
TECHNIKI WYCISZAJACE I ORGANIZUJĄCE ZACHOWANIE DZIECI, ABY ZAPOBIEGAĆ  

NADMIERNEMU POBUDZENIU 

 

W celu wyciszenia układu nerwowego należy systematycznie dostarczać wrażeń czucia 

głębokiego (propriocepcji). Jeżeli zauważymy objawy nadmiernego pobudzenia u dzieci 

możemy wykorzystać kilka technik uciskowych. Zwracamy uwagę na bezpieczeństwo 

dziecka. Podczas masażu omijamy miejsca intymne i głowę. Podczas wykonywania tych 

czynności dziecko powinno czuć się komfortowo. 

 

 Masaż wyciszający – wałkowanie, ostukiwanie, dociskanie np. piankowym wałkiem. 

Dziecko leży na brzuchu, masujemy przesuwając wałek od barków do stóp, następnie 

wałek pionowo i ostukujemy całe ciało dziecka, a na koniec dociskamy wałkiem całe 

ciało dziecka. 

 Dziecko leży na brzuchu np. na dywanie, materacu. Umiarkowanie masujemy/  

uciskamy całe ciało dziecka wykorzystując np. dużą piłkę. Nacisk powinien być 

powolny i rytmiczny, ale głęboki.  

 Dziecko leży na brzuchu lub plecach np. na dywanie, materacu. Za pomocą swoich 

dłoni uciskamy głęboko plecy, nogi i ręce dziecka.  

 Masujemy dłonie i przedramiona dziecka wykorzystując do tego piłeczki, piłeczki o 

zróżnicowanej fakturze i sprężystości, jeżyki, wałki. 

 Masujemy głęboko uciskając swoimi dłońmi. Ściskamy kończyny przez kilka sekund 

w każdym miejscu przesuwając wzdłuż ręki i nogi. 

 „Niedźwiedzie uściski”, mocniejsze przytulanie dziecka – 10 razy. 

 „Bitwa na poduszki”. 

 „Naleśniki”. Zawijamy dziecko np. w karimatę lub materac stosując docisk na całe 

ciało. 

 Baraszkowanie, toczenie się do celu.Turlanie się po podłodze z nogami 
wyprostowanymi i rękoma ułożonymi wzdłuż ciała.  

 Wykonywanie kontrolowanych upadków na miękkie poduchy. 

 Zaangażowanie dziecko do aktywności związanej z silna pracą mięśni np. dźwiganie i 

przenoszenie, pchanie, przeciąganie się. Można wykorzystać np. elastyczne taśmy, 

gumy, duże piłki. 

 Siłowanie na ręce. 

 Po kąpieli, mocniejsze wycieranie dziecka różnymi preferowanymi przez dziecko 

fakturami (nogi, ręce, plecy). 

 Powolne i delikatne kołysanie dziecka. Ruch liniowy wycisza. 

 

Wskazane jest dostosowanie miejsca wyciszenia np. „cichy kącik”. Słuchawki 

wyciszające odgłosy w celu redukcji nadmiaru hałasu. W pobliżu mogą być 

przedmioty do ściskania (piłeczki o różnej strukturze, ściskacze, gumy i taśmy, 

zabawki do manipulacji, gniotki, koce obciążeniowe). 
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