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Szanowni Państwo!

Witamy na łamach drugiego numeru poradnika „Wspieranie rodziców i nauczycieli
w  procesach  terapeutycznych  ich  dzieci/  uczniów”,  stanowiącego  część  innowacji
pedagogicznej „Kto słucha nie błądzi”. 

W  niniejszym  numerze  pragniemy  przybliżyć  kwestię  Integracji  Sensorycznej.
Odpowiemy  na  najczęściej  zadawane  przez  rodziców  i  nauczycieli  pytania  dotyczące
metody SI.  W drugiej  części  Poradnika  skoncentrujemy się  wokół  zagadnienia  rozwoju
mowy dziecka, analizując jego poszczególne etapy.

Autorki poradnika: 
Magdalena  Marszałek  –  pedagog  specjalny,  certyfikowany  terapeuta  Integracji  Sensorycznej  i
Terapii Ręki 
Agnieszka Pabich – logopeda, oligofrenopedagog, polonista
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INTEGRACJA SENSORYCZNA –
ODPOWIEDZI NA PYTANIA RODZICÓW I NAUCZYCIELI 

Metoda  Integracji  Sensorycznej  (SI)  jest  nowoczesną  metodą  terapeutyczną.
Stosowana jest w odniesieniu do dzieci  z opóźnieniami psychoruchowymi, trudnościami
w nauce szkolnej, uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego. Warto pamiętać, że im
wcześniej,  dzięki  prawidłowej  obserwacji  dziecka  i  zastosowaniu  odpowiednich  testów
zostaną  rozpoznane  deficyty  rozwojowe,  tym  lepsze  będą  efekty  terapii  SI.  Należy
wspomnieć,  że  Integracja  Sensoryczna  może  być  z  powodzeniem  łączona  z  innymi
programami terapeutycznymi. 

Szacuje  się,  że  zaburzenia  przetwarzania  sensorycznego  (dysfunkcje  integracji
sensorycznej) dotyczą od 5% do 20 % dzieci w klasie. Jako rodzice i nauczyciele widzą
z  pewnością  Państwo  „nie-zgrane”,  często  trudne  i  nietypowe  zachowania  swoich
wychowanków. Na pewno zastanawiacie się, czym mogą być one spowodowane i w jaki
sposób można pomóc dzieciom oraz jak efektywnie je uczyć. Mam nadzieję, że ten krótki
artykuł, choć trochę pomoże rozwiać wątpliwości. 

Czym jest integracja sensoryczna?
Integracja sensoryczna jest organizacją informacji odbieranych przez nasze ciało do

celowego  wykorzystania.  To  skomplikowany  proces,  podczas  którego  przetwarzane  są
bodźce sensoryczne. Układ nerwowy odbiera wrażenia z receptorów zmysłów takich jak:
dotyk,  układ  przedsionkowy  (dostarczający  informacji  o  sile  grawitacji  i  ruchu),
propriocepcja  (czucie  ciała),  węch,  smak,  wzrok  i  słuch,  a  następnie  organizuje  je
i  interpretuje  tak,  aby  mogły  być  wykorzystane  w  celowym  i  zakończonym sukcesem
działaniu.  Właściwy  przebieg  wszystkich  procesów  integracji  sensorycznej  warunkuje
prawidłowy rozwój emocjonalny, poznawczy i motoryczny dziecka.

Czym jest terapia Integracji Sensorycznej?
Terapia  Integracji  Sensorycznej jest  to  system  ćwiczeń,  zabaw  i  aktywności

proponowanych  dziecku,  który  ma  prowokować  i  wyzwalać  odpowiednie  reakcje
sensoryczne. Terapia SI jest  dla dziecka przyjemnością,  ponieważ ma charakter zabawy.
W specjalnie  przygotowanej  sali,  w  której  są  między  innymi  huśtawki,  piłki,  liny  do
wspinania, materace, dziecko pod okiem terapeuty uczy się w sposób bardziej efektywny
przetwarzać  i  wykorzystywać  skomplikowane  informacje  sensoryczne.  W zależności  od
stopnia  i  nasilenia  zaburzeń  SI  oraz  postępów  osiąganych  przez  dziecko,  terapia  trwa
zwykle  od  1  roku  do  2  lat,  a  sesje  terapeutyczne  odbywają  się  min.  1  raz
w tygodniu  i  trwają  zazwyczaj  60  min.  Sukces  terapii  zależy  od wielu  czynników:  od
głębokości  i  nasilenia  dysfunkcji,  od  wewnętrznego  popędu,  motywacji  i  chęci  do
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współpracy  dziecka  oraz  od  właściwego  zaplanowania  i  prowadzenia  terapii  przez
terapeutę. W proces terapii włączani są także rodzice lub opiekunowie dziecka. 

Jak wygląda badanie/diagnoza dziecka pod kątem zaburzeń integracji sensorycznej?
Diagnoza  pod  kątem zaburzeń  integracji  sensorycznej polega  na  kompleksowych

badaniach dziecka wykonanych przez certyfikowanego terapeutę SI,  którego obowiązuje
zachowanie  tajemnicy  zawodowej.  Proces  diagnostyczny  odbywa  się  zazwyczaj  na  2-3
spotkaniach  w  zależności  od  współpracy  z  dzieckiem  oraz  poziomu  jego  koncentracji
i samopoczucia.

Diagnoza procesów integracji sensorycznej składa się z kilku części:

• Wywiad z rodzicami lub opiekunami dziecka - terapeuta zadaje pytania dotyczące
przebiegu ciąży, porodu, rozwoju motorycznego dziecka, przebytych chorób i innych
problemów zdrowotnych. Warto, aby rodzice przynieśli ze sobą informacje od innych
specjalistów zajmujących się dzieckiem np. neurologa, logopedy, psychologa, opinię
wychowawcy dziecka, opinię lub orzeczenie wydane przez Poradnię Psychologiczno-
Pedagogiczną. 

• Kwestionariusz  -  rodzice  zostają  poproszeni  o  wypełnienie  szczegółowego
kwestionariusza,  który  pozwoli  określić  preferencje  dziecka  i  dopełni  informacje
uzyskane w wywiadzie. 

• Próby obserwacji klinicznej - dziecko, na prośbę terapeuty wykonuje szereg zadań,
które  mają  na  celu  wykluczenie  lub  potwierdzenie  występowania  u  dziecka
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przetrwałych  odruchów,  a  także  sprawdzenie  jak  wygląda  m.  in.  jego  napięcie
mięśniowe, równowaga, koordynacja i ogólna sprawność fizyczna. 

• Testy -  terapeuta przeprowadza kilka testów, które badają koordynację i  płynność
ruchową, planowanie motoryczne, czucie ciała, równowagę oraz pracę rąk. 

• U dzieci  poniżej  4  r.  ż.  oraz  dzieci  z  dodatkowymi  dysfunkcjami  rozwojowymi
i  niepełnosprawnościami,  a  także  u  dziećmi  z  utrudnionym kontaktem i  brakiem
chęci  do współpracy nie  przeprowadza się  testów i  prób z obserwacji  klinicznej.
Diagnozę tworzy się na podstawie wywiadu z rodzicami oraz obserwacji zachowań
dziecka podczas aktywności swobodnej i ukierunkowanej na sali SI. 

• Podsumowanie diagnozy - jest to rozmowa z rodzicami na temat wyników diagnozy
i  wniosków  z  nich  płynących.  Poszczególne  wyniki  są  objaśniane  i  omawiane.
Rodzice  otrzymują  pisemną  diagnozę,  która  zawiera  wszystkie  dane  uzyskane
z  wywiadu,  obserwacji  klinicznej  i  testów  oraz  ich  podsumowanie  i  wnioski
z zaleceniami do pracy w domu. 

Dla jakich dzieci przeznaczona jest terapia SI?
Terapia Integracji Sensorycznej przeznaczona jest m. in. dla dziecka, które :

• jest nadmiernie ruchliwe, nadpobudliwe, impulsywne, 
• łatwo się rozprasza i ma trudności ze skupieniem uwagi, 
• bywa agresywne, jest niestabilne emocjonalnie, 
• jest zbyt statyczne, mało aktywne, 
• ma trudności z zasypianiem i snem, 
• prezentuje  opóźnione  reakcje  na  bodźce  bólowe,  dotykowe,  węchowe,  wzrokowe

i słuchowe, 
• z opóźnieniem osiągnęło kamienie milowe rozwoju (siadanie, chodzenie, mówienie), 
• unika dotyku innych osób lub określonych faktur, nie toleruje zabaw dłońmi, nie lubi

czesania, mycia, obcinania włosów, kąpieli, obcinania paznokci, 
• domaga się dotyku, lubi intensywne zabawy, 
• ma słabą świadomość własnego ciała, 
• wykazuje  zachowania  autostymulujące/  autoagresywne  (drapanie  się,  szczypanie,

gryzienie, uderzanie), 
• ma nieprawidłowe napięcie mięśniowe (podwyższone lub obniżone), 
• wydaje się być niezdarne (często upada, potyka się, wpada na sprzęty), 
• ma trudności z oceną odległości, 
• może mieć problem z samoobsługą (ubieranie, rozbieranie), 
• ma problemy z obustronną koordynacją ruchową, często myli strony prawa-lewa, 
• z trudnością przychodzi mu naśladowanie ruchów innych osób, 
• reaguje nadmiernym zadowoleniem na ruch, lubi intensywne zabawy (kręcenie się,

bujanie, podskoki), 
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• boi się odrywać stopy od podłoża, odczuwa nienaturalny lęk przed upadkiem lub
wysokością,  boi  się/  unika  zabaw  ze  zmianami  pozycji  (kręcenie  się,  bujanie,
podskoki), 

• ma trudności z pisaniem, czytaniem, 
• zbyt lekko lub zbyt mocno chwyta przedmioty, 
• jest wrażliwe na światło lub określone kolory, 
• ma trudności z utrzymaniem wzroku na przedmiocie lub z podążaniem wzroku za

przedmiotem, 
• nie lubi/ domaga się pokarmów o określonej konsystencji, 
• nie lubi głośnych/ określonych dźwięków, 
• występuje opóźniony rozwój mowy, 
• lubi wydawać głośne dźwięki, 
• poznaje otoczenie za pomocą węchu, 
• negatywnie  reaguje  na  niektóre  zapachy,  nie  rozróżnia  zapachów  lub  ignoruje

nieprzyjemne zapachy. 

Kto może skierować dziecko na badanie pod kątem zaburzeń przetwarzania bodźców
sensorycznych?

Na  badanie  pod  kątem  zaburzeń  przetwarzania  sensorycznego  może  skierować
dziecko rodzic, nauczyciel czy specjalista pracujący z dzieckiem w szkole, a także lekarz
pediatra, fizjoterapeuta czy neurolog.

Czy  nauczyciel  może  wspomóc  ucznia  na  terenie  szkoły  u  którego  zdiagnozowano
zaburzenia SI ?

Oczywiście, że tak! Jednak jak zawsze na początku należy zapoznać się z postawioną
diagnozą oraz  rodzajem trudności,  jakie  posiada dane dziecko.  Ważna jest  też rozmowa
z  rodzicem  oraz  terapeutą,  który  stawiał  diagnozę  i  prowadzi  terapię  dziecka.  Poniżej
przedstawię kilka strategii, które można wykorzystać w szkole:

1. Zewnętrzne bodźce wzrokowe i słuchowe mogą łatwo przytłoczyć dziecko, które ma
trudności  z  integracją  sensoryczną,  dlatego jeśli  jest  to  możliwe,  ogranicz  liczbę
zbędnych  materiałów,  które  zawieszone  są  na  ścianach.  Schowaj  przyrządy
i materiały pomocnicze w pudełka, plastikowe pojemniki lub do szafek.

2. Jeśli dziecko łatwo się rozprasza, kiedy patrzy na tablicę, warto przykleić mu do jego
ławki  cyfry,  litery,  wyrazy z trudnościami ortograficznymi,  aby mogło skorzystać
z podpowiedzi. 

3. Jeśli uczeń jest wrażliwy na hałas, jeśli to tylko możliwe, przygotuj je zanim usłyszy
dzwonek, muzykę.

4. Dzieciom  z  zaburzeniami  integracji  sensorycznej  dobrze  służy  przewidywalny
harmonogram – dlatego warto rano przedstawić klasie plan pracy na cały dzień. 
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5. Sprawdzaj  po  każdej  lekcji,  czy  zadanie  domowe  zostało  dobrze  zapisane  i  czy
dziecko rozumie, na czym ono polega.

6. Wraz z rodzicami oznacz kolorami zeszyty i  okładki książek, aby dziecku łatwiej
było wypakować z plecaka niezbędne podręczniki na daną lekcję. 

7. W rogu klasy stwórz cichy zakątek (może to być wentylowany domek z kartonu,
kącik czytelniczy, itp.).

8. Kiedy  dzieci  pracują  indywidualnie,  włącz  muzykę  klasyczną,  by  grała  w  tle.
Muzyka Mozarta lub Vivaldiego uznawana jest za sprzyjającą nauce.

9. By pomóc dziecku w skupieniu się na lekcji, pozwól mu „bawić się”, manipulować
małymi  przedmiotami (np.  gumką,  gniotką),  oczywiście  jeśli  nie  zakłóca to  toku
lekcji. 

10. Wykorzystuj przerwy między kolejnymi zadaniami na ruch. 

Bibliografia:
J.  Koomar,  C.  Kranowitz,  S.  Szklut  „Integracja  sensoryczna.  Odpowiedzi  na pytania zadawane
przez nauczycieli”

ROZWÓJ MOWY DZIECKA

Mowa nie  jest  umiejętnością  wrodzą,  dziecko przyswaja sobie ją  od najbliższego
otoczenia,  drogą naśladownictwa. Prawidłowy rozwój mowy jest fundamentem rozwoju
osobowości  dziecka.  Dzięki  rozumieniu  mowy  poznaje  ono  otaczający  świat,  a  dzięki
umiejętności  mówienia  –  potrafi  wyrazić  to,  co  czuje,  o  czym myśli  i  czego  pragnie.
Kształtowanie się mowy dziecka wiąże się z jego rozwojem społeczno – emocjonalnym.
Częste  kontakty  słowne  dziecka  z  otoczeniem  przyspieszają  jego  rozwój,  doskonaląc
wymowę,  wzbogacając  słownictwo  oraz  ucząc  prawidłowego  stosowania  zasad
gramatycznych. Zaniedbania środowiskowe lub brak prawidłowych wzorców mowy mogą
spowodować opóźniony rozwój mowy lub jej zaburzenia. 

Rozwój mowy trwa kilka lat  i  w jego przebiegu wyodrębniają się pewne okresy,
które w przybliżeniu prezentują się następująco:

od urodzenia do 1. roku życia – okres melodii
od 1. do 2. roku życia – okres wyrazu
od 2. do 3. roku życia – okres zdania

od 3. do 7. roku życia – okres swoistej mowy dziecięcej.
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Okresy  te  cechuje  specyficzna  dynamika  rozwoju  i  zauważalne  zmiany  form
językowych.  Należy pamiętać,  że rozwój  mowy nie  przebiega identycznie  u wszystkich
dzieci. Każde przecież rozwija się w swoim indywidualnym tempie. 

OKRES MELODII
od urodzenia do 1. roku życia

Tuż po urodzeniu dziecko
wydaje krzyk spowodowany
pierwszym oddechem. Krzykiem
i płaczem reaguje na wrażenia dla
niego przykre: ból, zimno, a po
pewnym czasie za pomocą krzyku
komunikuje otoczeniu swoje
niezadowolenie. 
W krzyku niemowlęcia występują
elementy nieartykułowane, trudne do
określenia. Niektóre dźwięki są
zbliżone do samogłosek: a, e.

W 2. lub 3. miesiącu niemowlę zaczyna głużyć. Nie jest to „mówienie”, lecz trening
narządów artykulacyjnych. W wyniku głużenia powstają dźwięki gardłowe przypominające
k, g, h. Słuch i związane z nim naśladownictwo dźwięków nie są warunkiem głużenia, gdyż
głużą również dzieci głuche.

Głużenie przekształca się około 6. miesiąca w gaworzenie, które charakteryzuje się
powtarzaniem przez dziecko dźwięków, wydawanych przez otoczenie. W fazie gaworzenia
i później mogą pojawić się głoski: m, b, t, d.

Około  7  –  8.  miesiąca  życia  dziecko  zaczyna  reagować  na  mowę.  Początkowo
główną rolę odgrywa melodia, znaczenie wyrazu nie jest rozumiane. Na ostry ton dziecko
reaguje płaczem, zaś uśmiecha się, gdy przemawia się do niego pieszczotliwie.

W czwartym  kwartale  rozwija  się  rozumienie,  które  znacznie  wyprzedza  mowę
samodzielną.  Dziecko  jest  w  stanie  zidentyfikować  kilka  wyrazów,  tzn.  skojarzyć
posłyszane  nazwy  z  odpowiednimi  przedmiotami.  Rozumie  swoje  imię  oraz  proste
polecenie związane z sytuacją.

Pod  koniec  1.  roku  życia  dziecko  zaczyna  wymawiać  pierwsze  wyrazy:  da,  na,
mama.
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OKRES WYRAZU
od 1. do 2. roku życia

W tym okresie  dziecko zaczyna  używać  większości  samogłosek,  wymawia  wiele
spółgłosek: p, b, m, t, d, n, k. Głoski trudniejsze zastępuje łatwymi, a grupy spółgłoskowe
często upraszcza, ułatwiając sobie kontakt słowny z otoczeniem.

W wieku  14  –  15  miesięcy  dziecko  zaczyna  wypowiadać  więcej  pojedynczych
wyrazów.  Związane  jest  to  z  rozwojem  jego  uwagi,  spostrzegawczości,  pamięci,  czyli
z rozwojem umysłowym i fizycznym.

Większość dzieci półtorarocznych potrafi spełniać proste polecenia, a także można
zaobserwować u nich początki mowy spontanicznej. Wyrazy zaczynają zastępować gesty,
którymi dziecko posługiwało się, aby wyrazić swoje życzenia. Wyraz pełni funkcję całej
wypowiedzi. Dziecko zaczyna używać słów dla oznaczenia przedmiotów.

Z  końcem  2.  roku  życia  słownik  dziecka  zawiera  około  300  słów,  z  których
większość stanowią rzeczowniki, używane w mianowniku i będące nazwami przedmiotów
z najbliższego otoczenia.

OKRES ZDANIA
od 2. do 3. roku życia

Dziecko dwuipółletnie
w zasadzie wymawia wszystkie
samogłoski oraz spółgłoski: p, b, m,
ł, w, f, ś, ź, ć, dź, ń, j, k, g, ki, gi, h, t,
d, n, l. Pod koniec tego okresu mogą
pojawić się głoski syczące: s, z, c, dz,
a nawet szumiące: sz, ż, cz, dż. 
Wymienione  głoski  nie  zawsze  są  pełnowartościowe,  w  trudniejszych  zestawieniach,
bywają zastępowane łatwiejszymi,  wskutek małej  sprawności  narządów artykulacyjnych.
Dziecko wie, jak dana głoska powinna brzmieć, ale jeszcze nie potrafi jej wypowiedzieć.
Słownik wzbogaca się do około 1 000 wyrazów.

Maluch zaczyna budować pierwsze zdania dwuwyrazowe, twierdzące. Dosyć szybko
pojawiają  się  proste  zdania  pytające  i  rozkazujące.  Dzieci  najczęściej  posługują  się
rzeczownikami,  będącymi  nazwami  konkretnych  przedmiotów,  znajdujących  się
w  otoczeniu,  np.  pokarmów,  zwierząt,  części  ciała.  Czasowniki,  oznaczające  czynności
fizjologiczne, ruch, używane są w formie bezokolicznika.
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OKRES SWOISTEJ MOWY DZIECIĘCEJ
od 3. do 7. roku życia

W początkowym okresie
swoistej mowy dziecięcej
artykulacja daleka jest od
doskonałości. Wyrazy są
poskracane, głoski
poprzestawiane, grupy
spółgłoskowe – uproszczone.
Występują zlepki wyrazów
i neologizmy językowe, np. 
fikusiarka – łyżwiarka figurowa.

Dziecko  3  –  letnie
powinno wymawiać wszystkie samogłoski: a, o, u, e, y, i, ą, ę, chociaż mogą pojawiać się
odstępstwa,  np.  zamiana  samogłosek:  a na  o,  e na  a czy i na  y.  Jest  to  związane
z  niewykształconą  sprawnością  narządów  artykulacyjnych.  Trzylatek  powinien  również
wymawiać: m, mi, b, bi, p, pi, f, fi, w, wi, ś, ź, ć, dź, ń, k, ki, g, gi, h, t, d, n, l, li, j, ł.  W tym
wieku mogą pojawiać się głoski: s, z, c, dz, a nawet sz, ż, cz, dż. 

Chociaż  dużo  głosek  dziecko  umie  wypowiadać  poprawnie  w  izolacji,  jednak
w mowie spontanicznej są one zamieniane na łatwiejsze pod względem artykulacyjnym.
Mowę dziecka 3 – letniego cechuje: zmiękczanie głosek, tzn. s, z, c,  dz, sz, ż, cz, dż są
wymawiane jak ś, ź, ć, dź; r może być wymawiane jak j lub l, ponadto upraszczane są grupy
spółgłoskowe oraz brakuje wyraźnych końcówek w wyrazach. 

Wymowa 4 – latka będzie różniła się pod względem dźwiękowym. Utrwalają się
głoski:  s, z, c, dz (dziecko nie powinno ich wymawiać jak  ś, ź, ć, dź). Pojawia się głoska
r,  choć  jej  opóźnienie  nie  powinno  niepokoić  na  tym  etapie.  Głoski  sz,  ż,  cz,  dż są
zamieniane na s, z, c, dz lub ś, ź, ć, dź. Grupy spółgłoskowe są nadal upraszczane. 

Mowa dziecka 5 – letniego jest w zasadzie zrozumiała. Pojawiają się głoski sz, ż, cz,
dż, ale odnotowuje się, że w mowie spontanicznej są wymawiane jak s, z, c, dz.

U sześciolatków mowa winna być opanowana. Wszystkie głoski języka polskiego,
w tym najtrudniejsze, czyli sz, ż, cz, dż oraz r są prawidłowo realizowane, a mowa dziecka
jest w pełni zrozumiała dla otoczenia. 
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