
ZABURZENIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ  

U DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM. 

 

      Niektóre choroby, czy dolegliwości takie jak odra, złamania albo słaby wzrok – są 

zrozumiałe. Inne, takie jak źródła problemów z uczniem się i złe zachowanie już nie. Wolne 

przyswajanie wiedzy oraz niestosowne zachowanie, są często spowodowane zaburzeniami 

integracji sensorycznej dziecka. Problemy tego rodzaju w dalszym ciągu trudno 

zdiagnozować, chociaż występują u dzieci na całym świecie. To między innymi przez nie 

inteligentne dzieci mają kłopoty z nauką w przedszkolu oraz są przyczyną złego zachowania 

dzieci.   

 Wraz z postępem wiedzy rozszerzyła się diagnostyka i zmieniło nazewnictwo. Dzieci 

z tymi zaburzeniami wymagają specjalnej pomocy, między innymi postępowania określonego 

terapią zaburzeń procesów integracji sensorycznej, czyli terapii SI. 

 Od kilku lat w Polsce obserwuje się stały wzrost rozpoznawania takich zaburzeń                              

u dzieci, a co za tym idzie zwiększające się zainteresowanie SI. Badania wskazują, że na 

dwadzieścioro dzieci jedno cierpi na zaburzenia integracji sensorycznej. Oznacza to, że                   

w każdej grupie znajduje się przynajmniej jedno dziecko, które może się zachowywać w 

sposób wynikający z jego specyficznych potrzeb sensorycznych. Zaburzenia integracji 

sensorycznej mają wpływ na uczenie się, samodzielność, rozwój społeczny oraz 

funkcjonowanie w grupie. 

              Prawidłowy i harmonijny rozwój psychoruchowy dziecka jest wynikiem 

fizjologicznego dojrzewania centralnego układu nerwowego i narządów zmysłów oraz ich 

wzajemnej stymulacji i integracji. W rezultacie dziecko dysponuje odpowiednio rozwiniętą 

sprawnością w zakresie motoryki małej i dużej oraz komunikacji werbalnej, potrafi 

nawiązywać więzi społeczne, osiąga stabilność emocjonalną oraz zdolność koncentracji 

uwagi i uczenia się. 

Integracja sensoryczna jest metodą opartą na zapotrzebowaniu dziecka na różnego 

rodzaju doświadczenia ruchowe. Terapia ta, dotyczy indywidualnej pracy z dzieckiem, 

poprzedzonej diagnozą i wyznaczeniem kierunków pracy terapeutycznej. Każda nawet 

najbardziej prosta aktywność ruchowa małego dziecka dostarcza mu różnych rodzajów 

elementarnych informacji sensorycznych (zmysłowych), które muszą być dobrze odebrane                  

i połączone, aby dziecko zachowało się adekwatnie do sytuacji. 



 

Według tej koncepcji bez prawidłowego pełnego rozwoju wcześniejszego etapu 

kolejne stadia nie mogą w pełni, harmonijnie się rozwijać ani dojrzewać. Problemy związane 

z zaburzeniami integracji sensorycznej u kilkuletnich dzieci manifestują się szeroką gamą 

objawów, często nieczytelnych i niezrozumiałych dla rodziców i opiekunów. Utrudniają one 

w znaczący sposób realizację zadań dnia codziennego samemu dziecku. 

Terapia SI angażuje dziecko w aktywność ruchową, z pozoru mającą wygląd wesołej 

zabawy. Podczas odpowiednio dobranych aktywności terapeuta dostarcza dziecku bodźce na 

które w aktualnym momencie rozwoju dziecko ma największe zapotrzebowanie.  

     Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej, mogą dzięki terapii rozwijać się 

prawidłowo.  
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