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Niniejsza publikacja zawiera propozycje sprawdzonych zabaw, które wzmocnią nie tylko układ 
sensoryczny dziecka, lecz także więzi rodzinne. 
W książce czytelnik znajdzie: 
 - sto prostych, wesołych i skutecznych zabaw dla dzieci i rodziców, 
 - krótkie omówienie zaburzeń przetwarzania sensorycznego w przyjaznej formie, 
 - niebanalne pomysły, jak zainteresować dzieci zabawą, wykorzystując materiały, które są  
łatwo dostępne w każdym domu, 
 - jasne wskazówki dotyczące wieku uczestników gier oraz modyfikacje wybranych zabaw dla 
starszych dzieci. 
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Wszystkie te dzieci mogą cierpieć z powodu zaburzeń przetwarzania sensorycznego (SPD), 
które zmieniają sposób, w jaki dana osoba odbiera wrażenia smakowe, dotykowe, wzrokowe, 
ruchowe i związane ze świadomością własnego ciała. SPD sprawia, że codzienne czynności stają 
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się wyzwaniem, i może skutkować problemami emocjonalnymi i społecznymi oraz trudnościami 
w nauce. Autorka dzieli się z czytelnikami rozległą wiedzą, nabytą dzięki wieloletniej pracy, i w 
przystępny sposób opowiada o objawach SPD, jego czterech podstawowych typach, diagnozie 
i terapii. W książce można też znaleźć rady dla całej rodziny dziecka o niezgranych zmysłach. 
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Niniejsza publikacja w jasny sposób opisuje naturę zaburzeń integracji sensorycznej oraz 
pokazuje, jak te niedostrzegalne problemy niszczą życie chorym dzieciom i ich rodzicom, a także 
wskazuje, jak można pomóc takim osobom. Dzięki tej książce również dorośli od lat cierpiący na 
zaburzenia integracji sensorycznej mogą w większym stopniu zrozumieć to, co im się przytrafiło. 
Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla terapeutów zajęciowych i innych specjalistów, 
a także dla rodziców dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej oraz dla osób dorosłych, które 
podejrzewają u siebie problemy z przetwarzaniem sensorycznym i mają nadzieję lepiej sobie  
z nimi radzić w przyszłości. 
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„Elementy integracji sensorycznej" to publikacja przeznaczona dla 2 grup wiekowych:  
3- i 4-latków oraz 5- i 6-latków. W skład książki wchodzą praktyczne informacje na temat tego, 
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jak w warunkach przedszkolnych pomóc dzieciom z zaburzeniami SI, propozycje zabaw 
stymulujących zmysły, scenariusze zajęć dla 2 grup wiekowych, karty pracy nawiązujące do 
tematyki zajęć, kolorowe materiały pomocnicze do pracy z grupą oraz gazetka informacyjna dla 
rodziców. 
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Publikacja jest zbiorem bardzo przydatnych i praktycznych informacji potrzebnych do 
zrozumienia zaburzeń przetwarzania sensorycznego. Przeznaczona jest przede wszystkim dla 
nauczycieli i rodziców oraz osób, które na co dzień prowadzą zajęcia z dziećmi.  
Oprócz ważnych zagadnień teoretycznych na temat integracji sensorycznej w książce można 
znaleźć liczne formularze, listy kontrolne i tabele służące do wstępnych badań i wykrywania 
problemów z przetwarzaniem sensorycznym u dzieci w różnym wieku. 
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Problemy sensoryczne – nazywane zaburzeniami integracji sensorycznej – wzbudzają coraz 
większe zainteresowanie. Ten praktyczny podręcznik zawierający liczne obserwacje kliniczne, 
rozwiązania rzeczywistych problemów i opisy konkretnych przypadków rzuca światło na 
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doświadczenia sensoryczne - niezwykle istotny aspekt zachowania dziecka. W zrozumiały 
sposób informuje, czym są problemy sensoryczne, jakie mają związki z innymi zaburzeniami 
zdrowia psychicznego i jak je najlepiej leczyć. 

Lindsey Biel jasno i ze współczuciem tłumaczy, że zapoznanie się z trudnościami z integracją 
sensoryczną jest niezwykle ważne w skutecznym leczeniu dzieci. Daje klinicystom praktyczne 
wskazówki mające na celu zrozumienie istoty tego typu zaburzeń, przekazując im całą wiedzę 
potrzebną do zwiększenia ich świadomości w zakresie problemów sensorycznych i udzielania 
właściwej, kompleksowej opieki. 
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Niniejsza publikacja dotyczy zagadnienia integracji sensorycznej (SI) i jest przeznaczona  
dla terapeutów, nauczycieli i rodziców dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD – 
Autism Spectrum Disorder) i z innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju (PDD – Pervasive 
Developmental Disorders). Autorki – terapeutki zajęciowe z wieloletnim stażem – tłumaczą 
zawiłości teorii SI i funkcjonowania układów sensorycznych oraz prezentują zalety terapii 
zajęciowej. Książka ma także wymiar praktyczny – przedstawiono w niej technikę masażu 
Wilbarger i zasady konstruowania diety sensorycznej oraz scharakteryzowano sprawdzone 
strategie radzenia sobie z dysfunkcjami SI. Yack, Aquilla i Sutton skonstruowały także listy 
kontrolne ułatwiające diagnozę trudności dzieci z ASD i PDD, a w ostatnim rozdziale opisały,  
jak samodzielnie wykonać przydatne w terapii SI akcesoria i sprzęty. 
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Zachowanie dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego nierzadko dziwi, a nawet 
niepokoi ich bliskich. W tej przystępnie napisanej książce terapeutka Angie Voss podpowiada, 
jak poradzić sobie z konkretnymi objawami – sygnałami sensorycznymi wysyłanymi przez 
dziecko. Omówienie każdego sygnału składa się z dwóch części: krótkiego wyjaśnienia przyczyn 
nietypowego zachowania oraz szczegółowych wskazówek dla rodziców. Dzięki poradom 
czytelnicy mogą się szybko dowiedzieć, jak dostosować informacje sensoryczne docierające  
do dziecka – i kiedy należy to zrobić. Na końcu książki omówiono podstawowe zagadnienia 
dotyczące integracji sensorycznej. 
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