
Jak pomóc dziecku z zaburzeniami 

integracji sensorycznej w szkole? 

 
 

Dzieci przejawiające zaburzenia integracji sensorycznej powinny otrzymać pomoc w formie  

systematycznej terapii prowadzonej przez wykwalifikowanych terapeutów. Jednak nie tylko 

oni mogą pomagać dzieciom z tymi trudnościami. Nauczyciele w szkole wiedząc, że dziecko 

ma problemy sensoryczne mogą również je wspierać swoimi działaniami tak by lepiej 

funkcjonowało na lekcjach. 

Oto kilka sposobów które mogą być pomocne w poprawie funkcjonowania dziecka: 

I. Podstawową rzeczą dla tej grupy dzieci jest dobranie właściwego siedzenia i miejsca  

w klasie:  

1. Niektóre dzieci łatwo rozpraszane wzrokowo lepiej funkcjonują siedząc blisko nauczyciela 

z przodu klasy. Należy jednak pamiętać, że jeśli dziecko również łatwo rozprasza się na 

dźwięki, to może w reakcji na nie odwracać się do tyłu klasy. 

2. Należy dopasować krzesło do potrzeb dziecka tak by się w nim czuło bezpiecznie  

i komfortowo. Dziecko siedząc na krześle powinno być w stanie postawić pełne stopy na 

podłodze i oprzeć swoje łokcie na biurku. Jeśli krzesło jest zbyt wysokie należy dziecku 

zapewnić podstawkę pod nogi. 

3. Pewne dzieci potrzebują nieco więcej ruchu by się skupić. Dla nich warto zastosować 

dmuchaną poduszkę sensoryczną, na której będą mogły nieco się poruszać i nie 

przeszkadzać innym. 

4. Wrażliwe słuchowo dziecko nie powinno siedzieć obok źródeł dźwięku i drzwi poprzez 

które słychać hałas z korytarza.  

5. Wrażliwe wzrokowo dziecko nie powinno siedzieć obok okna. Rozpraszać je może również 

nadmiar bodźców wzrokowych wewnątrz sali – dekoracje, gazetki ścienne, zbyt jaskrawe 

kolory ścian lub wyposażenia klasy. 



II. Jeśli w klasie są stosowane do oświetlenia jarzeniówki należy je wyeliminować 

ponieważ dostarczają drażniących bodźców wzrokowych i słuchowych dla dzieci 

bardziej wrażliwych sensorycznie. 

III. Wskazane jest stosowanie krótkich przerw w czasie lekcji na ruch taki jak np. rytmiczne 

poskakanie czy marsz w miejscu. Takie krótkie zadanie ruchowe będzie pomocne dla 

wszystkich dzieci nie tylko tych z problemami sensorycznymi. 

IV. Warto zorganizować /szczególnie dla dzieci klas młodszych/ kącik sensoryczny gdzie 

będzie np. mini trampolina do poskakania, jakiś puf z granulatem do posiedzenia na 

nim, coś na czym można się trochę pokręcić. 

V. Jeśli obserwujemy, że dziecko gryzie ołówek lub inne rzeczy /np. końcówki ubrania, 

sznurki/ to dobrze jest zalecić rodzicom by wyposażyli je w specjalne pomoce do żucia 

i gryzienia /np. odpowiednie nakładki na ołówek, gryzaki/, które są już do nabycia  

w specjalistycznych sklepach 

VI. Gdy dziecko jest bardzo pobudzone ze względu na dźwięki, zapachy, ruch podczas 

większych zgromadzeń szkolnych to pozwólmy mu może unikać takich sytuacji. 

VII. Dla dziecka szczególnie wrażliwego słuchowo pomocne może być noszenie słuchawek 

specjalistycznych podczas przerw, czy nawet w czasie lekcji. Pamiętajmy by nie 

chodziło zbyt długo w słuchawkach. Można również zalecić stopery do uszu (należy 

często je wymieniać by nie dochodziło do infekcji uszu) 

VIII. Część dzieci z problemami sensorycznymi potrzebuje dodatkowych bodźców by 

utrzymać uwagę i skoncentrować się na zadaniach podczas lekcji. Dla nich w zależności 

od potrzeb można  zezwolić na żucie gumy, pozwolić by miały coś do ściskania (mała 

piłeczka, jakiś "gniotek"), pozwolić by mogły trzymać jakiś miły w dotyku obiekt 

dostarczając sobie bodźców i równocześnie nie przeszkadzając innym dzieciom. 

IX. Niektóre dzieci bardzo wrażliwe dotykowo mogą mieć kłopoty z koncentracją ze 

względu na niewłaściwe ubranie (materiał, nadmiar szwów, metki). Warto uczulić 

rodziców na ten problem. 

X. Czasem dzieci z problemami sensorycznymi stają się bardziej pobudliwe i mają większe 

kłopoty z koncentracja uwagi jeśli są zaskakiwane zmianami w programie lekcji,  

w programie dnia. Należy unikać w miarę możliwości takich sytuacji i informować nieco 

wcześniej o takich zmianach. 

XI. Jeśli dziecko jeszcze nie było na konsultacjach u terapeuty integracji sensorycznej,        

warto zasugerować rodzicom, by udali się na taką konsultację.           
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