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Przykładowy program diety sensorycznej 

/opracowała Magdalena Okrzasa/ 

 

Dieta sensoryczna obejmuje: 

- kontrolę sytuacji zewnętrznych wokół dziecka pod kątem ilości bodźców 

- kontrolę czynników metabolicznych i alergicznych (zgodnie z zaleceniami specjalistów) 

- celowe dostarczanie dziecku stymulacji normujących pracę systemu nerwowego 

  w  codziennych sytuacjach poprzez realizację programu domowego 

 

Program domowy: 

Rano: 

• Stymulacja przedsionkowa: aktywność ruchowa (różny rodzaj ruchu w różnych 

pozycjach ciała )  

czas: ok 2-3 minut 

• Stymulacja czuciowa:  

Głęboki nacisk, masaż ciała- mocniejsze wycieranie dziecka różnymi, 

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

dociskowym (ręce, dłonie,  plecy, nogi, stopy) z określaniem dotykanych części ciała  

Propriocepcja: aktywności angażujące pracę mięśni- odpychanie się różnymi 

częściami ciała, przeciąganie liny, przenoszenie cięższych elementów, turlanie się po 

przeszkodach rozłożonych na dywanie 

czas: ok 2-3 minut    

• Stymulacje słuchowe przy zakłóceniach pracy systemu słuchowego: dociskanie 

głowy rękoma, dociskanie, opukiwanie uszu palcami, stukanie w dłoń przyłożoną do 

uszu dziecka, dociskanie wyrostka ucha i stukanie w palec, który go dociska, pukanie 

do ucha w plastikowy kubeczek, przybliżanie i oddalanie do ucha źródła dźwięku, 

masowanie małżowin usznych  czas: ok 1 minuty 

• Stymulacja buzi przy występujących nadwrażliwościach dotykowych w sferze 

oralnej  ( masaże buzi z zachowaniem sugerowanego stopniowania działań):   

czas: ok 1-2 minuty 

początkowo  dociski palcami wargi górnej i dolnej, po kilku dniach jak się dziecko 

przyzwyczai wprowadzamy jedną fakturę szczoteczki,  po kolejnych kilku dniach 

kolejną nową fakturę, staramy się zachęcać dziecko do masowania samemu buzi, 

dopiero po takim wstępnym przygotowaniu można zacząć masaż wewnątrz buzi 

szczoteczkami dla niemowląt, można wykorzystać ulubione smaki dziecka maczając 

w takich produktach szczoteczkę; jak będzie dziecko tolerowało, to włączyć 

szczoteczkę elektryczną do zębów, po 2-3 tygodniach takich działań można włączyć 

masaż kostkami lodu o różnych smakach, owiniętymi gazą 

• Przy nadwrażliwościach węchowych po 2 tygodniach stymulacja zapachowa wg 

załączonego programu 

• Przy nadwrażliwościach smakowych po tygodniu przerwy stymulacja smakowa 

wg załączonego programu 

Przed południem: 

• aktywność ruchowa jak rano 

• stymulacja czuciowa jak rano 

• stymulacje słuchowe jak rano  

• stymulacja oralna jak rano   
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W ciągu dnia:  

 -  dla dzieci młodszych przykrywanie kołdrą obciążeniową (10% wagi ciała dziecka+ 0,5 kg) 

 w czasie snu popołudniowego lub jak dziecko nie śpi w dzień jego kolan w czasie  

oglądania bajek,czytania książek czy spożywania posiłków (na 15-20 minut) 

-  dużo aktywności ruchowych: basen, plac zabaw, spacery 

-   dla dzieci starszych podczas pracy stolikowejkorzystne jest robienie krótkich,  

systematycznych przerw na aktywności przedsionkowe typu: podskoki w rożne strony,  

dookoła, turlanie się po dywanie z rozłożonymi różnymi poduszkami, podawanie sobie  

piłki, worka o   różnym ciężarze stojąc do siebie plecami z różnych stron i kierunków, 

 odpychanie się  od ściany rękoma stojąc w wyznaczonym miejscu ok. 60-70 cm od ściany 

Po południu: 

• aktywność ruchowa jak rano 

• stymulacja czuciowa jak rano 

• stymulacje słuchowe jak rano  

• stymulacja oralna jak rano   

Wieczór: 

• aktywność ruchowa jak rano 

• stymulacja czuciowa jak rano 

• stymulacje słuchowe jak rano  

• stymulacja oralna jak rano    

Noc: 

- kołdra obciążeniowa (10% wagi dziecka + 0,5 kg) jako  forma stymulacji czucia głębokiego 

  stosowana na noc początkowo przez 30 min. w głębokim śnie. Jeśli dziecko dobrze toleruje, 

   to stopniowo wydłużać czas do godziny. 

 

Podstawowe zasady: 

 

Stymulacje czuciowe: 

 

Uważnie obserwujmy reakcje dziecka dostosowując do nich dobierane działania. 

 

1. Najpierw dziecko samo sprawdza, dotyka 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. Dziecko może wybierać faktury i rodzaj ruchu przy masażu (docisk lub ruch 

przesuwany). U młodszych dzieci preferencję określamy na podstawie obserwacji 

reakcji. 

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

trzyma w ręku inną. 

 

Stymulacje ruchem: 

1. Każdy rodzaj ruchu, zabawy ruchowej musi być przez dziecko akceptowany. 

2. Nie można forsować ruchu, który wywołuje u dziecka wyraźny niepokój.  

3. Należy stopniować intensywność zabaw ruchowych. 

4. Należy obserwować stan pobudzenia dziecka i dostosować do niego tempo  

aktywności ruchowej.  
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Zestawy aktywności ruchowych ( przykłady zabaw).  

Ruch góra-dół: 

Dzieci młodsze, do 1 r.ż: 

1. Szybkie podnoszenie dziecka przez dorosłego przed lustrem. 

2. Odbijanie dziecka  na piłce z uszami w różnych pozycjach ciała z asekuracją głowy i 

stabilizowaniem kręgosłupa. 

Dzieci starsze: 

1. Szybkie kucanie i wstawanie. 

2. Skakanie na trampolinie razem z dzieckiem 

3. Skakanie na tapczanie z trzymaniem przez dorosłego. 

Ruch rotacyjny: 

Dziecko młodsze do 1 r.ż: 

1. Wiatraczki: stoimy z dzieckiem na rękach w lekkim rozkroku i rotujemy tułów, 

          dziecko trzymane raz  horyzontalnie raz pionowo. 

2. Zawijanie w koc rozwijanie pociągnięciem za brzeg koca ( tempo dostosowane do 

wieku dziecka 

3. Obroty na krześle obrotowym z dzieckiem na kolanach w różnych pozycjach ciała, raz 

w jedną, raz w drugą stronę. 

4. Przekładanie dziecka z jednej strony na drugą przez dorosłego leżącego na materacu, 

tapczanie na plecach. 

Dziecko starsze: 

1. Turlanie się po dywanie z zadaniem (np.  przenoszenie elementu do celu, zbieranie 

          elementów po każdym obrocie, turlanie się po rozłożonych różnej twardości  

          poduszkach na dywanie). 

2. Kręcenie się w siadzie na kocyku na śliskiej podłodze. 

3. Maszerowanie z jednoczesnym kręceniem głowy na boki. 

4. Bieganie wokół danego przedmiotu, krzesełka, stołu dużej zabawki ze zmianą 

kierunku  

Ruch przód-tył: 

Dziecko młodsze do 1 r. ż: 

1.  Bujanie się na niedużej piłce w pozycji na brzuchu do przodu i tyłu. 

2.  Bujanie w kocu. 

3.  Kołysanie dziecka na rękach w ruchu liniowym w różnych pozycjach ciała, można 

przed lustrem. 

Dziecko starsze: 

1. Bujanie się na niedużej piłce w pozycji na brzuchu do przodu i tyłu. 

2.  W siadzie skrzyżnym przed lustrem naśladowanie ruchu głową w różne strony 

    drugiej osoby, rysowanie głową różnych kształtów. 

3.  Ciągnięcie dziecka na kocu. 

4.  Siedząc naprzeciwko z dzieckiem i trzymając się za ręce lub szarfę podnoszenie się i 

siadanie. 

. 

Zestawy aktywności ruchowych  dla osób dorosłych( przykłady).  

 

1. Skakanie w różnych kierunkach i z obrotami ciała. 

2. Szybkie kucanie i wstawanie z obrotami głowy w prawo-lewo. 

3. Turlanie się po dywanie z zadaniem (np.  przenoszenie elementów do celu, zbieranie 

    elementów po każdym obrocie, turlanie się po rozłożonych różnej twardości  

    poduszkach na dywanie). 

4. Kręcenie się w siadzie , na brzuchu i na plecach na kocyku na śliskiej podłodze 
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5. Bieganie wokół danego przedmiotu, krzesełka, stołu dużej zabawki ze zmianą kierunku  

6. W staniu plecami do ściany  świecenie na określone punkty na ścianie ( po prawej, po lewej 

stronie, nad głową na górze i między nogami na dole) w szybkim tempie. 

7. W staniu plecami do ściany odpychanie się od niej obiema rękoma ze skrętem tułowia na 

przemian raz z jednej raz z drugiej strony. 

8. Podawanie sobie różnych rzeczy z drugą osobą stojąc tyłem do siebie w różnych kierunkach, 

dołem, górą. 

9. Stojąc w rozkroku bez odrywania stóp rzucanie woreczka, poduszki, itp. oburącz w tył za 

głową i podnoszenie przedmiotu w skłonie w przód między nogami.  

10. Podobnie stojąc w miejscu upuszczanie przedmiotu za sobą w skręcie w lewo a 

podnoszenie przedmiotu z zza siebie w skręcie w prawo i odwrotnie. 

 
 
Joanna Wrzosek-Bartnik: psycholog, terapeuta integracji sensorycznej 

 

 

 

 
 


