
LOGOSENSORYKA 

 

Ćwiczenia neurologopedyczne absorbujące skroniową część 

kory mózgowej, która odpowiada za wrażenia węchowe. 

 
 

Dziecko z nadwrażliwością węchową może doświadczać ciągłego zalewu zapachów i przejawiać 

silne reakcje na wonie, które większość ludzi lubi czy wyczuwa, lecz toleruje, a nawet może ich być 

nieświadoma. Zapach ciała innych ludzi i ich oddechu, woń używanych przez nich perfum lub 

balsamów może przyprawić wrażliwe dziecko o mdłości. Pewne aromaty spożywcze mogą sprawić, 

że będzie ono zaciskać usta. Dziecko może być bardzo wrażliwe na zapach środków czyszczących, 

produktów do pielęgnacji ciała oraz substancji lotnych wydzielanych przez nowe dywany i meble. 

Niekiedy z trudem toleruje przebywanie w supermarketach, w restauracjach i na zgromadzeniach 

świątecznych, podczas których wyczuwa wiele zapachów żywności i woni wydzielanych przez inne 

osoby. Również szkoła może być szczególnie nieprzyjemnym miejscem, zważywszy na 

zróżnicowany poziom higieny kolegów i koleżanek, śmierdzące szatnie i skarpetki podczas zajęć 

wychowania fizycznego, tacki z różnorodnymi potrawami i otwarte kosze na stołówce, do których 

wrzucane są resztki jedzenia, a także wydzielające silny zapach środki czyszczące. Przebywanie na 

krytych pływalniach, w ogrodach zoologicznych i na stacjach benzynowych może być okropnym 

przeżyciem dla dziecka z wrażliwym węchem. Wrażliwość na zapachy zazwyczaj nasila się wówczas, 

gdy osoba cierpi na migrenę. 

Pewne osoby są niedowrażliwe na zapachy. Wyczuwanie woni przychodzi im z trudnością, mogą też 

mieć obniżony apetyt. Ponieważ niekiedy nie czują silnych zapachów, takich jak dym, ich 

bezpieczeństwo może być zagrożone. W rzadkich przypadkach może dojść do hiposmii i anosmii – 

zmniejszonej zdolności do percepcji węchowej lub jej zupełnego braku – w wyniku uszkodzenia 

nerwu czaszkowego, infekcji oddechowych, urazu głowy, zażywanie leków oraz innych stanów 

chorobowych. 

Ponieważ dzieci niedowrażliwe na zapachy mają słabe powonienie, mogą wąchać przedmioty w celu 

ich poznania lub stymulacji. Dziecko może powąchać ołówek, zanim go użyje, podobnie jak książkę 

podczas czytania lub zwierzę podczas głaskania. Niektóre dzieci – co może się wydawać dziwne – 

wąchają innych ludzi, aby lepiej poczuć ich zapach. Zachowanie to zauważa się częściej u dzieci  

z upośledzeniem poznawczym lub dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, gdyż częściej 

występuje u nich niedowrażliwość węchowa. 



 

Co tak pachnie- zabawa logosensoryczna. 

UWAGA!!!! Wszystko co Państwo robicie opatrujemy komentarzem. Nazywajcie rzeczy, czynności 

no i przede wszystkim zapachy. Zachęcajcie dziecko do mówienia, ewentualnie powtarzania. Każdą 

aktywność werbalną dziecka należy wzmocnić pozytywnie (pochwała, symboliczna nagroda). 

Ważne jest aby otoczyć dziecko „kąpielą słowną” ale używajcie Państwo słownictwa prostego, 

adekwatnego do wieku dziecka oraz jego możliwości intelektualnych. POWODZENIA!!!! 

 

Do tej zabawy trzeba wcześniej przygotować zestaw szczelnych pudełek – mogą to być malutkie 

słoiczki lub plastikowe pudełka do przechowywania koralików czy ozdób do paznokci (są zakręcane i 

mają odpowiednią wielkość). 

W każdym pudełku umieszczamy wacik nasączony zapachem. Do nasączania przydają się aromaty do 

ciast, olejki eteryczne, ale też perfumy czy pachnące zioła. Ważne, żeby po kolorze wacika nie dało 

się rozpoznać substancji, dlatego można użyć dodatkowo luźno tkanych woreczków, w których wacik 

zostanie umieszczony. Dla każdego zapachu przygotowuje się 2 pojemniczki. 

Zadaniem dziecka jest znalezienie par. W jednym zestawie nie może być ich jednak zbyt dużo – 3 lub 

4 zapachy to maksymalna ilość pozwalająca na ich rozróżnienie, jeśli par jest zbyt dużo, wszystko 

zaczyna pachnieć tak samo. Między zabawą jednym, a drugim zestawem (jeśli przygotujemy takich 

więcej) musi upłynąć jakiś czas, aby zmysł powonienia znowu zaczął odróżniać zapachy. 

W tej zabawie raczej nie używamy przykrych zapachów, choć warto dziecku przy tej okazji pokazać 

jak ostro pachnie ocet i wyjaśnić, że często nieprzyjemny zapach oznacza niebezpieczną dla 

człowieka substancję (choćby w środkach do sprzątania czy warsztacie samochodowym). 

 

 

                                                                                                                 


