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Komunikacja z dzieckiem z ADHD 

  Jak rozmawiać z dzieckiem nadpobudliwym?  

- Należy upewnić się, czy dziecko słucha. Jeśli to możliwe zatrzymać je w 

biegu. Poprosić o powtórzenie wypowiedzianych przez nas słów.  

-  Nie atakować dziecka. Reakcją na atak jest obrona. Instrukcja skierowana do 

dziecka musi być precyzyjna i krótka, na ile potrzebna jest dziecku 

nadpobudliwemu. 

- Używać jak najmniej słów. Dziecko nadpobudliwe nie słyszy około 50 % tego, 

co się do niego mówi i zapamiętuje około 50 % tego, co usłyszało. Nie 

przewiduje konsekwencji zjawisk – nie uważa związku między niewłaściwym 

zachowaniem i gniewem nauczyciela.  

Uwaga:  Należy podkreślić, iż praca z dzieckiem nadpobudliwym jest trudna, 

wymaga od rodziców nauczycieli dużej wytrwałości i konsekwencji. Stosowanie 

najistotniejszych zaleceń, uzupełnionych własnymi doświadczeniami każdego 

nauczyciela i rodzica, spowoduje, że przejawy nadpobudliwości można 

stopniowo wyciszać. Efektem tego będą zmiany w zachowaniu ucznia z ADHD. 

 

WYBRANE WSKAZANIA DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA Z 

DZIECKIEM NADPOBUDLIWYM PSYCHORUCHOWO : 

 Pracę z dzieckiem nadpobudliwym zaczynaj zawsze od akceptacji 

jego odmienności. 

 Stwarzaj dziecku poczucie bezpieczeństwa. 

 W kontaktach z dzieckiem zachowuj spokój i rozsądek. 

 Nadmiernej aktywności dziecka nie hamuj, staraj się ją pozytywnie 

ukierunkować. 

 Stosuj konsekwentne i jednolite formy postępowania z dzieckiem. 

 Dostrzegaj sukcesy, a nie tylko porażki dziecka. 



 Wprowadzaj w życie dziecka porządek i rutynę. 

 Trzymaj się ustalonych, przejrzystych zasad (oceniania, nagradzania, 

itp.). 

 Przekazuj krótkie, pojedyncze polecenia, uwagi, instrukcje. 

 Kontroluj własne emocje w kontakcie z dzieckiem. 

 Stosuj zasadę stopniowania trudności. 

 Przewiduj i zapobiegaj trudnym momentom przez należytą uwagę 

skierowaną na dziecko. 

 W miarę możliwości ograniczaj dopływ wielu bodźców na raz. 

 Staraj się zaspakajać potrzebę ruchu dziecka.  

 Dostarczaj dziecku pozytywnych doświadczeń społecznych. 

 Wyeliminuj z życia dziecka pośpiech. 

 Wzmacniaj pożądane zmiany w zachowaniu dziecka. 

 Proponuj dziecku zabawy o charakterze uspakajającym typu: 

lepienie, wycinanie, malowanie, rysowanie. 

 W sytuacji konfliktowej nie zostawiaj dziecka zbyt długo w napięciu 

emocjonalnym. 

 Każdego dnia staraj się przeznaczać czas na wspólną rozmowę i 

zabawę z dzieckiem. 

Uwaga: Każdy z nas na swój jedyny i niepowtarzalny sposób towarzyszy 

dziecku na ścieżce jego rozwoju, wnosząc w świat małego człowieka 

swoją indywidualność, rozwijając  i pielęgnując tkwiące w nim 

predyspozycje. 

  

 

 

 

 

 

 

 

  


