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ZMYSŁY A PRAWIDŁOWY ROZWÓJ DZIECKA  
W UJĘCIU NAUKOWYM 

 

Wyniki najnowszych, a przy tym licznych badań naukowych o fundamentalnym 

charakterze, poświęconych stymulacji polisensorycznej lub równoczesnej stymula-

cji zmysłu dotyku, węchu, słuchu i wzroku sugerują jej korzystny wpływ na spo-

łeczny, emocjonalny, poznawczy oraz fizyczny rozwój dzieci. 

Mózg dziecka wytwarza nawet 1,8 miliona no-
wych połączeń synaptycznych na sekundę, a jego 
doświadczenia decydują o tym, które z synaps 
zostaną zachowane.1 Stymulacja polisensoryczna, 
czyli wszystko to, co dziecko widzi, słyszy i czuje, 
sprzyja przetrwaniu nowych połączeń.1 Dostar-
czanie dziecku bodźców jest istotne już na wcze-
snych etapach jego rozwoju. Podczas pierwszych 
3 lat życia dochodzi bowiem do szybkiego roz-
woju większości szlaków neuronalnych mózgu, 
odpowiedzialnych za komunikację, rozumienie, 
rozwój społeczny oraz emocjonalny.2 

Wzmożona stymulacja polisensoryczna 
zwiększa czujność u wcześniaków6 

 
Opracowano na podstawie: White-Traut i wsp., 2002 

Stymulacja wielu zmysłów sprawia, że do mózgu 

docierają sygnały wzmacniające odpowiedzialne 

za uczenie się procesy neuronalne. Badania nau-

kowe wykazały, że dzięki konsekwentnemu sto-

sowaniu stymulacji polisensorycznej, dzieci uzy-

skują szereg korzyści rozwojowych, takich jak 

mniejszy poziom stresu u wcześniaków oraz 

u zdrowych noworodków3,4, lepszą jakość i dłu-

gość snu u zdrowych dzieci5 oraz szybsze przybie-

ranie na wadze urodzonych przed czasem nowo-

rodków, przyczyniające się do ich wcześniejszego 

wypisu ze szpitala.6 

Stymulacja polisensoryczna, czyli wszystko to, 

co w danym momencie dziecko widzi, słyszy i 

czuje, sprzyja przetrwaniu połączeń synaptycz-

nych podczas rozwoju mózgu.1 

Codzienne doświadczenia pomagają dziecku 

rozwijać swoje zmysły, a dla rodziców stają się 

okazją do tego, aby pielęgnować zdolności malu-

chów do uczenia się, myślenia, kochania i wzro-

stu. Prosty rytuał kąpieli i masażu jest doskonałą 

okazją do stymulacji zmysłów dziecka. Kąpiel 

pozwala na większy kontakt ze skórą dziecka 

(stymulacja przez dotyk)7 oraz bezpośredni kon-

takt wzrokowy8. Jest to również okazja do wpro-

wadzanie nowych faktur, widoków, dźwięków 

oraz zapachów, które stymulują zmysł dotyku, 

wzroku, węchu i słuchu. Węch jest w szczególny 

sposób związany z pamięcią emocjonalną9. Sam 

zapach matki może pomóc uspokoić płaczące 

dziecko10. Wykazano, że odczuwanie przyjem-

nych zapachów podczas kąpieli pomaga zrelak-

sować się zarówno dziecku jak i rodzicowi.7  

 

Rytuał kąpieli poprawia sen5 

 

Opracowano na podstawie Mindell i wsp., 2009 

 

Rytuał, składający się z ciepłej kąpieli, masażu 

z użyciem łagodnego środka nawilżającego skórę 

oraz następującego po nim czasu wyciszenia to 

proste oddziaływanie behawioralne o dowie-

dzionej skuteczności w zakresie poprawy jakości 

i ilości snu u dzieci.5 

Kąpiel to doskonała okazja do stymulacji zmy-

słów dziecka. 

Wykazano, że jeśli kąpiel jest elementem co-

dziennego rytuału, pomaga ona stworzyć prze-

widywalne i mniej stresujące środowisko, za-

równo dla dziecka jak i jego rodziców.5 

Niezależnie od postępów nauki, które znacząco 

przyczyniły się do zrozumienia korzyści płynących 

ze stymulacji polisensorycznej, wciąż pozostaje 

sporo do zrobienia, aby wyniki badań zostały 

wdrożone do codziennej praktyki. Zachęta rodzi-

ców do dostrzegania możliwości stymulacji zmy-

słów dziecka w codziennych rytuałach, takich jak 

kąpiel i masaż, może wyzwolić w nich chęć do 

wzbogacania się o nowe doświadczenia, tak 

bardzo istotne dla zdrowego rozwoju ich dzieci 

przez cały okres ich późniejszego życia. 
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Dodatkowe zalety: 

• Lepszy apetyt 
• Szybszy wypis ze szpitala  
 (1,6 tygodnia) 
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Wzmożona stymulacja 
polisensoryczna 
 

Standardowa opieka 
nad wcześniakami 
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Punkt początkowy Tydzień 2 Tydzień 2 

Grupa kontrolna Trójstopniowy rytuał 
zasypiania z wykorzystaniem 
produktów 


