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SPPS czyli Stymulacja Polimodalnej  
Percepcji Sensorycznej metodą 
Skarżyńskiego
to nowa, łatwo dostępna metoda wsparcia dla pacjentów 
mająca zastosowanie w wielu różnych grupach zaburzeń 
wynikających z zaburzeń przetwarzania słuchowego.

Dla kogo? Dla dziecka, które ma:

• problemy z rozumieniem mowy,
• trudności w czytaniu i pisaniu,
• zaburzenia artykulacji,
• niepłynność mowy,
• zaburzenia głosu,
• opóźniony rozwój mowy,
• zaburzenia koncentracji uwagi słuchowej,
• trudności w nauce języków obcych.

Zaprojektowane w SPPS rozwiązania służą prowadzeniu 
terapii na wielu różnych płaszczyznach jednocześnie. 
Zaangażowane są różne ludzkie zmysły (słuch, wzrok, 
dotyk) oraz ich integracja i koordynacja. Innowacyjność 
zastosowanych rozwiązań stworzyła możliwość 
stymulowania wielu różnych funkcji jednocześnie.

Trening dotyczy przede wszystkim percepcji słuchowej 
i przebiega fazowo. Każda faza treningu jest oddzielona 
przerwą na utrwalenie się ćwiczonej umiejętności. Każda 
kolejna faza angażuje również więcej zmysłów i poszerza 
zakres integracji percepcyjno-motorycznej.

Opracowane urządzenie na bieżąco kontroluje postępy  
w terapii w poszczególnych fazach. 

W zależności od postępów lub ich braku, 
zaimplementowany w urządzeniu program terapii może  
być stale modyfikowany.

--->Integracja Sensoryczna wg Ayers
Dla kogo? Dla dziecka, które:

• nie lubi zabaw i gier sportowych [nie potrafi złapać 
piłki, unika zjeżdżalni, huśtawek, karuzeli),

• ma chorobę lokomocyjną, jest niezgrabne 
ruchowo,

• ma obniżone napięcie mięśniowe,
• ma zaburzone strony i kierunki ciała,
• ma opóźniony rozwój mowy, 
• ma obniżoną percepcję wzrokową i słuchową,  

jest nadwrażliwe na dźwięki,
• nie potrafi się skoncentrować, ma niską 

samoocenę, problemy w kontaktach z innymi.

Psychomotoryka wg Procus i Block
Dla kogo? Dla dziecka, które ma: 

• trudności w wykonywaniu działań ruchowych 
[niezborność, męczliwość, zła koordynacja, 
tracenie równowagi itp.],

• trudności w komunikowaniu się [opóźniony rozwój 
mowy, dysfazja rozwojowa, jąkanie, inne],

• zaburzenia dominacji jednej ze stron ciała 
[oburęczność, brak znajomości L i P strony ciała],

• opóźnienie w znajomości schematu ciała 
lub/i brak orientacji przestrzenno-czasowej,

• problemy szkolne, trudności w uczeniu się 
czytania, pisania, liczenia [dzieci dyslektyczne],

• zaburzenia zachowania [labilność emocjonalna, 
lękliwość, nadpobudliwość, agresja, trudności  
z koncentracją i inne).

Stymulacja audio-psycho-lingwistyczna 
metodą Tomatisa
Dla kogo? Dla dziecka, które: 

• ma zaburzenia koncentracji,
• ma nadwrażliwość na dźwięki,
• błędnie interpretuje pytania i polecenia, myli 

podobnie brzmiące słowa,
• słabo rozumie tekst czytany, z trudnością 

głoskuje, czuje rytm, niewyraźnie pisze,
• myli strony P i L,
• szybko się męczy, jest nadaktywne,
• często się frustruje, nie wierzy w siebie, jest 

nieśmiałe,
• nie ma motywacji do nauki.

W naszym Centrum oferujemy również klasyczne 
treningi słuchowe. Są to zajęcia, w trakcie których, 
dzieci wykonują przede wszystkim ćwiczenia percepcji 
słuchowej bazujące na materiale dźwiękowym 
oraz słownym, uzupełnione ćwiczeniami funkcji 
poznawczych.

Logopedia
Dla kogo? Dla dzieci i dorosłych, którzy wymagają:

• korygowania wad wymowy (pozbywanie się 
złych nawyków mownych, nauka prawidłowych 
schematów),

• kształtowania komunikacji językowej u osób 
z wadami słuchu w oparciu o metodę słowną 
(dzieci i dorośli z aparatami słuchowymi 
oraz po operacji wszczepienia implantu 
ślimakowego),

• kształtowania komunikacji językowej z powodu 
opóźnionego rozwoju mowy (wyrównywanie 
opóźnień, stymulacja, pobudzanie),

• terapii niepłynności mówienia i jąkania, także  
z wykorzystaniem Cyfrowego Korektora Mowy 
(ćwiczenia startu, spowolnienie tempa 
i płynności mowy).

Opieka psychologiczna
Proces diagnozy i terapii nadzoruje psycholog, do 
którego kierujemy dzieci, jeśli jest taka potrzeba. 
Duży nacisk kładziemy na kontakt z rodzicami, którzy 
powinni rozumieć specyficzne potrzeby i trudności 
swojego dziecka, ale i sami powinni otrzymać 
wsparcie.

Terapia pedagogiczna i surdopedagogiczna 
Zajęcia dopasowane są do indywidualnych potrzeb 
dziecka, a materiał dopasowany do poziomu 
rozwojowego dziecka. Plan zajęć tworzony jest 
indywidualnie dla dziecka w zależności od jego 
potrzeb.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--->

--->

--->


