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CO POWINIENEŚ
WIEDZIEĆ?

przeczytaj

Drogi rodzicu, 
jeśli zaobserwowałeś u swojego dziecka objawy zaburzeń 
integracji sensorycznej szukaj specjalistycznej pomocy którą 
możesz uzyskać w naszej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 
Twoja szybka interwencja przyniesie wymierne efekty w postaci 
poprawy funkcjonowania dziecka i jego prawidłowego rozwoju.

fot: bebiprogram
.pl

Drogi Rodzicu 
sprawdź, czy Twoje dziecko zdradza objawy deficytów integracji 
sensorycznej:

�� odczuwa dotyk jako bardzo silny, drażni je kąpiel, nakładanie ubrań, metki, źle 
znosi czynności higieniczne: obcinanie paznokci, czesanie, obcinanie włosów, 
czyszczenie uszu, mycie twarzy, smarowanie kremem lub ma obniżoną wrażliwość na 
dotyk i ciągle poszukuje bardzo silnych wrażeń: rzuca się na podłogę, zderza 
z kolegami itd,
�� jest nadwrażliwe na bodźce słuchowe, niektóre dźwięki mogą być dla dziecka 
trudne do zniesienia, np. gwizd, huk pękającego balonu, głośno grające radio, dziecko 
może zasłaniać uszy w miejscach gdzie jest hałas, 
� przejawia niechęć do huśtania się, kręcenia na karuzeli, gdyż nieprawidłowości 
w odbiorze i przetwarzaniu bodźców płynących z ruchu powodują zaburzenia 
równowagi dlatego nawet widok huśtających się dzieci jest dla dziecka trudny do 
zniesienia,
�� jest niezdarne, idąc czasem nie trafia w drzwi, źle szacuje odległość, potyka się 
o własne nogi, jest mało sprawne ruchowo, zachowuje się tak, jakby nie czuło 
własnego ciała, 
� poszukuje silnych wrażeń, żeby się w ten sposób „dostymulować”, wtedy jest stale 
w ruchu, hałasuje,
� ma trudności z mówieniem, płynnością mowy, wymawianiem niektórych głosek 
lub poprawnym budowaniem zdań, 
�� unika bliskości - jest nieposłuszne, ucieka, unika dorosłych, nie chce się przytulać. 
� dziecku sprawiają problemy proste czynności: odkręcenie kranu, zapięcie 
guzików, utrzymanie ołówka, zakręcenie butelki itd, słabe rysowanie po śladzie,
� ma trudności z samodzielnym żuciem i przełykaniem, woli papkowatą 
konsystencję pokarmów,
� ma problemy z dłuższym utrzymaniem głowy w pozycji pionowej - podpiera ją 
ręką, kładzie głowę na ręce,
�� jest niespokojne, płaczliwe, nadwrażliwe emocjonalnie, z trudnością zasypia,
� czuje się zagubione w nowym miejscu, 
� przejawia dużą wrażliwość na jasne światło, często jest silnie pobudzone 
w miejscach zatłoczonych i ruchliwych,
� nie ma dominacji jednej ręki, z trudnością posługuje się nożyczkami, ma kłopot 
z wiązaniem sznurowadeł, zapinaniem ubrań, rysowaniem i kolorowaniem,
�� jest chwiejne emocjonalnie, ma problem z rozstaniem się z opiekunem, źle 
funkcjonuje w nowych sytuacjach, nie reaguje na zakazy opiekuna, jest drażliwe 
i labilne emocjonalnie (łatwo przechodzi od śmiechu do płaczu).

Jeżeli obserwujesz wiele z powyższych
nietypowych zachowań, to koniecznie skonsultuj się ze specjalistą.


