
 

POMOC DZIECKU - 

DIAGNOZA – ADHD; 

Na podstawie dostepnych materiałów opracowała mgr Ewa 

Proch-Masłowska – Miejska Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna w Koszalinie  

 

DZIESIĘĆ PRÓŚB NADPOBUDLIWEGO DZIECKA 

Pomóż mi skupić się na jednej czynności; 

 

Pomóż mi uporządkować świat, stwórz ze mną plan działania; 
 

Nie każ mi się śpieszyć, ja ciągle jeszcze się zastanawiam;  
 

Wskaż mi wyjście z trudnej sytuacji, sam go nie znajdę;  
 

Chwal szybko i szczegółowo to, co było dobrego w mojej pracy, muszę to 

wiedzieć od razu;  
 

Wydawaj mi tylko jedno krótkie polecenie i każ mi je powtórzyć, a 

wykonam je;  
 

 

Przypominaj mi abym się zatrzymał i pomyślał, a dopiero potem działał;  
 

Dziel mi każdą pracę na krótkie etapy, abym widział ich koniec;  
 

Nagradzaj mnie za część dobrze wykonanego zadania, za poprawę, a nie za 

bycie doskonałym;  
 

Przypominaj mi i sobie o moich mocnych stronach, dostrzegając drobne 

sukcesy;  

 

 



 

DZIECI TRUDNE DO KOCHANIA 

 Jak pracować z uczniem z zespołem ADHD w szkole i w domu? 

Co to jest? Nadpobudliwość psychoruchowa rozumiana medycznie oznacza 

zespół nadpobudliwości psychoruchowej, czyli zespół hiperkinetyczny, 

będący schorzeniem, mającym charakterystyczne objawy i wymagającym 

odpowiedniego leczenia.  

Ten zespół został ujęty w międzynarodowych klasyfikacjach chorób:  

- jako ADHD (Attention Deficit Hiperactivity Disorder)- wg klasyfikacji 

Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (DSM-IV)- często używa 

się po prostu terminu: zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem 

uwagi; 

- jako zespół hiperkinetyczny (Hiperkinetic Disorder)- wg Międzynarodowej 

Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych;     

Nadpobudliwość psychoruchowa inaczej nazywana hiperkinezją jest 

spowodowana w znacznej mierze przez nieprawidłowe funkcjonowanie 

układu nerwowego. Polega na zaburzeniach dynamiki procesów nerwowych 

wywołanych przewagą procesów pobudzania nad procesami hamowania[1]. 

Zaburzenia dotyczą zarówno sfery poznawczej, emocjonalnej, jak i 

społecznej. Ponieważ dziecko zachowuje się w inny sposób niż jego 

rówieśnicy, często jego działania są niezrozumiałe dla otoczenia. Rodzice, 

nauczyciele, opiekunowie zaczynają podejrzewać dziecko o złe intencje, 

złośliwość, brak znajomości dobrych manier itp. Jednak takie nietypowe 

reakcje mogą wywoływać organiczne uszkodzenia i mikrodeficyty 

rozwojowe. Oprócz tego istnieje wiele innych czynników, które mogą 

spowodować dziecięcą nadaktywność, a są to między innymi: 

uwarunkowania genetyczne, uszkodzenia układu nerwowego, a także 

atmosfera panująca w otoczeniu dziecka. Nadpobudliwość psychoruchowa 

jest zaliczana do zaburzeń związanych z działaniami destrukcyjnymi 

(cechuje się skłonnościami antyspołecznymi i zachowaniami agresywnymi. 

[1] Por. M. Bogdanowicz, B. Kisiel, M. Przasnysza, Metoda Weroniki Sherborne 

w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka, WSIP, Warszawa 1998, s. 84. 

 

 



 

UCZEŃ NADPOBUDLIWY PSYCHORUCHOWO – JAK MOŻE MU 

POMÓC NAUCZYCIEL? 

I. ZASADY W POSTĘPOWANIU Z DZIEĆMI Z ZESPOŁEM ADHD 

Istnieją pewne zasady, które należy przestrzegać w pracy z dziećmi z 

zaburzeniami. Są one o tyle istotne i należy je przypominać przy każdej 

okoliczności, gdyż niejednokrotnie o nich zapominamy. Otóż nauczyciel może 

pomóc dziecku z zaburzeniami jeżeli: 

 stara się dziecko zrozumieć 

 próbuje traktować zachowanie dziecka jako wyraz jego problemów, 

a nie złej woli  

 postępuje tak, aby dziecko wiedziało, że może mu zaufać i czuć się 

z nim bezpiecznie  

 pomaga dziecku odkryć jego wartość 

 pomaga dziecku w odnalezieniu miejsca w grupie rówieśników 

 potrafi nawiązać współpracę z rodzicami dziecka  

 Pozytywny obraz siebie, umiejętność zmagania się z rytmem i wymaganiami 

dnia codziennego to cenny dar, jaki nauczyciele mogą dziecku przekazać. Mogą 

to zrobić poprzez: 

 respektowanie zasady podmiotowego traktowania dziecka, 

 wzmacnianie poczucia jego własnej wartości, 

 aktywne słuchanie dziecka, danie mu możliwości podzielenia się swoim 

światem  uczuć, myśli, swoimi sukcesami i niepowodzeniami, 

 ograniczanie liczby bodźców, 

 rozwijanie i wzmacnianie pożądanych zmian w zachowaniu dziecka,  

 uświadamianie dziecku, że ma prawo popełniać błędy i nauczenie go 

wyciągania  z nich wniosków, 

 rozwijanie jego umiejętności do wchodzenia w interakcje z innymi ludźmi  

w akceptowany społecznie sposób, 

 wydawanie poleceń minimalizujących ryzyko nieposłuszeństwa, a 

równocześnie  maksymalizujących sukces. 

  Naczelnym celem jest wdrażanie dziecka do uporządkowania działania i 

stopniowego wydłużania okresów koncentracji na zadaniach. Ważne jest 

wdrażanie dziecka do samokontroli. 

 



 

W postępowaniu z dziećmi z ADHD, zarówno w szkole, jak i w domu należy 

przestrzegać  zasad : 

Zasada (3 x R) 

 regularności, czyli działania w ustalonym rodzinnym rytmie, z unikaniem 

gwałtownych i radykalnych zmian, spokojnego i konsekwentnego 

egzekwowania ustalonych reguł, ograniczenia hałaśliwych dźwięków i 

silnych wrażeń,  

 

 rutyny, czyli wykonywania określonych czynności o ściśle określonych 

porach dnia wg tej samej kolejności i stałego schematu,  
 

 repetycji, czyli nieustających powtórek, wymagających dużej cierpliwości 

i wytrwałości od rodziców i nauczyciela, wielokrotnego powtarzania 

prostych poleceń i upewniania się czy dziecko dobrze je zrozumiało. 

 

ZASADA 6 „S” - Każda konsekwencja wyciągana wobec dziecka powinna 

być:  

• Szybka – powinna nastąpić natychmiast po niepożądanym zachowaniu- 

czekanie na nieznaną karę jest dla dziecka dodatkowym cierpieniem;  
• Skuteczna - powinna być doprowadzona do końca - jeśli zrezygnuje się 

z przeprowadzenia konsekwencji do końca, to nawet najdoskonalsza nie 

odniesie żadnego skutku poza udowodnieniem dziecku, że jest bezkarne;  
• Sprawiedliwa - powinna być odpowiednia do przewinienia - należy 

pamiętać o adekwatności i stałości konsekwencji;  
• Słuszna - powinna być związana z rzeczywistym przewinieniem- nie 

należy karać dziecka na przykład za to, że „dało się przyłapać” na 

ściąganiu, ale za sam fakt, że ściągało;  
• Sympatyczna - nie powinna odbierać dziecku poczucia, że jest kochane 

i akceptowane- każdy czasem popełnia błędy, co nie oznacza, że jest z 

natury zły. 
• Słowna - nie powinna wykorzystywać przemocy fizycznej - kary 

cielesne poniżają dziecko i uczą je, że rację ma ten, kto jest silniejszy. 

  


