
Integracja Sensoryczna

Dziś proponuję proste i kreatywne zabawy dla całej rodziny do wykonania w warunkach
domowych.

Zabawa to jeden z najwspanialszych sposobów, żeby się czegoś nauczyć. Dzieci z
zaburzeniami integracji sensorycznej właśnie poprzez ruch ciała oraz interakcję z otoczeniem
poprawiają swoje umiejętności motoryczne, językowe i społeczne.

W chwili obecnej to Wy - rodzice lub opiekunowie będziecie sprawować opiekę nad waszymi
dziećmi.

Podczas codziennych zadań wykonywanych w książkach ważne jest abyście zwracali uwagę
na to w jaki sposób dzieci chwytają kredkę, ołówek itp. Ma to ogromne znaczenie w
późniejszym rozwoju umiejętności szkolnych. Zwracajcie uwagę, aby dziecko miało tzw.
chwyt szczypcowy, który polega na tym, że przytrzymujemy ołówek opuszkami kciuka i
palca wskazującego. Ołówek powinien się opierać na palcu środkowym. Wszystkie pozostałe
palce muszą być zgięte. Chwyt szczypcowy umożliwia szybsze i łatwiejsze pisanie, gdy dłoń i
nadgarstek są zmęczone.

ZABAWA “Pyszny naszyjnik”

Potrzebne materiały:

-cienki sznurek/gumka/ tasiemka

-“tępa igła”-do kupienia w pasmanterii

-płatki śniadaniowe z dziurkami lub pianki cukrowe



Sposób zabawy:

Na jednym końcu sznurka robimy pętelkę i prosimy dziecko, aby nawlekało płatki na sznurek.

Dla zachęty rodzic robi swój naszyjnik, a dziecko swój (lub na wyścigi).

Starszym dzieciom możemy powiedzieć, aby ponawlekało np. 10 płatków i pokolorowało je
farbami.

Gdy dziecko jest “niejadkiem”, a więc ma wybiórczość pokarmową możemy zrobić jadalny
naszyjnik lub bransoletkę - w taki sposób zachęcamy do próbowania różnych smaków.

Zabawa dla chłopców, często niechętnych do kolorowania, a dzięki której zapewnimy
okazję do rozwijania mięśni dłoni i wspomagamy stabilizację kciuka niezbędną do
rozwoju bardziej skomplikowanych umiejętności.

“Ładowanie wywrotki”

Potrzebne materiały:

-pęseta / małe obcęgi

-surowy ryż, fasola, koraliki, cienkie paski papieru/ skrawki materiału

-mały samochodzik wywrotka i kawałek papieru w ciemnym kolorze

Sposób zabawy:

Dziecko podnosi małe przedmioty pęsetą lub obcęgami. Warto pokazać dziecku jak to robić.

Bardzo ważne jest, aby nauczyło się wykorzystywać kciuk i palec wskazujący.

Następnie dziecko musi poukładać małe elementy na wywrotce, a potem przetransportować je
na kawałek papieru i wysypać. Koniec zabawy następuje gdy cały papier jest przykryty.

Gdy dziecko będzie umiało posługiwać się pęsetą czy obcęgami można pomyśleć

o wprowadzeniu rywalizacji lub utrudnieniu zabawy.

Drodzy rodzice uczmy dzieci skupienia uwagi - poszczególne czynności obu zabaw
wymagają koncentracji.

W dobie obecnych czasów dzieci szybko się rozpraszają, mają problem z radzeniem
sobie z frustracją, trudności z kontrolą emocji, problemy z wyciszeniem się oraz bardzo
dużą potrzebę ruchu.
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