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Micsoda??? 

A szenzoros integráció valamennyi érzékünk összjátéka, együttműködése, mely lehetővé 

teszi, hogy az ember bizonyos ingerekre adott helyzetnek megfelelően reagáljon. 

Az érzékek teszik lehetővé, hogy megtapasztaljuk környezetünket és reagáljunk rá. Pl. Ha 

füstöt érzünk, tüzet látunk, akkor elhagyjuk az épületet. 
Melyek is ezek az érzékek?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallás, látás, szaglás… mindenki számára ismertek. De vajon mennyit tudunk a 

vesztibuláris és a proprioceptív rendszerről? 

Vesztibuláris rendszer = egyensúlyrendszer 

A belső fülben helyezkedik el, három, egymásra merőleges, 

félkörös ívjáratban elmozduló folyadék révén érzékeli a fej térbeli 
minden irányú elmozdulását, gravitációt. Minden észlelésben 
szerepet játszik. 
Volt olyan hogy gyerekként gyorsan pörgött, majd megpróbált 

egyenesen menni? Mivel a teste nem megfelelő vesztibuláris 

információt kapott így nem tudott egyenesen járni. 
Proprioceptív rendszer 

Érzékszervi információk, melyeket az izmainkból, ízületeinkből, testrészeinkből kapunk.  

Csukja be a szemét! Emelje fel a karját a levegőbe! 
 Tudja hol a keze, még akkor is, ha nem látja, mert a karja izmai információt küldenek az 

agynak, annak helyzetéről. 



 

 

 

 

 

 

 

Az érzékek együtt dolgoznak azon, hogy megértsük környezetünket és manőverezni 

tudjunk benne. Amikor megfelelően működnek, dolgoznak össze, akkor lehetővé válik, 

hogy az adott ingerekre adaptív válaszokat adjunk.  

Lássuk, hogy egy egyszerű cselekvéshez mely érzékeink összjátékéra van szükség. Menjünk 
be a házba! 

Mi történhet ebben a helyzetben, ha az érzékek működése vagy integrációja nem 

megfelelő? 

 Nekimegyünk az ajtónak. 
 Mellényúlunk a kilincsnek, nem tudjuk lenyomni. 

 Nem tudjuk kinyitni az ajtót. 
 Megbotlunk a küszöbben, elesünk. 

 



Ősi érzékek 

Az anyaméhben elsőként három érzékelő rendszer érik meg, és kezdi el működését: 

 vesztibuláris rendszer=egyensúlyrendszer 

 taktilis (tapintási) rendszer=bőrrendszer 

 proprioceptív rendszer=mélyérzékelő/önérzékelő rendszer 

Így bizonyos értelemben ezek a rendszerek képezik valamennyi érzék együttműködésének 

alapját, melyre a gyermeknek szüksége van ahhoz, hogy bármit is megtanulhasson.  
 

Szülőként mit tehetek? 

A gyermek első nyelve a mozgás. Csakis az a gyermek lesz képes később magasabb szintű 

képességek (beszéd, olvasás, írás, számolás) elsajátítására, akinek biztosítják a megfelelő 

mennyiségű mozgást. A gyerekek többnyire maguktól is eleget mozognak: futnak, 

ugrálnak, pörögnek, forognak, hintáznak. Azonban felgyorsult világunkban mintha 
jobban szeretnénk a nyugodt gyerekeket. Már pici koruktól a telefon, TV, számítógép elé 

ültetjük őket. Szuper! Így legalább nem rohangál, hancúrozik, hangoskodik egész nap. 

Kinek teszünk jót ezzel?  Gyermekeinktől így vesszük el a testi-lelki-szellemi fejlődés egyik 

nagy lehetőségét. A túlzottan aggódó, óvó, féltő szülői attitűd sem kedvez szemünk fénye 

fejlődésének, próbáljuk meg ezt a viselkedést inkább gyermekeink érdekeit előtérbe 

helyező, őt támogató, segítő odafigyeléssé változtatni. 

Sajnos már elfelejtettük nagyszüleink praktikáit. Idézzük fel az általuk kitaposott, jól 
bevált utat! Régen ösztönösen tudták, mi jó a gyerekeknek, gondoljunk csak a bölcsőre, 
ölbéli játékokra, ezek mind mind vesztibuláris, proprioceptív, taktilis ingereket 
biztosítottak a gyermekeknek. 

Keressük elő a bölcsőt! Ringassuk, lovagoltassuk, dobáljuk föl gyermekünket! Tegyük ki a 

plédre, szőnyegre ahelyett, hogy órákat ülne a hordozóban. 

Hagyjuk, hadd ugráljon át pocsolyákat, másszon fel egy-egy kidőlt fatörzsre, 

járdaszegélyre! Legyen mezítláb természetes talajon! Bőrét ne mindig csak ruha fedje, 
egész testével tudja érzékelni a világot. Hagyjuk őt játszani, kísérletezni, új dolgokat 
megismerni, közben biztassuk, együtt örüljünk vele.  

 

Mozoghasson szabadon! 

 

 

  



Mit játsszunk otthon? 

Vesztibuláris rendszer: 

 hintázás (pl. tányérhinta, függőhinta, csepphinta, függőágy) 
 ugrálás, ugrókötelezés (pl. trambulinon, ágyról babzsákra) 
 fáramászás, végigsétálás a járdaszegélyen, egy kidőlt fán 
 gördeszkázás (rá is lehet feküdni, ülni) 
 forgószéken pörgés 
 hintalovazás 
 bukfencezés 

 

 

 

 

Proprioceptív rendszer: 

 állatutánzó játékok (pl. nyuszi, béka, medve, rák) 
 ugrálás 
 talicskázás 
 nehéz dolgok húzása/tolása (pl. szék –gondoljunk csak bele, mikor is kell nehéz 

dolgokat húzni/tolni? Szokott takarítani?  Vonja be gyermekét egészen pici 
kórtól) 

 cipelés (pl. bevásárlótáska) 
 ugróiskola 
 tésztanyújtó játék (gyermek lehasal a földre, egy labdát végiggurítunk a hátán, 

mintha kinyújtanánk) 
 szőnyegbecsavarás (csavarjuk bele gyermekünket egy szőnyegbe, majd ki) 
 babzsákkal való játék (ugrálhat rá más-más magasságból, vagy aláfeküdhet, 

beterítheti magát vele) 

  

 

 

 

 

 



Taktilis rendszer 

 játék a homokkal (pl. homokvár építése) 
 sarazás 
 festés (pl. kézzel, ujjal, vattával, ecsetekkel) 
 gyurmázás 
 slime készítés, játék 
 terméskép készítése (pl. bab, rizs, kukorica) 
 különböző textúrájú anyagokkal való játék 
 vízzel való játék 
 tapintásos játékok (pl. Mi van a zsákban?, lufikba különböző anyagokat teszünk, 

tapintás alapján kell kitalálni, mi lehet benne.) 
 matatós doboz készítése (töltsünk meg egy dobozt valamilyen apróbb szemű 

dologgal (pl. rizs, bab, lencse…) hagyjuk, hogy a gyermekünk kiélvezze ezt a 
helyzetet, matasson benne, játsszon vele, tehetünk bele apróbb tárgyakat, amiket 
meg kell keresnie, így válhat kincskeresős játékká) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



+1 tipp 

Vonjuk be gyermekünket a házimunkába, sütés-főzés folyamatába, kerti munkába, ezek 
egyrészt összetett cselekvések, melyekhez jól szervezett szenzoros integrációra van szükség, 
másrészt rengeteg változatos ingert kínálnak a gyermeknek; ezalatt a gyermekek 
önállósága is erősödik, a szülő-gyermek kapcsolatra is pozitív hatást gyakorol, mely 
szociális készségükre, testi-lelki egyensúlyukra egyaránt hat. 
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