Stymulacja wielozmysłowa
i zdrowy rozwój niemowlęcia
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Zarówno wiele starszych badań naukowych, jak i nowych publikacji
sugeruje, że jednoczesna stymulacja bodźcami dotykowymi, zapachowymi, słuchowymi i/lub wzrokowymi – sprzyja rozwojowi społecznemu,
emocjonalnemu, kognitywnemu i fizycznemu niemowląt. Stymulacja
wielozmysłowa polega na jednoczesnym wysyłaniu do mózgu sygnałów
płynących z różnych zmysłów, które on rozpoznaje, segreguje
i interpretuje a następnie integruje z wcześniejszymi doświadczeniami.1

Światowa Organizacja Zdrowia potwierdza,
że środowisko, w którym dorasta dziecko
ma bardzo duży wpływ na kształtowanie
mózgu.2 Mózg niemowlęcia tworzy do 1,8
miliona nowych połączeń synaptycznych
na sekundę, a doświadczenia dziecka zdecydują o tym, które z tych połączeń będą
zachowane.3

Stymulacja
wielozmysłowa

ma ogromny wpływ na zdrowy
rozwój dziecka w pierwszych
kilku latach życia

Wykazano, że jednoczesne pobudzanie
wielu zmysłów wspomaga rozwój mózgu,2,3,4
przyczyniając się do ogólnego zdrowego rozwoju dziecka. Poprzez pobudzanie poszczególnych zmysłów do mózgu wysyłane są
sygnały, które wzmacniają neuronowe
procesy nauki.2 Badania wykazały również,
że spójne doznania wielozmysłowe wiążą się
z takimi korzyściami jak: obniżenie poziomu
Światowa Organizacja Zdrowia podkreśla, stresu u dzieci zdrowych i przedwcześnie
że aby rosnąć i rozwijać się, niemowlęta urodzonych,5,6 a także szybsze przejście
potrzebują stymulacji i opieki.2 Stymulacja wcześniaków na karmienie doustne, co
sensoryczna ma szczególne znaczenie dla z kolei prowadzi do ich szybszego wypisania
wczesnego rozwoju dziecka; w ciągu pierw- ze szpitala.7
szych 3 lat życia następuje szybki rozwój
większości ścieżek przewodzenia nerwowego odpowiedzialnych za komunikację, zrozumienie, rozwój społeczny i samopoczucie
emocjonalne.2

Stymulacja wielozmysłowa
– to, co niemowlę odczuwa, widzi
i słyszy, a także zapachy, które czuje
w każdej chwili – przyczynia się do
długoterminowego przetrwania
połączeń synaptycznych podczas
rozwoju mózgu.2
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Stymulacja wielozmysłowa

Jednoczesna stymulacja słuchowa, dotykowa, wzrokowa i przedsionkowa obejmowała bezpośrednie przemawianie do dziecka
ciepłym, łagodnym głosem (stymulacja
słuchowa) przy jednoczesnym bezpośrednim kontakcie dotykowym w postaci masażu
(stymulacja dotykowa) oraz utrzymywaniu
maksymalnego kontaktu wzrokowego (stymulacja wzrokowa), a następnie poziome
kołysanie (stymulacja przedsionkowa).7

przyczynia się do lepszego rozwoju społecznego,
emocjonalnego, poznawczego i fizycznego niemowląt.
mulacji wielozmysłowej. Jedno z badań wykazało, że doświadczanie stymulacji
zmysłowej (słuchowej, dotykowej, wzrokowej i przedsionkowej) wydłuża okres
czuwania u wcześniaków (n=37), zwiększa ilość wypijanego pokarmu i skraca
czas hospitalizacji o 1,6 tygodnia . Badaniem objęte zostały wcześniaki (n=12)
7

urodzone pomiędzy 23 a 26 tygodniem ciąży z wynikami USG przezciemiączkowego w normie (n=25) oraz urodzone pomiędzy 23 a 31 tygodniem ciąży z ura-

U niemowląt (n=40) poddanych jednoczesnej stymulacji słuchowej, dotykowej,
wzrokowej i przedsionkowej wykazano
niższy poziom hormonu stresu – kortyzolu,
w porównaniu z dziećmi, u których nie stosowano takiej stymulacji. Niemowlęta z grupy
Oceniano także wpływ tych działań na rozwój eksperymentalnej poddawano 15-minutowej
dzieci zdrowych, stwierdzając, że redukują stymulacji zmysłowej.

Wzbogacenie wielozmysłowe wydłuża
okres czuwania u wcześniaków6
Zmiana czasu czuwania (%)

Coraz więcej badań wskazuje na szeroką gamę korzyści wynikających ze sty-

zami ośrodkowego układu nerwowego. Wcześniaki z grupy, w której prowadzono
stymulację, były pobudzane wielozmysłowo przez 15 minut, dwa razy dziennie,
przez 5 dni w tygodniu do czasu wypisu ze szpitala, a następnie porównano je
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Stąd wniosek, że jednoczesne pobudzanie
wielu zmysłów dziecka (kontakt wzrokowy,
dotyk, modulowanie głosem, zapachy)
może przyczynić się do obniżenia stresu
mierzonego za pomocą poziomu kortyzolu
u niemowląt, co pozwala im lepiej uczyć się,
myśleć i rosnąć.

Stymulacja wielozmysłowa obniża poziom stresu u niemowląt,
promując zdrowy wzrost i rozwój mózgu.6
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Wzbogacenie
polisensoryczne

Próbki śliny pobierano przed, zaraz po oraz
10 minut po zakończeniu stymulacji multisensorycznej. U niemowląt poddawanych
stymulacji multisensorycznej stwierdzono
stały spadek poziomu kortyzolu w czasie.6
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one poziom stresu. Stres ma bezpośredni
wpływ na rozwój mózgu już podczas ciąży8
i w ciągu krytycznych pierwszych trzech lat
życia.2

Tydzień 3

Standardowa opieka
nad wcześniakami

Na podstawie White-Traut, et al. 2002

Experiences involving multisensorial stimulation benefit baby’s
Dodatkowe korzyści:
emotional, cognitive, and physical development
• Przyjmowanie większych ilości

z niemowlętami otrzymującymi opiekę standardową.

sorial

Stymulacja wielozmysłowa wydłużyła okres czuwania u wcześniaków,

pokarmu
in preterm
•
Wcześniejsze
infants, increased nipple feeding and earlier hospital discharge zwolnienie
Multisensorial Enrichment Increases
ze szpitala (o 1,6 tygodnia)
(1.6 weeks earlier than control group)3
Alertness in Preterm Infants6

• Multisensorial
increased
alertness
zwiększyła ilość wypijanego pokarmu
i skróciłaenrichment
okres pobytu
w szpitalu

hat a baby feels, sees,
ears and smells at every
oment, benefits their
cial emotional, cognitive

•

Multisensorial auditory, tactile, visual and vestibular stimulation has
been shown to reduce reactivity stress in healthy infants. Stress directly
affects brain development and learning4
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Enriching bath time with appropriate skin and hair care products
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Codzienne rytuały,
takie jak kąpiel, to idealna okazja
do stymulacji sensorycznej
Wiele
codziennych
czynności,
w których bierze noworodek (kąpiel,
karmienie,
przewijanie)
może
stymulować i rozwijać jego zmysły.
To też szansa dla rodziców, którzy
poprzez proste zabiegi pielęgnacyjne
mogą pobudzać zdolności dziecka
do nauki, myślenia i rozwoju. Rytuał
wieczornej toalety – najpierw kąpiel,
potem masaż, a na koniec wyciszenie
w ramionach rodziców to idealna
okazji do poznawanie świata poprzez
jednoczesne pobudzanie zmysłu
dotyku, zapachu, wzroku i słuchu.

Rytuał kąpieli może przyczyniać
się do rozwoju społecznoemocjonalnego, poznawczego
i fizycznego niemowląt.

Kąpiel to okazja do kontaktu poprzez dotyk.
Co niemowlę czuje...

Korzyści wynikające z rutynowej
stymulacji dotykowej:
• Zmniejsza stres u niemowląt
i rodziców5,10
• Przyczynia się do wzrostu masy
ciała dziecka11
• Poprawia nastrój matki
i zmniejsza uczucie jej niepokoju12

W momencie narodzin dziecka, najlepiej rozwiniętym zmysłem jest zmysł
dotyku. Dlatego, zgodnie z zaleceniami
Światowej Organizacji Zdrowia, kontakt
z dzieckiem poprzez dotyk powinien
być rozwijany od pierwszych dni jego
życia.2 Stymulacja dotykowa ma pozytywny wpływ na wiele obszarów rozwoju dziecka. Wykazano, że stosowana
podczas kąpieli i masażu zmniejsza
poziom kortyzolu, biomarkera stresu,
u rodziców i u niemowląt,5,10 ułatwia
przyrost wagi przy lepszym trawieniu
przez zwiększenie aktywności nerwu
błędnego u wcześniaków,11 a także
poprawia nastrój i obniża poziom niepokoju u matki.12

Obniżony nastrój u kobiet po porodzie
wymaga wzmożonej uwagi, gdyż może
świadczyć o depresji poporodowej. Matki
(n=40), których przedwcześnie urodzone
dzieci miały zostać wypisane z oddziału
noworodkowego, losowo przypisano do 2
grup: matki z pierwszej grupy prowadziły
stymulację dotykową poprzez masaż, natomiast druga grupa jedynie biernie obserwowała, jak dzieci są masowane. 8-minutowa
sesja masażu składała się z 2 identycznych,
standaryzowanych 4-minutowych segmentów bez wyjmowania dziecka z łóżeczka.
Podczas gdy w obu grupach matek wystąpiło
zmniejszenie nastrojów depresyjnych po
sesji, poziom niepokoju u matek wcześniaków, które samodzielnie masowały swoje
dzieci był niższy.12

Większy bezpośredni kontakt
dotykowy z przedwcześnie
urodzonymi dziećmi (stymulacja
dotykowa) poprzez masaż ma
korzystny wpływ na nastrój
i poziom niepokoju rodziców.12

Stymulacja dotykowa poprzez
masaż wiąże się z większą
aktywnością nerwu błędnego
i motoryką żołądka, dzięki
czemu dzieci przedwcześnie
urodzone szybciej przybierają
na wadze.11
Stres jest powszechnie obserwowanym zjawiskiem u wcześniaków, które może przyczyniać się do deregulacji metabolizmu glukozy,
co hamuje przyrost wagi i utrudnia zdrowy
rozwój.13 Oprócz obniżenia poziomu stresu,
wcześniaki przybierają na wadze dzięki większej aktywności nerwu błędnego i motoryce
żołądka w następstwie stymulacji dotykowej
(masażu).11 Aktywność nerwu błędnego to
ważny element regulacji autonomicznego
układu nerwowego. Wraz z motoryką żołądka
jest to istotny składnik zdrowego wzrostu
i rozwoju niemowląt, a w szczególności wcześniaków.
Przedwcześnie
urodzone
niemowlęta
(n=80) w stanie stabilnym, znajdujące się na
oddziale terapii losowo przypisano do grupy
korzystającej z bezpośredniego kontaktu
(masażu) lub do grupy kontrolnej otrzymującej standardową opiekę w celu oceny aktyw-

ności nerwu błędnego i motoryki żołądka.
Niemowlęta z grupy masowanej wykazywały
konsekwentny krótkotrwały wzrost aktywności nerwu błędnego i zwiększoną motorykę
żołądka oraz przyrost wagi w ciągu trwającego 5 dni badania.11
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Kąpiel to okazja do stymulacji wzrokowej.
To, co niemowlę widzi...
Kontakt wzrokowy to najskuteczniejszy sposób nawiązania kontaktu z dzieckiem.14

Korzyści wynikające ze stymulacji
wzrokowej:
• Ułatwia wczesną komunikację14
• Wykazuje zwiększenie
przetwarzania neuronowego14
• Zapewnia podstawy dla rozwoju
społecznego14

Kąpiel oraz następujące po niej czynności
pielęgnacyjne to doskonały czas dla rodziców, by komunikować się z dzieckiem niewerbalnie, właśnie poprzez kontakt wzrokowy.
Stymulacja wzrokowa ma fundamentalne
znaczenie podczas rozwoju wzroku dziecka
od urodzenia do wieku ok. trzech lat.15 Od
chwili narodzin dzieci wolą stymulację
wzrokową przy szeroko otwartych oczach
i bezpośrednim spojrzeniu. Niemowlęta
wykorzystują bezpośredni kontakt wzrokowy
jako formę komunikacji, a nawet wykazują
większe przetwarzanie neuronowe, kiedy
rodzic spogląda na nie przy zachowaniu bezpośredniego kontaktu wzrokowego.14

Kąpiel to okazja do stymulacji wzrokowej.
To, co niemowlę widzi...
Wzbogacenie multisensoryczne wydłuża
okres czuwania u wcześniaków6
Odwrócone
spojrzenie

63.7

Bezpośrednie
spojrzenie
0

Kolejnym zmysłem ważnym w komunikacji
i wyrażaniu emocji jest słuch (stymulacja
słuchowa). Zmysł słuchu pozwala nam
doświadczać świata za pomocą dźwięków.
Kąpiel to idealna okazja do stymulacji słuchowej poprzez wprowadzanie nowych
dźwięków, takich jak plusk wody, oraz do
rozmowy z dzieckiem i śpiewania mu.
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Czas (w sekundach) p<0,01

kowego, co sugeruje pobudzenie obszarów
odpowiedzialnych za komunikację i rozwój
językowy.17 Co więcej, jeśli wcześniakowi
śpiewa się piosenki lub przemawia do niego
cichym, łagodnym głosem jak w kołysankach, tętno dziecka poprawia się, wzmacnia
się więź pomiędzy dzieckiem a rodzicem
oraz zmniejsza się stres związany z opieką
nad przedwcześnie urodzonym dzieckiem.18

Na podstawie Farroni, et al. 2002

Wyjątkowo wczesna wrażliwość na wzajemne spojrzenia wykazana w tym badaniu
wskazuje na wczesne fundamenty późniejszego rozwoju umiejętności społecznych.
Niemowlęta szybko uczą się sposobu porozumiewania poprzez kontakt wzrokowy oraz
przekazywania ekspresyjnych informacji,
takich jak szeroki uśmiech, poprzez obserwowanie zachowań osób znajdujących się w ich
Zdrowe noworodki w wieku od 2–5 dni (n=17)
otoczeniu.14 Światowa Organizacja Zdrowia
dłużej skupiały wzrok na bezpośrednim
zaleca, aby rodzice dbali o bezpośredni konspojrzeniu rodzica w porównaniu do spojrzetakt wzrokowy z dziećmi od chwili narodzin2
nia odwróconego, a elektryczna aktywność
w celu zapewnienia im zdrowego rozwoju.
mózgu u czteromiesięcznych niemowląt
(n=20) wykazywała zwiększone przetwarzanie neuronowe w wyniku bezpośredniego
spojrzenia.14

Korzyści wynikające ze stymulacji
słuchowej:
• Tworzy pamięć promującą rozwój
języka16
• Poprawia tętno18
• Sprzyja tworzeniu więzi pomiędzy
niemowlęciem a rodzicem18
• Zmniejsza stres u rodziców18

Głos rodzica wywiera wpływ na
sieć językową w lewej półkuli
mózgu, a także na rejony
odpowiedzialne za emocje
i komunikację.17
Dźwięki nie tylko tworzą pamięć w obszarze
słuchowym i językowym kory mózgowej, lecz
również generują połączenia neurologiczne
w układzie limbicznym niemowląt.16 Niemowlęta potrafią rozpoznać głos rodzica,
o czym świadczy zwiększona aktywność
mózgu w lewym tylnym rejonie skroniowym
mózgu.17 Jest to rejon przetwarzania języ-

Randomizowane wieloośrodkowe badanie
wcześniaków urodzonych (n=272) w 32
tygodniu ciąży z niewydolnością oddechową,
sepsą kliniczną i/lub SGA (ang. small for
gestational age – zespołem cech dziecka,
które urodziło się za małe w stosunku do
wieku płodowego) wykazało, że śpiewanie
dzieciom łagodnym głosem z czasem
poprawia ich tętno. Podczas stymulacji słuchowej tętno dzieci zwalniało i stawało się
bardziej rytmiczne. Ponadto stymulacja słuchowa to dodatkowy czas dla tworzenia więzi
pomiędzy dzieckiem a rodzicem, przy jednoczesnym zmniejszeniu stresu u rodziców.18
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Kąpiel to okazja do stymulacji zapachowej.
Zapachy, które niemowlę czuje...
Korzyści wynikające ze stymulacji
zapachowej:
• Ma bezpośredni związek
z emocjami i pamięcią w mózgu
oraz wywiera na nie wpływ4,19
• Sprzyja odprężeniu i poprawia
nastrój u niemowląt i rodziców10
• W połączeniu z dotykiem
stymuluje naukę4

(3) nieznany zapach oraz (4) brak zapachu.
Niemowlęta, które poczuły zapach mleka
matki lub wanilii, płakały znacznie mniej po
rutynowym pobraniu krwi z pięty w porównaniu z niemowlętami czującymi nieznajomy
Wykazano, że znajomy delikatny
zapach i tymi, które nie poczuły żadnego
zapach uspokaja i odpręża
zapachu. Szybsze uspokojenie po bodźcu
płaczące niemowlę.24
bólowym sugeruje, że niemowlęta pamiętają
zapachy oraz że znajomy zapach zmniejsza
Zmysł węchu jest wyjątkowy, gdyż zapachy pobudzenie.20 Dzieci wykazują mniejsze
są bezpośrednio przetwarzane przez mózg. pobudzenie lub ogólny spokój również wtedy,
Stymulacja zmysłu węchu u niemowlęcia kiedy rodzice kąpią je, korzystając z produktu
(stymulacja zapachowa) wiąże się z wieloma o łagodnym zapachu.10
korzyściami rozwojowymi, w tym emocjonalnymi, społecznymi i poprawą pamięci4,19, W przypadku angażowania większej liczby
a także poprawą zdolności uczenia się wyka- zmysłów, na przykład przy połączeniu styzywaną przy połączeniu stymulacji zapacho- mulacji zapachowej lub dotykowej, dzieci
wej ze stymulacją dotykową.4 Wykazano, że wykazują lepsze reakcje poznawcze. Badanie
przyjemny zapach podczas kąpieli sprzyja analizujące uwarunkowania zapachowe
i naukę przez skojarzenia u 1-dniowych nowoodprężeniu u dziecka i u rodziców.10
rodków (n=66) wykazało, że niemowlęta barZnajomy zapach może pomóc uspokoić
dziecko, kiedy odczuwa ból lub stres20, Niemowlęta szybko reagują
a także, jak wykazano, wpływa uspokaja- na zapachy krótko po urodzeniu
jąco na płaczące dziecko.21 Zdrowe dzieci i wykazują większe reakcje
urodzone w terminie i karmione piersią i zdolności poznawcze przy
(n=42) losowo przypisano do 1 z 4 grup: (1) połączeniu stymulacji
naturalnie zaznajomione z zapachem mleka
zapachowej i dotykowej.4
matki, (2) zaznajomione z zapachem wanilii,

dziej reagują na znajomy zapach – poprzez
odwrócenie głowy w jego kierunku – jeśli jest
on połączony z dotykiem niż na sam zapach
lub dotyk. Niemowlęta przypisano losowo do
3 grup: jednoczesna ekspozycja na zapach
i dotyk, po którym następował zapach, oraz
sam dotyk. Dzień po pierwszej ekspozycji na
zapach tylko dzieci, u których zapach został
połączony z dotykiem, odwracały głowy
w kierunku zapachu, wykazując wyuczoną
reakcję.
Wyniki te sugerują, że złożona nauka poprzez
kojarzenie zapachu może mieć miejsce
w ciągu pierwszych 48 godzin życia dziecka,
a stymulacja wielu zmysłów może mieć
większy wpływ niż stymulacja poszczególnych zmysłów.4 Kąpiel to prosty sposób
zapewnienia dziecku stymulacji zapachowej
i dotykowej. Rodzice kąpiący dzieci przy
zastosowaniu środków zapachowych zapewniają większą stymulację poprzez większy
kontakt dotykowy z dzieckiem niż rodzice,
którzy nie stosują stymulacji zapachowej
podczas kąpieli,10 co wzmacnia doznania
sensoryczne.

Rytuał kąpieli
Rytuał kąpieli zapewnia stymulację wielu zmysłów poprzez bezpośredni kontakt dotykowy –
dotyk rąk rodziców podczas masażu;10 zaangażowanie w bezpośredni kontakt wzrokowy;10,14
słuchanie głosów rodziców;17 a także rozpoznawanie znajomych zapachów, takich jak zapach
rodzica21 lub produktów stosowanych do kąpieli.10 Rytuał kąpieli to niepowtarzalna okazja
do dostarczania dziecku bodźców sensorycznych, które mogą stymulować zmysł dotyku,
węchu, wzroku i słuchu.

Stymulacja
zapachowa
Kiedy rytuał kąpieli staje się
częścią codziennej praktyki,
niepokój rodziców zmniejsza
się, a długość i jakość
snu u niemowląt ulega
poprawie.22

Stymulacja
dotykowa

Rytuał
kąpieli
Stymulacja
słuchowa

Stymulacja
wzrokowa
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Korzyści wynikające ze stymulacji multisensorycznej i rytuału kąpieli

% zmiana w porównaniu z
wartością w punkcie początkowym

Wprowadzenie kąpieli jako rytuału
poprawia sen5
10%

6.2%

5%
0%

3%
0%

-10%

-1%

-2%

-5%

Punkt
początkowy
Grupa kontrolna

Tydzień 2

Tydzień 3

3-etapowa rutyna na bazie
produktu przed pójściem spać

w wieku od 7 do 18 miesięcy uczestniczyły
w 3-tygodniowym badaniu, w którym matki
miały przeprowadzać określony rytuał:
kąpiel, masaż i wyciszenie, podczas gdy
w grupie kontrolnej ograniczano się tylko do
kąpieli. Nastrój matek uległ istotnej poprawie
w grupie, która wykonywała rytuał, a u dzieci
poprawiła się jakość i ilość snu.22 Można
powiedzieć, że jest to rutyna pobudzająca
różne zmysły, gdyż łączy odczucia, bodźce
wzrokowe, słuchowe i zapachowe u dziecka.

Na podstawie Mindell, et al. 2009

Poziom
Poziomkortyzolu
kortyzoluuurodziców
rodzicówi iniemowląt
niemowląt
obniża
się
podczas
kąpieli
zapachowej
obniża się podczas kąpieli zapachowej
Zmiany poziomu kortyzolu

Jeśli rytuał zostanie wdrożony w ramach
codziennej praktyki, następuje zmniejszenie
stresu u rodziców, a ilość i jakość snu niemowląt ulega poprawie.22 Rytuał obejmujący
ciepłą kąpiel, po której następuje masaż
delikatnym środkiem nawilżającym skórę
i wyciszenie, to potwierdzony i prosty sposób
postępowania zapewniający poprawę długości i jakości snu u niemowląt. Zastosowanie
tej rutyny wiązało się ze zmniejszeniem
stresu u rodziców.22 Matki i dzieci (n = 206)

0,20
0,15
0,10

0,20
Rodzice
Niemowlęta

0,05
0
-0,01

-0,05
-0,10
-0,15
-0,20

-0,08
-0,15
Kąpiel zapachowa Kąpiel bezzapachowa
Na podstawie Field et al. 2008

Poziom kortyzolu (biomarkera
stresu) u dziecka i rodzica
obniża się podczas kąpieli
przy zastosowaniu produktu
zapachowego10
Kąpiel uspokaja zarówno dziecko, jak i rodzica, zwłaszcza jeśli zostanie wykorzystany
produkt zapachowy. Niemowlęta (n=30),
które wykąpano w wodzie z dodatkiem produktu zapachowego produktu zapachowego
(w porównaniu z kąpielą w samej wodzie),
mniej płakały i dłużej spały głębokim snem
po kąpieli. Jednocześnie rodzic kąpiący
dziecko przy zastosowaniu produktu zapachowego był bardziej odprężony i większym
stopniu zapewniał dziecku kontakt dotykowy.
Poziom kortyzolu u niemowląt i rodziców
zmniejszał się istotnie po kąpieli zapachowej,
potwierdzając spadek ogólnego poziomu
stresu.10

Zachęcanie rodziców
do postrzegania kąpieli i masażu jako okazji do stymulacji
wielozmysłowej może przyczynić się do ogólnego
zdrowego rozwoju dziecka.
W nauce dokonał się duży postęp w zakresie zrozumienia długoterminowych
korzyści wynikających ze stymulacji wielozmysłowej, ale pozostało jeszcze
wiele do zrobienia, aby przełożyć wyniki tych badań na codzienną praktykę.
Wiadomo, że środowisko, w którym dorasta dziecko, ma duży wpływ na
kształtowanie się jego mózgu. Dzieci potrzebują stymulacji i opieki, aby
rosnąć i rozwijać się. Codzienne doświadczenia dziecka mają wpływ na rozwój
i stymulację jego zmysłów.
Badania naukowe wykazały, że stymulacja wielozmysłowa wspomaga zdrowy
rozwój wcześniaków i dzieci urodzonych w terminie. Rytuały takie jak kąpiel
i masaż to idealna okazja dla rodziców do zapewnienia dzieciom wzbogaconych
doznań sensorycznych. Zachęcanie rodziców do postrzegania rytuału kąpieli
jako okazji do stymulacji wielozmysłowej może przyczynić się do ogólnego
zdrowego rozwoju dziecka.
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Zaangażowani w badania naukowe

nad znaczeniem doświadczeń zmysłowych podczas codziennych rytuałów,
pomagamy promować szczęśliwy i zdrowy rozwój dziecka.

