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Ważne!Stymulacje zapachowe powinny być stosowane bardzo ostrożnie, uwzględniając 

indywidualne reakcje dziecka. Trening zapachowy powinien być przeprowadzany na 

zlecenie i pod ścisłą opieką terapeuty integracji sensorycznej prowadzącego terapię dziecka. 

Procedurę terapeuta dostosowuje do wieku dziecka. Bezpiecznym okresem wiekowym 

rozpoczęcia tego typu oddziaływań jest wiek 3 lat. W przypadku młodszych dzieci należy 

zastosować szczególną ostrożność i ograniczenie procedury. 

 

Zapachy powinny być tylko naturalne, w małych stężeniach, podawane na waciku w 

odległości zależnie od progu wrażliwości dziecka ( przy niskim progu odległość jest  

początkowo większa ok.20-30 cm, potem ją stopniowo zmniejszamy, przy wysokim progu 

odległość jest początkowo mniejsza ok 10 cm i stopniowo ją zwiększamy). Stymulacje 

podajemy wcześniej w ciągu dnia, w czasie dogodnym dla dziecka i rodzica.  

Należy pamiętać o podawaniu stymulacji w starannie wywietrzonym pomieszczeniu lub 

uchylonym oknie. Możemy zachęcać dziecko, aby określało zapachy , ale nie jest to 

warunkiem koniecznym. 

Bardzo ważne jest stosowanie przerw między sekwencjami zapachów na dodatkową 

stymulację czuciową: głębokiego nacisku i proprioceptywną związaną z aktywną pracą 

mięśni.  

 

U młodszych dzieci ( 1-1,5 r.ż) można trening podzielić na dwie 2-3 dniowe części z 

kilkudniową przerwą. 

Po 2 tygodniach przerwy powtarzamy procedurę dwa razy dziennie: przed i po południu. 

 

Propozycje przykładowych zapachów:     

- starta skórka cytryny,  pomarańczy, jabłka, mandarynki 

- listek roztarty mięty, bazylii, rozmarynu, koperku 

- cynamon, goździki ,wanilia 

- czekolada, miód 

- ocet,czosnek, cebula 

- musztarda,  ketchup 

- kawa, mleko, ser 

 

Zalecane jest przygotowanie indywidualnej listy  preferowanych zapachów od najlepiej do 

najmniej akceptowanych przez dziecko. Nie podajemy zapachów , na które dziecko jest 

uczulone lub ma odruch wymiotny. Podkreślone zapachy mogą mieć bardziej pobudzające 

działanie. Korzystniejsze dla dziecka jest  naprzemienne stosowanie stymulacji 

pobudzających i wyciszających, aby nie doprowadzać do nadmiernego przeciążenia dziecka. 

Jakiekolwiek niepokojące zachowania dziecka należy zgłosić terapeucie, aby dostosować 

program do indywidualnych potrzeb dziecka. 

 

Proponowana procedura:zawsze zachowujemy tę samą kolejność zapachów  

I dzień 

Prezentacja dziecku :  pierwszy zapach przez 7-10 sek 

II dzień 

Prezentacja dziecku :  pierwszy zapach przez 7-10 sek 

                                        drugi zapach przez 7-10 sek 



III dzień 

Prezentacja dziecku :  pierwszy zapach przez 7-10 sek 

                                        drugi zapach przez 7-10 sek 

                                        trzeci zapach przez 7-10 sek 

stymulacja czuciowa  2-3 minuty 

IV dzień 

Prezentacja dziecku :  pierwszy zapach przez 7-10 sek 

                                        drugi zapach przez 7-10 sek 

                                        trzeci zapach przez 7-10 sek 

stymulacja czuciowa  2-3 minuty 

                                        czwarty zapach przez 7-10 sek 

V dzień 

Prezentacja dziecku :  pierwszy zapach przez 7-10 sek 

                                        drugi zapach przez 7-10 sek 

                                        trzeci zapach przez 7-10 sek 

stymulacja czuciowa  2-3 minuty 

                                       czwarty zapach przez 7-10 sek 

                                        piąty zapach przez 7-10 sek 

VI dzień 

Prezentacja dziecku :  pierwszy zapach przez 7-10 sek 

                                        drugi zapach przez 7-10 sek 

                                        trzeci zapach przez 7-10 sek 

stymulacja czuciowa  2-3 minuty 

                                        czwarty zapach przez 7-10 sek 

                                        piąty zapach przez 7-10 sek 

                                        szósty zapach przez 7-10 sek 

stymulacja czuciowa  2-3 minuty 

VII dzień 

Prezentacja dziecku :  pierwszy zapach przez 7-10 sek 

                                        drugi zapach przez 7-10 sek 

                                        trzeci zapach przez 7-10 sek 

stymulacja czuciowa  2-3 minuty 

                                        czwarty zapach przez 7-10 sek 

                                        piąty zapach przez 7-10 sek 

                                        szósty zapach przez 7-10 sek 

stymulacja czuciowa  2-3 minuty 

                                        siódmy zapach przez 7-10 sek 

Procedurę można wydłużyć do 10 dni jak dziecko dobrze toleruje trening według podanych 

wyżej zasad 

 

Stymulacja czuciowa: 

 

 mocniejszy masaż ciała- mocniejsze wycieranie dziecka różnymi, tylko preferowanymi 

przez niego  fakturami  (2-3  faktury), ruchem wolniejszym i bardziej dociskowym (ręce, 

dłonie,  plecy, nogi, stopy),  

dla starszych dzieci  ( od 2 r.ż) korzystnie jest włączyć aktywności angażujące pracę 

mięśni- odpychanie się różnymi częściami ciała, przepychanie piłki między sobą, 

przenoszenie cięższych elementów, turlanie się po przeszkodach rozłożonych na dywanie. 

czas: ok 2-3 minut  

 



Podstawowe zasady przy stymulacji czuciowej: 

Uważnie obserwujmy reakcje dziecka dostosowując do nich dobierane działania: dziecko 

powinno się rozluźniać, a nie napinać przy masażu. 

 

1. Najpierw dziecko samo sprawdza, dotyka, wybiera nową fakturę. 

2. Nigdy nie forsujemy na siłę stymulacji sensorycznej. 

3. Dziecko powinno początkowo samo sobie jej dostarczać. 

4. Stymulacje podajemy wolno, a dotyk fakturami powinien być mocniejszy niż      

delikatniejszy. 

5. Dopuszczalne jest podawanie stymulacji jedną fakturą, podczas gdy dziecko 

trzyma w ręku inną. 
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