
 

Miło nam poinformować, że w okresie wakacyjnym, tuż przed rozpoczęciem nowego roku 

szkolnego 2018/2019 w naszym przedszkolu powstała doskonale wyposażona, 

nowoczesna sala do terapii integracji sensorycznej.  

Termin integracja sensoryczna określa prawidłową organizację wrażeń sensorycznych 

(bodźców) napływających przez receptory. Człowiek odbiera rzeczywistość wszystkimi 

zmysłami na raz. Szczególnie dziecko poznaje świat dotykając, słuchając, smakując i 

obserwując. Aby jak najpełniej doświadczać świata i uczyć się, nasze zmysły muszą ze sobą 

współpracować i tworzyć sprawny mechanizm. Nieprawidłowy lub niepełny odbiór bodźców 

z któregoś ze zmysłów wprowadza chaos, powoduje niepewność i skłania do poszukiwania 

„brakujących” wrażeń. W ten sposób mózg dąży do równowagi i próbuje kompensować 

braki. 

Metoda Integracji Sensorycznej (SI) to zajęcia, których celem jest poprawa funkcjonowania 

ośrodkowego układu nerwowego odpowiedzialnego za odbiór i przetwarzanie bodźców 

zmysłowych (sensorycznych). 

Terapia integracji sensorycznej określana jest mianem „naukowej zabawy”. Podczas zajęć 

dziecko huśta się w hamaku, toczy w beczce, jeździ na deskorolce czy balansuje na kołysce. 

Przez zabawę przyjemną i interesującą dla dziecka dokonuje się integracja bodźców 

zmysłowych oraz doświadczeń płynących do ośrodkowego układu nerwowego, co pozwala na 

lepszą organizację działań. W toku pracy tą metodą terapeuta stymuluje zmysły dziecka oraz 

usprawnia takie zakresy, jak np.: motoryka mała, motoryka duża, koordynacja wzrokowo-

ruchowa. Zadaniem terapeuty jest, przy zastosowaniu odpowiednich technik, eliminowanie, 

wyhamowywanie lub ograniczenie niepożądanych bodźców obecnych przy 

nadwrażliwościach sensorycznych lub dostarczanie silnych bodźców, co jest konieczne przy 

podwrażliwościach systemów sensorycznych. 

Od nowego roku szkolnego 2018/2019 w Przedszkolu Nr 196 „Kraina Misiów”  terapia 

odbywać się będzie w sali specjalnie do tego przystosowanej i wyposażonej w odpowiednie 

przyrządy. Do terapii wykorzystywany będzie specjalistyczny sprzęt m. in. taki jak: 

podwieszane platformy, hamaki, deskorolki, trampoliny, tunele, piłki gimnastyczne, 

równoważnie, a także materiały różnej faktury do stymulacji dotykowej, materiały do 

stymulacji wzrokowej, węchowej, smakowej itp.  

W pierwszej kolejności terapią integracji sensorycznej w Przedszkolu Nr 196 „Kraina 

Misiów” objęci zostaną wychowankowie ze wskazaniami i zaleceniami do terapii SI 

wydanymi przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne. 

 


