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Sensorinė 
integracija

Natūralus procesas
Tai CNS gebėjimas kūno jutimais jungti, 

sisteminti ir įvertinti iš aplinkos gaunamą 

informaciją

Tai sugebėjimas atsakyti į aplinkos 

veiksnius adaptyviais būdais, suvokiant 

aplinką.

Sensorinė disfunkcija
Sensorinės integracijos proceso 

sutrikimas – tai nesugebėjimas suvokti, 

priimti ir atsakyti į informaciją, gaunamą 

sensorinių sistemų pagalba.



Vaiko pažinimo plėtra (pagal Veker)

Vaizdinio mąstymo lygmuo

Suvokimo lygmuo

Jutimų lygmuo

Vaizdinių lygmuo

Sąvokinio mąstymo lygmuo
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Sensoriškumo dėlionė

Sensorinė integracija
Sensorinė disfunkcija

Aktyvus santykio 
su aplinka

užmezgimas
Aplinkos 
multisensoriškumas
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Jautrumas aplinkos 
veiksniams 

• Vizualinis

• Garsinis

• Lietimo (taktilinis)

• Kvapų (olfaktorinis)

• Skonio

• Pusiausvyros (vestibiuliarinis)

• Judesio ir raumenų darbo 

(proprioceptinis)

Sensorinė disfunkcija:  hypo hyper
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Požymiai 1.Apsunkintas pasaulio 
suvokimas

2.Pasaulis grėsmingas ir 
pavojingas

3.Specifiniai elgesio 
stereotipai 

Sensorinė disfunkcija

• Tikslus jutimų suvokimas veikia vaiko

gebėjimą prisitaikyti prie aplinkos. Be to,

vaikai gali turėti specifinių sensorinės

sistemos sutrikimų, kurie slopina jų

gebėjimą suvokti aplink juos esantį pasaulį.

• Vaikui, turinčiam sensorinės integracijos

problemų, pasaulis gali atrodyti pavojingas,

keliantis nerimą, erzinantis. Siekiant išvengti

tokių situacijų, susikuriami tam tikri

specifiniai elgesio stereotipai ir įpročiai.

• Kai kurie, atrodytų, visiškai negrėsmingi

įvykiai, gali būti ilgai prisimenami kaip labai

traumuojantys. Tokį elgesį galima suprasti

įsivaizduojant, jog vaikas taip stengiasi

prisitaikyti ir išgyventi.
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Požymiai

• Per jautrus lytėjimui, judesiui, regai ar 

klausai

• Nejautrus sensorinei stimuliacijai (nejaučia 

skausmo, baimės)

• Per didelis ar ypač mažas judėjimas

• Koordinacijos problemos (nestabilumas ar 

bloga raumenų koordinacija)

• Sutrikusi kalba, tarimas

• Blogai organizuotas elgesys (impulsyvus, 

nestabilus, susierzinęs, agresyvus)

• Sutrikę buitiniai įgūdžiai.

Sensorinė disfunkcija
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Požymiai aplinkoje 

• Vizualinė tarša

• Triukšmas

• Daug skirtingo modalumo stimulų

• Dienos rėžimo stoka

• Neaiški dienotvarkė ir pan.

Sensorinė perkrova 
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Taktilinė sistema

Gynybiškas lytėjimui
• Nemėgsta, kai juos liečia (geriau liečia 

pats)

• Nemėgsta trinkti galvos ar kirpti plaukų

• Erzina medžiagos, nauji drabužiai

• Nemėgsta žmonių susibūrimų

• Nemėgsta, kai jų rankos ar kojos būna 

nešvarios, nemėgsta išsitepti

• Dušo, lietaus lašai ar vėjo pojūtis labai 

nemalonus ar net skausmingas.

Neatsakantis į 
lytėjimą
• Nejaučia, kai juos liečia

• Gali nejausti skausmo, karščio ar šalčio, gali 

žalotis

• Liesdamas daiktą negali nusakyti daikto 

charakteristikos (formos, dydžio, 

temperatūros, svorio) 

• Iškyla sunkumai atliekant smulkius judesius: 

kerpant, piešiant, segant sagas. 

• Vaikas atrodo nevalyvas, darbužiai 

netvarkingi.
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Medžiagų ir priemonių 
įvairovė
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Plastinė raiška: santykis su realybe
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Plastinė raiška: santykis su realybe
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Popieriaus lapas: plytelė, drobė, šešėlis...
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Lietimas visu kūnu
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„Aš kramtau razinas“
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Iš pradžių pasišoku ir lipu… Lipu virve. Saulė

šviečia, akys primerktos, todėl taip keistai jas pavaizdavau.

Rankos sugniaužtos, virvės nevaizdavau (Rūtelė).

Stoviu iškėlusi rankas, užsikabinusi už virvės,

suspaudusi kumščius, kad nenukrisčiau (Irma).

Užlipau ant tvoros – man draugė padėjo… toks

berniukas pastūmė, nugriuvau… Aš neverkiau… Aš

juokiausi… Aš kritau ant rankų – ant sniego…(Indrė).
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Šokis 

Ryškiausius “schemos” pokyčius 

iššaukia tokios kinestezinės patirties 

situacijos, kuriose jutiminė patirtis 

tiesiogiai transformuojama į kūrybinę 

raišką. Taip užtikrinamas integralus 

jutiminio suvokimo ir vaizdinio 

mąstymo lygmenų funkcionavimas. 

Experience

Reflexive
observation

Clay work

Active
experientati

on

Silvija šokio temą plėtoja daugelyje 

darbų
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Klausos sistema

Hiperjautrumas
garsams

• Gąsdina ar erzina dulkių siurblio garsas, 

motoro ūžesys, signalizacija ar net ir ne tokie 

intensyvūs garsai 

• Kartais vaikas pats sukelia triukšmą, kad 

nustelbtų nemėgstamus garsus 

• Vaikas gali užsidengti ausis esant per 

stipriam garsui ar nuolat prašo aplinkinių 

žmonių tylos

• Vengia viešų vietų.

Hipojautrumas
garsams

• Neatsiliepia į vardą, nereaguoja į kalbą

• Nekreipia dėmesio į aplinkos garsus 

Sunku suprasti kalbines instrukcijas 

• Jie gali neklausyti, kalbėti su savimi 

monotonišku balsu

• Tokie vaikai mėgsta žiūrėti televizorių 

arba klausyti radijo labai garsiai

• Džiaugiasi triukšminga aplinka. 
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Garsiniai stimulai aplinkoje
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Puodų orkestras



 Įsiklausykite, ką girdite...

 Klausykitės, kada atvažiuoja mašina: iš priekio, ar nugaros,

kada ji sustoja...

 Kaip skamba skirtingų žmonių eisena.

 Kokia turgaus, aikštės, prekybos centro muzika.

 Kas pertraukia tylą...

Kasdienė praktika 
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Regos  sistema 

Hiperjautrumas
• Perdaug jautriai reaguoja į šviesą

• Jų dėmesį gali lengvai išblaškyti vaizdai 

(vaizdiniai dirgikliai)

• Šviesioje vietoje nešioja skrybėles ar 

akinius nuo saulės, kad apsisaugotų 

nuo šviesos

• Nukreipia akis, kad išvengtų akių 

kontakto. 

Hipojautrumas
• Vaikas stengiasi paliesti visus daiktus 

netgi galėdamas juos matyti, nes jo 

rega nėra pakankamai koordinuota

• Taip pat jis gali nepastebėti svarbių 

dalykų: žmogaus veido išraiškos, 

gestų, rašytinių direktyvų. 
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„Kai suteikiame vaikams 

jutiminės veiklos, atitinkančios 

jų poreikius, tada jie gali 

mokytis, klausytis, bendrauti, 

žaisti, valgyti ir miegoti taip, 

kaip jiems norisi...“

Bennie M.

Sensorinės dietos vertė
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Įsižiūrėjimai
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Atspindžiai



Veidrodžiai, atspindžiai
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Oralinė sistema 
pagrindinės funkcijos – valgymas ir kalbėjimas

Hiperjautrumas
skoniui

• Nemėgsta ar vengia tam tikros 

struktūros ar rūšies maisto 

• Gali būti pernelyg jautrūs prieskoniams 

ar karštam maistui, vengia bet ką kišti į 

burną

• Nemėgsta valyti dantų ar prausti veido.

• Kai kurie nuo kūdikystės turi įvairių 

maitinimo problemų

• Valgo tik karštą/šaltą maistą

• Mėgsta beskonį maistą.

Hipojautrumas
skoniui

• Vaikas ima ir ragauja nevalgomus 

daiktus 

• Jam patinka labai daug prieskonių 

turintis arba labai karštas maistas.

• Viską kiša į burną: kramto 

marškinėlius, plaukus, žaislus

• Mėgsta valyti dantis.



Stalo serviruotė kaip žaidimas
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Uoslės sistema

Hiperjautrumas
kvapui
• Vaikas būna per daug jautrus įvairiems

kvapams

• Mėgsta/nemėgsta žmonių dėl jų kvapo.

• Bjaurisi higienos priemonių, buities 

kvapais

• Atsisako eiti į svečius dėl kitų namų 

kvapo

• Atsisako maisto dėl jo kvapo.

Hipojautrumas
kvapui

• Vaikas uosto visus daiktus, net ir tuos, 

kurių kiti vaikai visai nepastebi 

• Vaikui patinka nemalonūs kvapai, pvz., 

šlapimo

• Jis gali apuostyti žmones, maistą, kitus 

daiktus. 



Link multisensorinės
atmosferos kūrimo

Nuo vizualinės erdvės



 Erdvės, turinčios apibrėžtą vietą ir plotą. Jas galima

išmatuoti. Siejamos su vizualumu.

 Jaučiančio kūno ir emocijų erdvės. Vieta ir plotas nėra

griežtai apibrėžta. Skirtos ne žiūrėjimui, o patyrimui.

Jaučiančio kūno ir emocijų erdvės vadinamos atmosferomis.

Jaučiančio kūno erdvė kaip atmosfera pasireiškia pirmiausia kaip grynos kūno reakcijos 

(skausmas, alkis, troškulys), kaip kūno reakcijos, žyminčios emocijas (džiaugsmas, 

liūdesys), kaip laisvi ar priverstiniai judesiai (ėjimas, griebimas, drebėjimas), kaip 

judesiai be kūno judėjimo (žvilgsnis, iškvėpimas, nurijimas). Būtent šių erdvių dėka, 

žmogus gali patirti tam tikrą vietą kaip visumą.  

Erdvės tipologija (Schmitz H., 2016)



Pojūčiais paremtos erdvės kūrimo prielaidos

 Vieta ir objektai – kaip pradinis išteklius

aplinkos kūrimui.

 Dalyvio aktyvus įsitraukimas per

pojūčių aktyvinimą – jie skatinami patys

patirti, atrasti, tyrinėti, mokytis ir kurti.



Ugdymosi erdvė: Lango kontekstai
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Mokymosi erdvė



Nuo šabloniškumo link „įsižiūrėjimo“...
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