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Apraksja – brak praksji, czyli umiejętności 

planowania motorycznego. Jest to 

dysfunkcja integracji sensorycznej, która zakłóca planowanie i wykonywanie nowych zadań.  

 

Bodźce – to „pożywienie” dla układu nerwowego. Każdy mięsień, staw, istotny organ, 

fragment skóry i narząd wysyła informacje sensoryczne do mózgu. Każdy bodziec to jakaś 

postać informacji. Na ich podstawie układ nerwowy formułuje reakcje.  

 

Dieta sensoryczna – zindywidualizowane wskazówki terapeutyczne dotyczące korzystnych 

dla dziecka stymulacji zmysłowych i organizacji środowiska (szkoła, dom),  mających 

wspomóc funkcjonowanie dziecka i efekty terapii. 

 

Dysfunkcje okoruchowe  - zaburzenia kilku typów ruchów oczu, spowodowane 

nieprawidłowym funkcjonowanie układów przedsionkowego i proprioceptywnego; 

utrudniają rozwój percepcji wzrokowej. 

 

Dyspraksja (rozwojowa) – zaburzenia praksji zwanej też planowaniem motorycznym. 

Dysfunkcja o łagodniejszym przebiegu niż apraksja, ale częściej występująca. 

 

Integracja sensoryczna – to proces, w wyniku którego następuje taka organizacja informacji 

sensorycznej, by mózg był w stanie wygenerować efektywne reakcje, percepcje, emocje, 

myśli. 

 

Lateralizacja – zjawisko polegające na tym, że pewne procesy są skutecznie organizowane 

przez jedną z półkul mózgowych. U większości osób prawa półkula jest lepsza w zarządzaniu 

percepcją przestrzeni i umiejętnościami muzycznymi, podczas gdy lewa półkula odpowiada 

za funkcje językowe i logiczne. 

 

Modulacja – to proces zwiększania lub zmniejszania czynności neuronów w taki sposób, by 

pozostawała ona w zgodzie z innymi funkcjami układu nerwowego. Wszystkie funkcje mózgu 

muszą pozostawać, w harmonii ze sobą nawzajem, żeby wygenerować najskuteczniejszą 

odpowiedź adaptacyjną. 

 



Nadreaktywność – zaburzenie modulacji sensorycznej, w której człowieka przytłaczają 

normalne bodźce sensoryczne, wywołują reakcje obronne i wycofanie się, czemu często 

towarzyszą silne emocje negatywne. 

  

Neuroplastyczność - plastyczność neuronalna, czyli zdolność mózgu do zmian i modyfikacji. 

Polega na zwielokrotnianiu połączeń synaptycznych i  dokonuje się przez całe życie, chociaż 

najintensywniej we wczesnym dzieciństwie. To dzięki niej uczymy się i uruchamiamy 

mechanizmy kompensacyjne (naprawcze). Plastyczność neuronalna zależy od motywacji do 

wykonywania ćwiczeń i zadań, krytycznych okresów rozwojowych dla poszczególnych 

funkcji  oraz różnorodności środowiska, w którym przebiega rozwój. Plastyczność mózgu ma 

zasadnicze znaczenie dla terapii integracji sensorycznej, gdyż zakłada możliwość zmian  

w obrębie systemu nerwowego pod wpływem kontrolowanego dopływu bodźców 

sensorycznych.  

 

Niepewność grawitacyjna – wzmożone napięcie i niepewność wywołane tym, że układ 

przedsionkowy źle moduluje lub hamuje wrażenia płynące z receptorów grawitacji 

stymulowanych podczas zmian położenia głowy lub ciała. 

 

Obronność dotykowa – dysfunkcja 

integracji sensorycznej, na skutek 

której wrażenia dotykowe 

wywołują przesadną reakcję 

emocjonalną, nadreaktywność  

i inne problematyczne zachowania. 

 

Oczopląs – wywołują odruchowe 

skurcze mięśni oka, które 

aktywowane są przez stymulację 

przedsionkową mającą źródło  

w obrotach. 

 

Odruch – wrodzona, automatyczna 

odpowiedź na bodźce sensoryczne np.: dzięki odruchom cofamy się przed bólem. 

 

Ośrodkowe przetwarzanie słuchowe – przekazywanie informacji słuchowej przez układ 

nerwowy umożliwiające interpretację słyszanych dźwięków. 

 

Planowanie motoryczne – zdolność mózgu do wymyślania, organizowania i przeprowadzania 

sekwencji nieznanych czynności. Część składowa praksji. 

 



Podreaktywność – zmniejszona reaktywność 

na typowe informacje pochodzące ze 

zmysłów, która może być skutkiem słabego 

przetwarzania sensorycznego, wynikającego  

z trudności w modulacji sensorycznej lub 

różnicowaniu sensorycznym, co prowadzi do 

niewłaściwej percepcji. 

 

Praksja – umiejętność skutecznej interakcji  

z otoczeniem fizycznym, ideacja, planowanie, organizowanie i przeprowadzanie sekwencji 

nieznanych działań. Robienie tego, co chce się zrobić. 

 

Propriocepcja – odnosi się do wrażeń płynących z mięśni i stawów. Propriocepcja to zmysł 

informujący mózg o tym, kiedy i jak mięśnie się kurczą i rozciągają, a także kiedy i jak stawy 

są zginane, rozszerzane, rozciągane lub ściągane. Informacje te dają mózgowi wiedzę na 

temat tego, gdzie znajduje się każda część ciała i tego, w jaki sposób się porusza. 

 

Przetwarzanie sensoryczne – sposób i forma odbierania wrażeń i przekazywania ich przez 

ośrodkowy układ nerwowy. 

 

Rejestracja sensoryczna – odbiór bodźców sensorycznych przez ośrodkowy układ nerwowy. 

Początek przetwarzania sensorycznego. 

 

Ruchy posturalne w tle – automatyczne ruchy w obrębie tułowia i kończyn pozwalające 

danej osobie wykorzystywać jedynie te mięśnie, które są konieczne do wykonania 

konkretnego działania. 

 

Somatognozja  - orientacja w schemacie ciała. Poczucie świadomości własnego ciała, jego 

granic i możliwości, orientacji względem innych obiektów w przestrzeni.  Pełna percepcja 

ciała kształtuje się pod wpływem prawidłowo odbieranych i opracowywanych informacji   

z systemu dotykowego, proprioceptywnego i przedsionkowego. 

 

Układ przedsionkowy – układ sensoryczny reagujący na pozycję głowy w stosunku do 

grawitacji i przyspieszonego lub spowolnionego ruchu. Jest bazowym układem w terapii 

integracji sensorycznej ze względu na liczne neuroanatomiczne powiązania z innymi 

układami, min słuchowym i wzrokowym. Prawidłowa praca systemu przedsionkowego 

wpływa na bezpieczeństwo grawitacyjne, ruch i równowagę, napięcie mięśniowe,  postawę, 

ruchy gałek ocznych, obustronną koordynację, przetwarzanie słuchowo-językowe, 

przetwarzanie wzrokowo-przestrzenne, planowanie ruchu, poczucie bezpieczeństwa 

emocjonalnego. 


