
 

1 / 2 

www.nomiland.cz 

GN 2117 – GN2118 -  Soubor senzorických kroužků 

CZ 
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Soubor senzorických kroužků 
 
Podle fyzioterapeutky Hannah Harboe 
 
Náš smysl pro dotek pramení v receptorech v našem těle. Dotyk je obzvláště senzitivní v okolí úst, v našich rukou a na 
nohou, což znamená, že cítíme i malé rozličnosti v texturách a površích. Pokud chodíme naboso (barefoot) ve tmě, 
mnoho z nás dokáže rozlišit povrch asfaltu a země s trávou. Naše schopnost rozlišovat struktury a povrchy nám pomáhá 
pohybovat se rovnoměrně a plynule bez pádu nebo zakopnutí. 
 
Prostřednictvím rukou dokážeme procítit velmi malé odlišnosti, například, dokážeme dotykem zjistit rozdíl mezi 
pomerančovou a mandarinkovou slupkou. Děti by měly častěji procvičovat potřebné aktivity, aby dokázaly rozlišovat 
rozdíly mezi předměty. Schopnost rozlišovat prostřednictvím dotyků se nazývá hmatové rozlišování. Čím více stimulaci 
vytváříme dětem a dovolíme jim dotýkat se a manipulovat s běžnými věcmi, se kterými přicházejí do kontaktu každý 
den, tím lépe se zdokonalí v používání smyslů, čili v dotecích a jemné motorice (jako kreslení, navlékání nebo psaní). Čím 
více příležitosti poskytneme dítěti na pohyb na různých površích v přírodním prostředí s nebo bez obuvi, tím lepší se 
stanou ve volném a nenamáhavém pohybu  - bez zakopnutí o malé nedostatky na kterémkoliv podkladu. 
 
Hmatové senzorické kroužky je sortiment produktů, které se používají pro zlepšení a procvičování hmatových 
rozlišovacích schopností u dětí. Každý kroužek je jedinečný a může se použít s jinými kroužky. Zatímco materiál, průměr 
a tloušťka kroužků je stejná, každý z nich má rozličný povrch. Při aktivitě se používají dvě velikosti. Větší kroužky jsou 
vhodné na chodidla a menší na ruce. Použitím soupravy, dítě umí vycítit rozdíly mezi kroužky použitím rukou nebo 
nohou a může porovnat a přemístit senzorický vstup z rukou do nohou a naopak. Malé kroužky lze použít ke stimulaci 
dotykových smyslů ostatních částí těla. Velké disky se dokonce mohou použít k sezení. Pokud dítě chodí po kroužcích, 
zaznamenává se účinek balansu, který záleží na  kroužku, na kterém stojí. Povrch disku registruje dotyk prostřednictvím 
nohou. Jde o proces, který úzce spolupracuje se smysly rovnováhy, které poskytuje vestibulární systém. Zkušenosti jsou 
dále podporovány smyslem zraku, který podporuje smyslový vstup ještě před vkročením na senzorický kroužek. 
Prostřednictvím senzorické integrace, koordinace mezi smysly, dítě reguluje rychlost, sílu a rytmus jeho pohybů během 
chození na kroužcích. 
 
Dítě se na některých kroužcích může pohybovat pomaleji. Na některém kroužku může setrvat déle a získá tím pevnější 
oporu v noze. Pokud se dítě bude pohybovat po kroužku rychleji, omezí si dotykovou stimulaci v chodidle na minimum. 
V důsledku toho bude náročnější udržet rovnováhu, protože povrch může zatlačit do pokožky nebo může být nerovný. 
 
Příkladová studie: 
 
Ella je šťastná, energická 5 roční holčička. Má 
vážně zhoršené vidění, což znamená, že i její 
motorické dovednosti jsou nedostatečně 
rozvinuté. 
 
Kvůli její zrakovému postižení musela být více 
chráněna než její vrstevníci. Byla závislá na 
blízkosti rodičů nebo dospělých, speciálně v 
případech, kdy si hrála venku, kde nebylo vždy 
možné zaregistrovat potenciální nebezpečí. Ella 
nedokáže předejít spadnutí na větvičce nebo na 
schodech. 
 
Jak roste, vyžaduje více nezávislosti. Potřebuje se 
cítit méně závislá na dospělé osobě. Je to z 
prostého důvodu, potřebuje lépe rozvíjet své 
motorické dovednosti. Aby dosáhla větší 
nezávislosti, musí neustále trénovat a zlepšovat 
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své další smysly, aby si vykompenzovala zhoršené vidění. 
Dosud  Ella dobře využívala svůj sluch. Dokáže se orientovat hlasem a umí 

zůstat stát před případným nebezpečím. Navzdory jejímu handicapu má 
dobré hmatové rozlišování a schopnost manipulovat s různými předměty. 
Přes svá chodidla přijímala méně informací, i v důsledku nedostatečné 
stimulaci hmatových receptorů. Snadno dokáže ztratit balanc a je nejistá na 
podložkách a nerovných terénech. 
 
Rozhodli jsme se s Ellou začít procvičovat hmatové rozlišování použitím 
senzorických kroužků. Všechny velké kroužky umístíme na podlahu do 
kruhu. Ella chodí po kroužcích, držíc mou ruku. Potřebuje podporu, aby si 
udržela balanc  pokaždé, když šlápne na nový senzorický kroužek. Po chvíli, 
Ella dostane malý kroužek, aby ho držela v ruce během chůze z kroužku na 
kroužek. Pokračuje, dokud si není jistá, že stojí na stejném povrchu jako je 
povrch kroužku, který drží v ruce. Ella má dostatek času, aby se 
koncentrovala na příslušný kroužek, pomaličku chodila a přemýšlela. Někdy 
se jí podaří uhodnout napoprvé. V ostatních případech dostane několik 
pokusů. 
 
Aktivitu opakujeme na týdenní bázi. Ella se postupně po chození z kroužku 
na kroužek stává jistější. Její schopnost prostřednictvím dotyku v jejich 
chodidlech získala pevné držení nohy, což způsobuje postupnou ztrátu rovnováhy. 
 
Jak pokračujeme v procvičování, Ella se stává více sebevědomější i na hřišti. Její rodiče a pečovatelé si více uvědomili, jak 
je důležité, aby Ella pokračovala v procvičování. Dokonce je vystavena i různým typům podložek, které dříve 
představovaly problém. Trénování a stimulace dovolí Elle pohybovat se bezpečněji ve světě, ve kterém žije, díky různým 
způsobům, teré navrhli lidé bez zrakového postižení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


