorze, np.: kla ni cie, kla ni -
cie, cisza, tupni cie, tupni cie, cisza, kla ni cie, kla ni cie (dzieci podnosz  do góry kartoniki 
czerwone).
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 Który kolor wybierzesz?

• Potrzebne b d : krepina w kolorach czerwonym, ó tym, bia ym i pomara czowym, ta ma 
klej ca. Zabaw  nale y przeprowadzi  na placu przedszkolnym, wykorzystuj c np. drzewa.

Nauczyciel wybiera cztery drzewa, rosn ce w niezbyt du ej odleg o ci jedno od drugiego. Pie  
ka dego z tych drzew owija innym kolorem krepiny. Krepin  mocuje do pni za pomoc  ta my 
klej cej. Prosi dzieci o podanie pierwszej g oski ka dego z kolorów (cz, , b, p). Wyja nia, na 
czym b dzie polega a zabawa: nauczyciel wypowie s owo rozpoczynaj ce si  na tak  sam  
g osk , jak jeden z kolorów krepiny, a dzieci powinny dotkn  pnia drzewa, na którym znajduje 
si  krepina w tym kolorze, np. aba – dzieci staj  przy pniu z naklejon  ó t  krepin , parasolka – 
dzieci staj  przy pniu z naklejon  pomara czow  krepin .

 „Farbujemy” ubrania (karta pracy 1)

• Potrzebne b d : kredki w ulubionych kolorach dzieci.

Dzieci nazywaj  ubrania. Dziel  nazwy ubra  na sylaby. „Farbuj ” (koloruj ) na ulubione kolory 
tylko te ubrania, których nazwy sk adaj  si  z dwóch sylab.


