Integracja Sensoryczna
Pojęcie integracji sensorycznej jako pierwsza opisała dr. A. Jean Ayers jako „Proces dzięki któremu mózg
otrzymuje informacje ze wszystkich zmysłów segregując, rozpoznając, interpretując i integrując ze sobą
i wcześniejszymi doświadczeniami odpowiada adekwatną reakcją. Inaczej mówiąc integracja sensoryczna jest
taką organizacją wrażeń by mogły być użyte w celowym działaniu”.
Nasze zmysły dostarczają nam informacji o fizycznej kondycji naszego ciała i otoczenia wokół nas.Te informacje
płyną do mózgu jak rzeki płyną do morza. Niezliczone fragmenty sensorycznych (zmysłowych) informacji trafia
do mózgu w każdej chwili naszego istnienia, nie pochodzą one tylko z oczu czy uszu, ale również z każdego
punktu w naszym ciele (zmysł dotyku, propriocepcji) a nawet ze specjalnego zmysłu, który odbiera siłę grawitacji
i ruchu ciała.
Mózg nieustannie organizuje te informacje, gdy osoba jest w ruchu, gdy się bawi, uczy czy odpoczywa. Mózg
lokalizuje, segreguje i zarządza tymi informacjami tak jak policjant kierujący ruchem ulicznym w godzinach
szczytu. Gdy informacje płyną w prawidłowej organizacji, mózg może ich użyć do formowania percepcji,
zachowania czy uczenia się. Gdy strumień informacji jest zdezorganizowany, życie (funkcjonowanie systemu
nerwowego) może być jak godziny szczytu w mieście. Do harmonijnego rozwoju i optymalnego funkcjonowania
dziecka w świecie, niezbędna jest prawidłowa integracja sensoryczna .
Zaburzenia integracji sensorycznej nie wynikają z uszkodzeń narządów zmysłów, lecz są swoistym problemem
układu nerwowego z odbiorem, porządkowaniem i interpretacja bodźców zmysłowych. Dziecko z powyższymi
trudnościami może w ogóle nie zauważać pewnych bodźców, reagować na nie z opóźnieniem albo wręcz
przeciwnie reakcja może być nadmierna. U każdego dziecka może wyglądać inaczej, zaburzenia SI to zbiór
pewnych nieprawidłowości w rozwoju zmysłowo – ruchowym. Dlatego wyróżnia się objawy zaburzeń integracji
sensorycznej, które występują w różnych konfiguracjach i nasileniu.
Wybrane objawy u dzieci w wieku przedszkolnym


Nieprawidłowe napięcie mięśniowe.



Problem z koncentracją uwagi.



Zbyt duża ruchliwość dziecka lub odwrotnie preferowanie siedzącego trybu życia.



Niezgrabność ruchowa, ociężałość i sztywność, obniżona równowaga.



Problem w czynnościach precyzyjnych.



Nadwrażliwość na dotyk.



Unikanie huśtawek, zjeżdżalni, karuzeli, drabinek lub nadmiernym poszukiwaniem tego typu zabaw.



Unikanie miejsc zatłoczonych, głośnych, nieprzewidywalnych.



Poszukiwanie mocnego dotyku, uderzania i uciskanie własnym ciałem o innych ludzi lub przedmioty.



Nadwrażliwość na różne dźwięki i hałas.



Nadwrażliwość na bodźce wzrokowe.



Nadwrażliwość na zapachy wyczuwanie ich z daleka.



Unikanie niektórych smaków, konsystencji pokarmów a nawet jedzeniem wybiórczym.

Jeśli występują więcej niż dwa objawy i utrudniają one codzienne funkcjonowanie dziecka, może to być sygnałem
o problemach z przetwarzaniem bodźców sensorycznych.
Metoda integracji sensorycznej ma obecnie wielu zwolenników ,ale także przeciwników. O skuteczności jej są
przekonane osoby, które widzą jak poprawia się funkcjonowanie dzieci objętych terapią. Rodzice widzą, że
z dzieckiem dzieje się coś niepokojącego, zachowuje się inaczej od rówieśników. Do tej pory uważano że jest to
trudny charakter dziecka, nieudolność wychowawcza rodziców. Dzięki integracji sensorycznej, wiemy że pewne
dziwne zachowania mogą być oznaką nieprawidłowości w rozwoju sensomotorycznym.

