
Moduł 4

Potrzeby sensoryczne
Szkoła specjalna i ogólnodostępna

Wersja zaawansowana
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Cele szkolenia

• Zdobycie wiedzy o procesie odbioru i przetwarzania bodźców 
sensorycznych

• Nabycie umiejętności rozpoznawania problemów w zakresie odbioru 
i przetwarzania danych sensorycznych u dzieci z ASD 

• Przygotowanie do orientacyjnej oceny funkcjonowania 
sensorycznego dziecka w klasie i poza nią

• Poznanie wybranych strategii wspierania ucznia z ASD w zakresie 
sensorycznego funkcjonowania (tzw. dieta sensoryczna)
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Problemy sensoryczne u dzieci z ASD
• Problemy w odbiorze i przetwarzaniu danych sensorycznych często

występują u dzieci z ASD
• W 2013 roku Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne włączyło

zaburzenia wrażliwości sensorycznej do objawów diagnostycznych
ASD

• Problemy sensoryczne w ASD mogą przejawiać się w formie
nadwrażliwości (zbyt duża wrażliwość) lub podwrażliwości (zbyt
mała wrażliwość) na rozmaite bodźce

• Zaburzenia wrażliwości sensorycznej mogą być przyczyną trudnych
zachowań
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7 zmysłów 
zmysł kanał efekt

Sight Eyes

Informacja jest 
przekazywana do 
mózgu, gdzie jest 
przetwarzana            
i interpretowana 

Hearing Ears
Touch Skin
Smell Nose
Taste Mouth/tong
Vestibular sense (balance) Inner ear

Proprioceptors (orient of the
body in space and maintain
balance)

Muscles and joints

Zmysły reagujące na bodźce z otoczenia zewnętrznego 

Zmysły reagujące na bodźce z wnętrza ciała
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Podwyższony próg wrażliwości

Prawidłowy próg wrażliwości

Obniżony próg wrażliwości
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Próg wrażliwości (dla szkoły specjalnej)

David- uczeń  z ASD w kl. 1 szkoły specjalnej

Podwyższony próg wrażliwości

Prawidłowy próg wrażliwości

Obniżony próg wrażliwości
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Próg wrażliwości (dla szkoły ogólnodostępnej)

David- uczeń  z ASD w kl. 1 szkoły ogólnodostępnej

Podwyższony próg wrażliwości

Prawidłowy próg wrażliwości

Obniżony próg wrażliwości
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• Dlaczego odczuwamy dyskomfort ? Czy dzieci z ASD  doświadczają 
bólu?

• Obserwuj, obserwuj, obserwuj. Czasami ciało “pokaże”, że czego potrzebuje, nawet
jeżeli osoba nie jest w stanie tego wyrazić. Ale co zrobić, jeżeli tak nie jest?

• Zwracaj uwagę na nietypowe zachowanie. np. Czy słuchając ulubionej muzyki, do
której zwykle dziecko tańczy, jest tym razem zobojętniałe?. Czy podczas zajęć, na
których dziecko jest zwykle zaangażowane, tym razem przejawia mniejszą
aktywność?

• W załączniku Non-communicating Children’s Pain Checklist znajduje się lista
przykładowych zachowań dzieci niemówiących, na które warto zwracać uwagę i
które należy ujawnić lekarzowi, jeżeli zachodzi taka potrzeba.

.http://www.community-networks.ca/wp-
content/uploads/2015/07/PainChklst_BreauNCCPC-R2004.pdf

Doświadczanie dyskomfortu

http://www.aboutkidshealth.ca/En/Documents/AKH_Breau_everyday.pdf
http://www.community-networks.ca/wp-content/uploads/2015/07/PainChklst_BreauNCCPC-R2004.pdf
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Strefa komfortu
Każdy z nas próbuje pozostać w strefie, w które bodźce sensoryczne są
możliwe do zaakceptowania

W strefie optymalnego 
natężenia bodźców

Poza strefą

Dzieci z ASD nie posiadają skutecznych
strategii poradzenia sobie z bodźcami
przekraczającymi ich próg wrażliwości!

Ludzie różnią poziomem zapotrzebowania na stymulację sensoryczną i progiem tolerancji na dyskomfort
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Optymalna strefa komfortu dla 
procesu uczenia się
Dzieci uczą się  efektywnie, jeżeli są wypoczęte, zrelaksowane, 
zaktywizowane, zaciekawione i pozytywnie nastawione.

Ćwiczenie:
Gdzie znajduje się twoja strefa optymalna dla uczenia się? W jaki sposób 
można ją rozpoznać u dzieci?
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W jaki sposób możemy osiągnąć optymalną
strefę komfortu dla procesu uczenia się
Co sprzyja osiągnięciu strefy komfortu? Optymalnego stanu dla 
efektywnego uczenia się?
1. Dobry sen
2. Prawidłowe odżywianie
3. Aktywność fizyczna
4. Pozytywne nastawienie
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1. Poznaj profil indywidualnych potrzeb sensorycznych danego dziecka
2. Do codziennych ćwiczeń włącz stymulację proprioceptywną w zależności

od zapotrzebowania
3. Zastosuj relaksujące zajęcia, jeżeli dziecko jest zdenerwowane
4. Wykorzystaj zajęcia aktywizujące, jeżeli dziecko jest ospałe

Od czego rozpocząć sensoryczne oddziaływania?

Jakie bodźce są dla dziecka atrakcyjne, a jakich unika?
W jakich sytuacjach dziecko się uspokaja?
Jakie bodźce aktywizują uwagę?
Jakiej stymulacji powinniśmy unikać?

Rozpoznaj…
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Obserwuj aktywność dziecka:
Zabawę (bieganie, skakanie, śpiewanie)
Auto-stymulację (obroty, wokalizacja)
Co dziecko robi, gdy jest zdenerwowane? (uderza, rzuca)
W jaki sposób dziecko się uspokaja? (zrzuca koc, nuci)
Czego potrzebuje?
Czego unika?

Dostarczaj bodźców (smakowych, węchowych, dotykowych) i obserwuj 
reakcje. Poproś o pomoc rodziców ucznia.

W jaki sposób określić potrzeby dziecka
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Kontinuum
progu 

neurologiczego

Model przetwarzania bodźców sensorycznych Dunna
Kontinuum samoregulacji

Strategie bierne Strategie aktywne

Słaba rejestracja Poszukiwanie wrażeń 
sensorycznych 

Wysoki próg 
pobudzenia

Niski próg 
pobudzenia (Nad)wrażliwość na bodźce Unikanie bodźców

podwrażliwość

nadwrażliwość
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Kontinuum
progu 

neurologicz-
nego

Model przetwarzania bodźców sensorycznych W. Dunna (1997)
Kontinuum samoregulacji

Strategie bierne Strategie aktywne

Słaba rejestracja : Poszuki-
wanie

wrażeń
sensory-

cznych

Wrażliwość na bodźce Unikanie 
bodźców 

• niezainteresowany, ”przemęczony”
• wydaje się, że mu nie zależy
• skupiony na sobie
• wycofany
• wysoka zdolność koncentracji na jednej rzeczy
• nie zauważa bodźców
Typowe przykłady słabej  rejestracji:
• Brak poczucia że cała twarz jest ubrudzona lodem lub innym pożywieniem
• Opóźniona reakcja na własne imię
• Problemy ze znalezieniem przedmiotów, które leżą przed oczami
• Wkładanie nadmiernej siły przy rzucie piłką lub innych zajęciach

Wysoki próg 
pobudzenia

Niski próg 
pobudzenia
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Kontinuum
progu 

neurologicz-
nego

Model przetwarzania bodźców sensorycznych W. Dunna (1997)
Kontinuum samoregulacji

Słaba rejestracja – STRATEGIE

• Wprowadzamy przed zajęciami bodźce, które 
mogą zaktywizować dziecko np. elementy ruchu 
(tj. dziecko ma za zadanie przynieść coś lub 
przemieścić się przez pokój, poskakać, itp.). 
Dodajemy kontrastujące kolory. 

• Zmniejszamy przewidywalność czynności 
rutynowych.

• Używamy krzesła z piłką do ćwiczeń (chair ball). 

Strategie bierne Strategie aktywne

Poszuki-
wanie

wrażeń
sensory-

cznych

Wrażliwość na bodźce Unikanie 
bodźców 

Wysoki próg 
pobudzenia

Niski próg 
pobudzenia
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Kontinuum
progu 

neurologicz-
nego

Model przetwarzania bodźców sensorycznych W.Dunna (1997)
Kontinuum samoregulacji

Słaba rejestracja – Pomysły jak angażować wszystkie zmysły:
Dotyk: dotykanie przedmiotów o różnej fakturze, zabawa przedmiotami, mycie rąk, 
mycie biurka kremem do golenia, noszenie biżuterii. Bodźce które są lekkie i 
łaskoczące generalnie są pobudzające, tak jak gumiaste i oślizłe.
Wzrokowe: wirujące bączki, oglądanie szybkiego ruchu lub sportu, materiały
edukacyjne powinny być w żywych kolorach na jednolitym tle. Bodźce które są
szybkie, jaskrawe, kolorowe i zmieniające się - zazwyczaj są pobudzające.
Proprioceptywne: podskoki, popychanie przedmiotów, skakanie, odpychanie się od 
ściany, chodzenie na czworaka, pompki o krzesło, ściskanie dłoni, noszenie 
cięższych przedmiotów. Przedsionkowe: wprowadzamy ruch z tempem, kołysanie 
się lub kręcenie; zapewniamy ruch w płaszczyźnie linearnej, lateralnej lub 
orbitalnej, fotel bujany, huśtawka, chodzenie w poprzek pokoju. Bodźce, które są 
szybkie i zmienne są pobudzające, podobnie jak ruch obrotowy.

Strategie bierne Strategie aktywne

Poszuki-
wanie

wrażeń
sensory-

cznych

Wrażliwość na bodźce Unikanie 
bodźców 

Wysoki próg 
pobudzenia

Niski próg 
pobudzenia
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Kontinuum
progu 

neurologicz-
nego

Model przetwarzania bodźców sensorycznych W. Dunna (1997)
Kontinuum samoregulacji

Słaba rejestracja – Pomysły jak angażować wszystkie zmysły:
Słuchowe: śpiewanie, mruczenie powtarzanie poleceń, (czekamy do 20
sek. między poleceniem lub prośbą dając czas na przetworzenie),
przeciągamy samogłoski w wyrazach aby bardziej zwrócić uwagę na
słowo kluczowe, odtwarzamy muzykę w tle (żywa muzyka, marsze itp.).
Głośne bodźce, które mają żywe tempo, zmienny, wysoki ton zwykle są
pobudzające.
Ustne: sączenie napoju, gryzienie przedmiotów, zapewniamy zimne i 
chrupiące przekąski, butelkę z wodą, słomki do gryzienia. Bodźce zimne 
lub kwaśne są zwykle pobudzające
Zapachowe: wąchanie przedmiotów, stwórzmy zestaw zapachowy lub 
zabawmy się w rozpoznawanie zapachów. Cytrusy pobudzają

Strategie bierne Strategie aktywne

Poszuki-
wanie

wrażeń
sensory-

cznych

Wrażliwość na bodźce Unikanie 
bodźców 

Wysoki próg 
pobudzenia

Niski próg 
pobudzenia



2018-1-UK01-KA201-047872

Kontinuum
progu 

neurologicze
go

Model przetwarzania bodźców sensorycznych Dunna
Kontinuum samoregulacji

Słaba 
rejestracja 

Poszukiwanie wrażeń sensorycznych

Zachowania wynikające z poszukiwania wrażeń sensorycznych 
zwykle obejmują intensywne bodźce sensoryczne:
• Głośna muzyka
• Intensywne efekty świetlne lub efekt stroboskopowy
• Dobre samopoczucie w głośnych zatłoczonych miejscach, 
• Silne zapachy, zarówno nieprzyjemne jak i przyjemne
• Gryzienie lub lizanie niejadalnych przedmiotów

• Aktywny; Ciągle angażujący się; niespokojny; łatwo się ekscytuje;
• Wysoka zdolność do generowania myśli i reakcji; 
• Zauważa i chętnie uczestniczy w zajęciach

Strategie bierne Strategie aktywne

Wrażliwość U ik i  

Wysoki próg 
pobudzenia

Niski próg 
pobudzenia
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Kontinuum
progu 

neurologicz-
nego

Model przetwarzania bodźców sensorycznych Dunna
Kontinuum samoregulacji

• Wypełniamy program i zajęcia modulowanymi 
bodźcami (więcej ciężaru, ruchu itp.)

• Praca przy stoliku po przerwie/ruchu, „ciężkiej” pracy.
• Przerwy ruchowe między pracą siedzącą.
• Używamy krzeseł z piłkami. 
• Używamy zabawki do trzymania w dłoniach

Poszukiwanie wrażeń sensorycznych 
- STRATEGIE 

Strategie bierne Strategie aktywne

Wrażliwość 
na bodźce

Unikanie 
bodźców 

Słaba rejestracja Wysoki 
próg 
pobudzenia

Niski próg 
pobudzenia
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Kontinuum
progu 

neurologicz-
nego

Model przetwarzania bodźców sensorycznych W. Dunna (1997)
Kontinuum samoregulacji

Dotyk: dotykanie przedmiotów, zabawa przedmiotami, mycie rąk, mycie
biurka kremem do golenia, noszenie biżuterii. Kończenie zajęć głębokim,
mocnym, gładkim dotykiem jest zwykle uspokajające.
Wzrokowe: wirujące bączki, komórki, oglądanie szybkiego ruchu lub
sportu, materiały szkoleniowe powinny być w żywych kolorach na burym
tle, pozwalamy wspinać się i obserwować zajęcia. Bodźce bardziej
stłumione i stałe są zwykle uspokajające.
Proprioceptywne: podskoki, popychanie przedmiotów, skakanie,
odpychanie się od ściany, chodzenie na czworaka, pompki o krzesło,
ściskanie dłoni, noszenie przedmiotów. Bodźce związane z popychaniem,
ciągnięciem, podnoszeniem, wiszeniem na rękach itp. są zwykle
uspokajające.

Poszukiwanie wrażeń sensorycznych – jak wykorzystać zmysły 

Strategie bierne Strategie aktywne

Wrażliwość 
 ź

Unikanie 
 

Słaba rejestracja Wysoki próg 
pobudzenia

Niski próg 
pobudzenia
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Kontinuum
progu 

neurologicz-
nego

Model przetwarzania bodźców sensorycznych Dunna
Kontinuum samoregulacji

Przedsionkowe: wprowadzamy ruch z tempem, kołysanie się lub kręcenie;
zapewniamy ruch w różnych płaszczyźnie, fotel bujany, krzesło z piłką
plażową, huśtawka, chodzenie w poprzek pokoju. Bodźce, które wolne i
jednostajne są uspokajające.
Słuchowe: śpiewanie, mruczenie powtarzanie poleceń, (czekamy do 20 sek.
Między poleceniem lub prośbą dając czas na przetworzenie), przeciągamy
samogłoski w wyrazach aby bardziej zwrócić uwagę na słowo kluczowe,
odtwarzamy muzykę w tle (żywa muzyka, marsze itp.). Bodźce ciche, spokojne
są zwykle uspokajające.
Ustne: sączenie napoju, gryzienie przedmiotów, zapewniamy zimne i
chrupiące przekąski, butelkę z wodą, słomki do gryzienia.
Zapachowe: wąchanie przedmiotów, stwórzmy zestaw zapachowy lub bawmy
się w rozpoznawanie zapachów. Słodkie, delikatne zapachy są zwykle
uspokajające.

Strategie bierne Strategie aktywne

Wrażliwość 
 b dź

Unikanie 
bodźców 

Słaba rejestracja Wysoki próg 
pobudzenia

Niski próg 
pobudzenia



2018-1-UK01-KA201-047872

Kontinuum
progu 

neurologicze
go

Model przetwarzania bodźców sensorycznych Dunna
Kontinuum samoregulacji

Cechy dziecka:
• Łatwo rozpraszający się;  Hiperaktywny;  
• Narzekający; czujny.
• Łatwość obserwacji, co dzieje się wokół
Mogą wystąpić poniższe tendencje:
• Irytacja na hałas czy światło
• Niepokój lub strach, jeśli naruszono przestrzeń osobistą (dotyk)
• Tekstury lub powierzchnie z założenia miłe w dotyku odbierane 

są jako nieprzyjemne
• Podmuch wiatru może wywołać złość 
• Rytm muzyki może irytować
• Poszukuje się samotności.

Strategie bierne Strategie aktywne

Unikanie 
bodźców 

Poszukiwanie 
wrażeń  Słaba rejestracja Wysoki próg 

pobudzenia

Niski próg 
pobudzenia Wrażliwość na bodźce
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Kontinuum
progu 

neurologicz-
nego

Model przetwarzania bodźców sensorycznych Dunna
Kontinuum samoregulacji

• Redukcja ilości bodźców w otoczeniu.
• Uczymy dziecko strategii regulujących (ściskanie, uścisk)
• Zapewniamy różnorodne bodźce (np. propriocepcja)
• Zapewniamy słuchawki
• Ograniczamy ruch obrotowyi in. wywołujący niepokój
• Używamy krzesła piłki (miękkiej)
• Historyjki społeczne (Social stories)
• Stopniowo zwiększamy ilość bodźców, pozwalamy na 

zmniejszanie wrażliwości we własnym tempie.

Nadwrażliwość sensoryczna – STRATEGIE 

Strategie bierne Strategie aktywne

Unikanie 
bodźców 

Poszukiwanie 
wrażeń  Słaba rejestracja Wysoki próg 

pobudzenia

Niski próg 
pobudzenia
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Kontinuum
progu 

neurologicz-
nego

Model przetwarzania bodźców sensorycznych W. Dunna (1997)
Kontinuum samoregulacji

-

• Zebrania w dużych salach;      - zatłoczone stołówki;
• Przerwy w sali;                           - tłumy na zewnątrz;
• Ćwiczenia przeciwpożarowe - wolny czas w klasie
• Praca pisemna kiedy inne osoby chodzą po sali;
• Siedzenie przy źródle hałasu;
• Migoczące światło lub monitory;              
• Słońce świecące w twarz lub na stolik
• Nieporządek;
• Nagłe i głośne dzwonki lub alarm
• Zimne plastikowe krzesła;  - miejsce przy oknie z widokiem na 

ruchliwą ulicę itp. 
• Dźwięki wody/spłuczki w toalecie;      - fałszowanie śpiewając

Nadwrażliwość sensoryczna – wyzwania środowiskowe
wysoka
(habituacja)

Strategie bierne Strategie aktywne

Niska
(sensytyzacja) 

Unikanie 
bodźców 

Poszukiwanie 
wrażeń  Słaba rejestracja 
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Kontinuum
progu 

neurologicz-
nego

Model przetwarzania bodźców sensorycznych Dunna
Kontinuum samoregulacji

- Powolne kołysanie, delikatne huśtanie, chodzenie
- Słuchawki
- Głęboki ucisk;
- Głębokie bodźce dotykowe;
- Spokojna, relaksująca muzyka;
- Przytłumione światło
- Akwaria
- Rozluźnienie mięśni;
- Ćwiczenia oddechowe

Wrażliwość sensoryczna– pomysły na uspokojenie     
zmysłów

Strategie bierne Strategie aktywne

Unikanie 
bodźców 

Poszukiwanie 
wrażeń  Słaba rejestracja Wysoki próg 

pobudzenia

Niski próg 
pobudzenia
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Kontinuum
progu 

neurologicz-
nego

 g j

- Przywiązany do zasad;     - opieranie się na sztywnych rytuałach;
- Niechętny do zmian; - lubi rutyny
- Zdolność do tworzenia i wprowadzania struktury

Unikanie bodźców pojawia się u tych osób, które mają zbyt dużą 
świadomość swoich zmysłów a bodźce są dla nich zbyt 
„mocne”. Mogą wykazywać poniższe zachowania:
• Preferują ciche otoczenie
• Mogą mieć problem z poruszaniem się po schodach
• Lubią luźne ubrania
• Niepewna koordynacja
• Wolą przebywać same z nauczycielem lub z lubianą osobą, a nie 

bawić się z innymi

Strategie bierne Strategie aktywne

Unikanie
bodźców

Poszukiwanie wrażeń

Wrażliwość 
na bodźce

Słaba rejestracja 

Wysoki próg 
pobudzenia

Niski próg 
pobudzenia
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Kontinuum
progu 

neurologicz-
nego

Kontinuum samoregulacji

- Szanujemy potrzebę dziecka do mniejszej ilośći bodźców 
zmysłowych (świat wydaje się niebezpieczny).
- Stopniowo poszerzamy ilość bodźców w rytuałach i nawykach 
dziecka. Wykorzystujemy ulubione zajęcia i materiały, lecz 
stopniowo zwiększamy intensywność.
- Starannie konstruujemy sytuacje, aby wprowadzić szerszy 
wachlarz doświadczeń sensorycznych, tak by dziecko mogło do nich 
przywyknąć.
- Rozbudowujemy aktywności z wykorzystaniem przedmiotów, z 
którymi dziecko czuje się komfortowo.
- Redukujemy stres podążając za dzieckiem, nie próbujemy 
kierować.

Unikanie bodźców - STRATEGIE  
Wrażliwość 
na bodźce

Strategie bierne Strategie aktywne

Poszukiwanie wrażeńSłaba rejestracja 

Wysoki próg 
pobudzenia

Niski próg 
pobudzenia
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Kontinuum
progu 

neurologicz-
nego

 g j

Kiedy osoba jest za bardzo pobudzona i zmierza w kierunku 
unikania bodźców, poniższe pomysły mogą być pomocne:

- Pchanie lub ciągnięcie ciężkich przedmiotów
- Zwisanie na rękach
- Małe, ciemne i ciche miejsca;
- Znajome przedmioty i materiały;
- Nie angażowanie się innych osób (wycofanie się)

Strategie bierne Strategie aktywne

Poszukiwanie wrażeń

Wrażliwość 
na bodźce

Słaba rejestracja 

Unikanie bodźców - STRATEGIE  

Wysoki próg 
pobudzenia

Niski próg 
pobudzenia
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neurologicz-

nego
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• Powolne kołysanie, huśtanie, podskoki, chodzenie
• Ważenie przedmiotów
• Słuchawki
• Głęboki nacisk / Głębokie bodźce dotykowe
• Spokojna, relaksująca muzyka
• Przytłumione światło z żarówki
• Akwaria, obserwacja uspokajającego ruchu
• Gadżety do zabawy i zajęcia rąk;
• Progresywne rozluźnienie mięśni;
• Ćwiczenia oddechowe.

Słaba rejestracja 

Strategie bierne Strategie aktywne

Poszukiwanie wrażeń  

Wrażliwość 
na bodźce Unikanie bodźców - STRATEGIE  

Wysoki próg 
pobudzenia

Niski próg 
pobudzenia
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Nadreaktywność –
reakcja walki lub ucieczki

przykład:



2018-1-UK01-KA201-047872

Ocena funkcjonowania ucznia w zakresie 
odbioru i przetwarzania danych 
sensorycznych
Powszechnie dostępnym narzędziem do 
przesiewowej oceny odbioru i przetwarzania 
sensorycznego jest Kwestionariusz 
sensomotoryczny, zamieszczony na stronie 
https://pstis.pl/pl/html/index.php?str=podstrona_
kwestionariusz

https://pstis.pl/pl/html/index.php?str=podstrona_kwestionariusz
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Różne podejścia terapeutyczne stosowane są w przypadku występowania 
problemów sensorycznych u dzieci z ASD
• Jean Ayres – Terapie Integracji Sensorycznej
• Lucy Jane Miller – Terapia Przetwarzania Sensorycznego
• SNOEZELEN – Sala doświadczania świata (J. Hulsegge, A. Verheul)
• TACPAC – komunikacja poprzez dotyk i muzykę
• Inne metody: aktywność fizyczna, trening integracji słuchowej, itd.

Różne podejścia terapeutyczne
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Dieta sensoryczna/strategia
Program zajęć mających na celu utrzymanie systemu nerwowego w

stanie spokoju i czujności (optymalny poziom czujności).
zindywidualizowana
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Ogólne zasady
Dieta sensoryczna to rozkład zaleconych przez terapeutę zaleceń, których stale należy 
przestrzegać i zajęć sensorycznych, które należy wykonywać w ciągu dnia.

Pojęcie odpowiedniej dla danego dziecka diety sensorycznej należy pojmować analogicznie 
do pojęcia diety żywieniowej zaleconej pacjentowi, w przypadku problemów ze zdrowiem 
(nie tylko ograniczenia czy eliminacja, ale często wzbogacenie o określony rodzaj substancji, 
tu: aktywności; np. wzbogacenie aktywności w doświadczenia dotykowe (np. program 
szczotkowania) oraz pewne ćwiczenia fizyczne, które pomagają np. wyciszyć się.
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• Masaż
• Siedzenie na piłkach lub dużych poduszkach
• Leżenie pod poduszką
• Przykrywanie ciężką poduszką
• Ubieranie kamizelki z obciążeniem
• Przytulanie
• Powolne kołysanie

Co można zastosować w celu uspokojenia
• Światło filtrowane
• Delikatna muzyka
• Uciskanie stawów
• Ćwiczenia rozciągające
• Żucie gumy
• Ssanie
• Trzymanie zabawek w ręce
• Spokojne rytmiczne ruchy
• Ćwiczenia relaksacyjne
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• Szybkie pocieranie skóry
• Łaskotanie
• Gryzienie twardych produktów
• Kopanie, ciągnięcie, skakanie, noszenie 

ciężarów
• Szybkie skakanie na trampolinie
• Skakanie, rzucanie piłki
• Podawanie substancji o silnym zapachu lub 

pokarmów o wyrazistym smaku 

Co można zastosować w celu aktywizacji
•Mocne, jaskrawe światło
•Głośna, rytmiczna muzyka
•Mycie rąk w zimnej wodzie
•Siedzenie na poduszcze

powietrznej
•Ćwiczenia fizyczne
•Taniec
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• Nie zmuszamy dziecka do aktywności jeśli 
odmawia

• Gdy jest okazja pozwalamy dziecku kontrolować 
sytuację

• Stymulacja przedsionkowa (ruch obrotowy) jest 
bardzo silna i może przytłoczyć dziecko

• Na rotację zezwalamy jedynie w obecności 
specjalisty.

• Obserwujemy dziecko. Jeśli stanie się senne 
wstrzymujemy stymulację.

• Pamiętajmy ... Stymulacja ma uspokoić, pobudzić 
i zorganizować dziecko. Każda inna reakcja znaczy
STOP.

Pamiętaj…
Negatywne efekty 

wynikające ze stymulacji

• Problemy z oddychaniem
• Pocenie 
• Blada twarz
• Czkawka
• „zagubienie” w trakcie 

aktywności
• Letarg / półsen
• Nudności i wymioty
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Co możemy zrobić w klasie?
Poniższe strategie indywidualne
• Noszenie ciężkich rzeczy
• Czołganie i wspinanie
• Podnoszenie i opuszczanie krzeseł
• Popychanie ciężkich przedmiotów
• Manipulowanie w modelinie
• Podskoki
• „Przepychanie” ściany
• Jedzenie stałych pokarmów

• Przyciemnione światło i niewielka
przestrzeń (namiot)

• Zapach wanilii i lawendy
• Bodźce smakowe (lizak, cukierki, sok

przez słomkę)
• Picie wody przez słomkę
• Owijanie dziecka w koc/ręcznik (poniżej

głowy)
• Cichy kącik w klasie (miejsce wyciszenia)

Itnieją możliwości zmian otoczenia/klasy przyjaznej dzieciom z ASD
=> Moduł 5 Adaptacje i Modyfikacje



Inne strategie…

• Użycie słuchawek u dzieci z problemami słuchowymi – aby powstrzymać niechciane
dźwięki.

• Zabawki oraz zabawki do łapania/trzymania aby utrzymać koncentrację dziecka.
• Wysłanie dzieci do biblioteki lub innych klas aby przenieść dokumenty lub inne

przedmioty.
• Modelina lub inne materiały aby wyciszyć dziecko gdy jest zaniepokojone.
• Pudełka z piłkami.
• Guma do żucia, cukierki, ryż ekspandowany, płatki kukurydziane to znakomity sposób na

stymulację proprioceptywną i uspokojenie dzieci.
• Wspomaganie obrazem w wyjaśnieniu różnych bodźców i ich symptomów.
• Współpraca ze specjalistami, konsultujemy, kierujemy dzieci do

specjalistów jeśli to możliwe
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https://www.sensoryintegration.org.uk/What-is-SI
https://www.spdstar.org/basic/founder-dr-lucy-jane-miller
https://www.snoezelen.info/
https://tacpac.co.uk/
www.sensroysmart.com
https://sendsuccess.org.uk/sensory-circuits-sensory-diets/
www.marclandry.ca
https://www.weightedanxietyblankets.com/winnie-dunns-model-of-sensory-processing-and-
integration/

Źródła…

https://www.sensoryintegration.org.uk/What-is-SI
https://www.spdstar.org/basic/founder-dr-lucy-jane-miller
https://www.snoezelen.info/
https://tacpac.co.uk/
http://www.sensroysmart.com/
https://sendsuccess.org.uk/sensory-circuits-sensory-diets/
http://www.marclandry.ca/
https://www.weightedanxietyblankets.com/winnie-dunns-model-of-sensory-processing-and-integration/
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Chwila refleksji

1) Zapisz co najmniej trzy strategie lub techniki, które możesz wykorzystać 
w pracy ze swoimi uczniami.

2) Zastanów się, które strategie chcesz wdrożyć w dalszej perspektywie.

3) Jakimi własnymi przemyśleniami chciałbyś się podzielić ze swoimi 
kolegami z pracy?



The ASD-EAST partnership
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Disclaimer
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an 
endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission 

cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
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