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Integracja sensoryczna to proces dzięki, któremu mózg 

otrzymuje informacje ze wszystkich zmysłów segregując, 

rozpoznając, interpretując i integrując je ze sobą  

i wcześniejszymi doświadczeniami odpowiada adekwatną 

reakcją. Inaczej mówiąc integracja sensoryczna jest taką 

organizacją wrażeń, by mogły być użyte w celowym działaniu. 

 

Nieprawidłowa integracja sensoryczna przejawia się tzw. 

dysfunkcjami, czyli zaburzeniami. Pojawiają się one, gdy układ 

nerwowy niewłaściwie organizuje bodźce zmysłowe. 

Dysfunkcje nie są związane z uszkodzeniem narządów 

zmysłów, jeśli istnieją obawy dotyczące sprawności 

poszczególnych analizatorów, niezbędna jest konsultacja 

lekarska. Zaburzenia integracji sensorycznej dotyczą 

nieprawidłowości w zakresie przetwarzania bodźców 

sensorycznych w obrębie systemów: czuciowego (dotykowego  

i proprioceptywnego), przedsionkowego, słuchowego, 

wzrokowego, węchowego i smakowego. 

Istnieją pewne objawy nieprawidłowości w funkcjonowaniu dziecka, na które 

rodzice dziecka czy nauczyciele powinni zwrócić uwagę: 

 opóźnienia i zaburzenia rozwoju mowy  

 obciążony wywiad okołoporodowy 

 trudności z czytaniem, pisaniem, liczeniem - trudności z rozpoznawaniem 

liter, cyfr, mylenie, odwracanie liter, pismo lustrzane, przekręcanie sylab, 

wyrazów, czytanie od końca wyrazów 

 nieprawidłowy chwyt kredki, długopisu, kłopoty z cięciem nożyczkami, 

rysowaniem po śladzie, kalkowaniem  

 trudności z utrzymaniem głowy (podczas dłuższego siedzenia) w pozycji 

pionowej, podpiera ją ręką, kładzie się na stoliku  

 kłopoty ze wskazaniem części ciała, myli stronę prawą i lewą  

 trudności z samodzielnym żuciem i przełykaniem pokarmów 

 liczne siniaki czy zadrapania, gdyż potyka się i przewraca częściej niż 

rówieśnicy  

 wiele czynności samoobsługowych wykonuje z trudem, powoli, 

niezdarnie; do końca ich nie potrafi opanować. Ma kłopoty z ubieraniem 

się, zwłaszcza zapinaniem guzików, sznurowaniem butów  

 nadmierną ruchliwość - nie może usiedzieć czy ustać w jednym miejscu  

 zaburzenia napięcia mięśniowego - wzmożone lub obniżone np. szybka 

męczliwość podczas pisania  

 lęk przed upadkiem lub wysokością - wchodząc po schodach lub schodząc 

częściej niż inne dzieci trzyma się poręczy, niepewnie stawia nogi  

 obniżone zainteresowanie aktywnością ruchową, niechęć do karuzeli  

i huśtawek na placu zabaw, dziecko nie lubi podskakiwać, wchodzić na 

drabinki 

 niewspółmierna reakcja (np. krzyk, płacz) do siły bodźca na nagłe 

dotknięcie albo lekkie popchnięcie z tyłu  

 ma niezgrabne ruchy - zbyt zamaszyste, często chodzi na palcach  

 problemy z rzucaniem i łapaniem piłki  

 problemy z uczeniem się nowych aktywności ruchowych (pływanie, jazda 

na rowerze), podczas gimnastyki lub rytmiki kłopoty z dotrzymaniem 

kroku rówieśnikom - wielu ćwiczeń nie jest w stanie wykonać 



 słabe wyczucie odległości np. często staje zbyt blisko innych ludzi czy 

przedmiotów, nieumyślnie wchodzi lub wpada na meble, ściany czy inne 

osoby 

 zaburzona orientacja - podczas gier zespołowych zdarza się, że biegnie  

w innym kierunku niż jego drużyna, w inną stronę niż piłka, którą ma 

złapać  

 problemy z koncentracją uwagi - trudności w skupieniu uwagi nad 

zadaniem, z wysłuchaniem polecenia 

 problemy emocjonalne - często się obraża, jest uparte, reaguje agresywnie 

albo w kontaktach z innymi dziecko zamyka się w sobie, jest nieśmiałe  

i wycofywane 

 niska samoocena, nie wierzy we własne siły i możliwości  

 nadwrażliwość na bodźce zmysłowe np. gwałtownie reaguje i długo 

narzeka nawet na drobne urazy, często mruży oczy; zatyka uszy  

z powodu hałasu czy określonego dźwięku; zwraca szczególną uwagę na 

zapachy, które wywołują jego niepokój a czasem zdecydowaną 

dezaprobatę; unikanie zabaw plasteliną, malowania palcami, unikanie 

dotykania niektórych faktur i substancji np. kleju, piasku. trudności  

z tolerancją na czesanie, mycie głowy, mycie zębów 

 podwrażliwość na bodźce zmysłowe np. dziecko lubi kręcić się 

intensywnie i bardzo długo na karuzeli; może celowo uderzać się 

przedmiotami lub wpadać na ścianę, pocierać dłonie czy inne części ciała 

rzeczami o chropowatej fakturze, może uparcie obwąchiwać wybrane 

przedmioty, poszukiwać takich wrażeń jak np. wpatrywanie się w światło 

lampy sufitowej czy latarki; dziecko lubi smakować nietypowe czy 

niejadalne rzeczy takie jak np. pasta do butów; może też ignorować ból np. 

w takich sytuacjach jak dotykanie gorących przedmiotów 

 

 

 

 

 

 

 

Ważne 

Pojedynczy objaw nie jest wskazaniem do diagnozy 

SI. Jednak już kilka, a tym bardziej kilkanaście z nich 

jest powodem do przeprowadzenia pełnej diagnozy 

procesów integracji sensorycznej dziecka. 

 

Gdzie szukać pomocy? 

Rodzic powinien zgłosić się do Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej lub prywatnego gabinetu terapii SI, gdzie 

terapeuta, na podstawie wywiadu, obserwacji  

i badania dziecka, zdiagnozuje czy procesy integracji 

sensorycznej są zaburzone i w jakich obszarach one 

występują. Dzięki temu, będzie można ustalić dla 

dziecka indywidualny program terapii. 
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