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Senzorické podložky pro děti Qmed  
  

• Ideální pro senzorickou integraci 

• Široká škála smyslové stimulace 

• Snadno čistitelný materiál 
 
Senzorické podložky pro děti je prvek překážkové dráhy, vytvořený na základě teorie smyslové 
integrace (SI) lékařky pedagogické psychologie a pracovní psychoterapeutky A. Ayres. V průběhu 
vývoje dítěte se mohou objevit nedostatky v podobě nesprávné integrace mnoha smyslů, jejichž 
příčinou je podle Ayresové neefektivní fungování neuronů v mozku, kterou lze kompenzovat 
poskytováním vhodných podnětů.  
 
Nervový systém se vyznačuje plasticitou, která je podporována a stimulována smyslovými podněty. 
Teorie SI předpokládá, že obohacené prostředí, ve kterém se člověk pohybuje, usnadňuje vývoj 
mozku. Změny, ke kterým dochází pod vlivem stimulace, jsou velmi dynamické a rychle viditelné a 
často je lze dokumentovat v samotné struktuře mozku. V závislosti na osobě a prostředí mohou být 
změny dlouhodobé. Zjištění potvrzují předpoklad SI, že aktivní zkoumání prostředí a zapojení dítěte 
do úkolu jsou nezbytnými podmínkami pro vznik nervových změn. Velmi důležité je během vývojového 
období diverzifikovat předměty a objekty, se kterými přichází do styku a mít dostatečně dlouhou dobu 
expozice, aby se nejednalo o jednorázový zážitek, ale dostatečně častou praxi. Zapojení více než 
jednoho smyslu a stupeň složitosti předmětu nebo úkolu jsou účinnými a nezbytnými nástroji k tomu, 
aby došlo k prospěšným změnám v nervovém systému. Praktici a výzkumníci pracující s metodou SI 
tvrdí, že hra je přirozeným a vysoce motivujícím způsobem stimulace dítěte, zejména pokud je 
iniciována samotným dítětem. 
 
Cvičení se senzorickými podložkami pro děti se týkají: 

• motorické dovednosti a motorické koordinace 

• plánování pohybu 

• vizuálního vnímání 

• verbální komunikace 

• mezilidské dovednosti při společné hře 

• pocitu vlastní kompetence 

• soustředění se na úkol 
 
Indikace: 

- podpora přirozeného procesu vývoje dítěte 
 
Kontraindikace: 

- žádná 
 
Používání: 
Hru plánujte na rovném a hladkém povrchu. Sada se skládá z 10 texturovaných tvarů vyrobených 
z velmi měkkého, pružného silikonu – 5 velkých a 5 malých kusů. Na povrchu každého prvku je vzor, 
který je výrazný a odlišný od zbytku sady. Děti mohou cítit tyto textury a objevit rozdíly umístěním 
malých kroužků do dodaného sáčku a zjistit, zda jsou schopny popsat a předpovědět vzor, který cítí. 
Propojování malých a velkých smyslových tvarů hmatem je také velká zábava. 
 
VAROVÁNÍ! 
Nepoužívejte v případě přerušení kontinuity epidermis (nejsvrchnější vrstva kůže) nebo dermis (silná, 
pružná, ale pevná střední vrstva kůže) vlivem působení výrobku. Použití zdravotnického prostředku 
dětmi je možné pouze pod péčí a dohledem osoby odpovědné za dohled nad nimi.  
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Údržba: 
Po použití omyjte ve vlažné vodě s mýdlem. Sušte mimo umělé zdroje tepla. Uchovávejte mimo dosah 
ostrých předmětů. Nerolovat. 

 
Složení: lékařský silikon 
Velikost: průměr 280 mm a 100 mm 
Věk: 3+ 
Maximální nosnost: 200 kg 
 
Základní UDI-DI: 59017804DRQN3FNA 
 
Výrobce: Distributor: 
mdh Sp.z o.o. MEYRA ČR s.r.o. 
ul. Maratońska 104 Hrusická 2538/5  
94-007 Łódź, Polsko 141 00 Praha 4 
tel.: +48 42 674 83 33 tel.: +420 272 761 102 
e-mail: profilaktyka@mdh.pl e-mail: meyra@meyra.cz 
 www.meyra.cz 
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