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DZIECKO Z ADHD 

CZYM JEST ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ? 

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi jest zaburzeniem neurorozwojowym  o zróżnicowanej etiologii, 

choć dokładna przyczyna nadal pozostaje nieznana. Występuje ono najczęściej u chłopców. W Polsce, na to zaburzenie cierpi 

ok. 150 tysięcy dzieci. 

Obecnie przyjmuje się, że na powstanie objawów ADHD wpływają zarówno czynniki środowiskowe, jak i biologiczne. 

Do podstawowych grup objawów w ADHD należą: 

1. zaburzenia koncentracji uwagi, 

2. impulsywność, 

3. nadruchliwość. 

 

Konsekwencje zaburzeń koncentracji uwagi w szkole mogą być następujące: 

• Bardzo długo trwające zabieranie się do zadań związanych z wysiłkiem umysłowym; 

• Trudności ze skupieniem się w czasie pracy; 

• Bardzo łatwe rozpraszanie; 

• Kłopoty z zapamiętaniem przyswajanego materiału; 

• Niesłuchanie poleceń lub brak reakcji na nie; 

• Tendencja do marzycielstwa; 

• „Gapowatość”. 

 

Impulsywność może powodować: 

• Brak przewidywania konsekwencji swojego działania; 

• Rozpoczynanie zadania bez całkowitego zrozumienia instrukcji; 

• Nie wysłuchiwanie poleceń do końca; 

• Kłopoty z wykonaniem złożonych lub terminowych prac; 

• Trudności w uczeniu się na podstawie wcześniejszych doświadczeń oraz ogólnych zasad; 

• Kłopoty z oczekiwaniem na swoją kolej. 

 

Nadruchliwość może warunkować następujące zachowania: 
• Dziecko jest stale w ruchu; 

• Trudności z wysiedzeniem w ławce przez całą lekcję; 

• Ciągłe wiercenie się; 

• Preferowanie zabaw ruchowych; 

• Gadatliwość i hałaśliwość. 

 

JAK ODRÓŻNIĆ ADHD OD NIEGRZECZNEGO ZACHOWANIA? 

Doświadczenia współpracy z nauczycielami oraz rodzicami dzieci z ADHD wskazują, że wiele trudności sprawia jednym            

i drugim odróżnienie objawów ADHD od niegrzeczności. Problem ten dotyczy przede wszystkim osób mobilizowanych  do 

stosowania pewnych szczególnych zaleceń  w postępowaniu z dzieckiem z ADHD. Po kilku tygodniach ich stosowania może 

okazać się bowiem, że pewne zachowania nie zmniejszyły się lub zmniejszyły tylko częściowo. Jako przykładowe można 

wskazać następujące sytuacje: 

• mimo zastosowania strategii związanych z radzeniem sobie z zaburzeniami koncentracji uwagi, uczeń nadal nie kończy 

notatek mówiąc, że „to nudne”; 

• mimo ignorowania niektórych zachowań wynikających z impulsywności, uczeń nadal usiłuje podczas lekcji zachowywać 

się prowokująco wobec nauczyciela; 



• uczeń ucieka z lekcji; 

• uczeń nadal nie odrabia prac domowych; 

• uczeń często zjawia się na lekcji długo po dzwonku.  

Stosowanie się do zaleceń dotyczących reagowania na objawy zaburzenia to tylko i aż niezbędna część szerokiego wachlarza 

interwencji, które można zastosować, gdy uczeń z ADHD ma trudności  w realizacji wymagań stawianych przez szkołę.  

W sytuacji, w której obserwujemy tylko częściową poprawę, można zastanowić się nad dołączeniem dodatkowych 

oddziaływań, takich jak systemy nagród, zasad i konsekwencji. Brak poprawy lub poprawa częściowa nie musi oznaczać, że 

diagnoza została błędnie postawiona. 

Jeżeli po wprowadzeniu interwencji ukierunkowanych na objawy zachowanie ulegnie częściowej poprawie, to można 

założyć, że pozostałe objawy wynikają z braku znajomości zasad albo braku motywacji lub celowego łamania istniejących 

norm, tzn., że są to zachowania niezwiązane z ADHD a występujące także u dzieci zdrowych. W takim przypadku proponuje 

się wprowadzenie oddziaływań łączonych, które oprócz stosowania się do zaleceń związanych z samym zaburzeniem, 

obejmują także system nagród, zasad i konsekwencji. 

 

ZASADY NAGRADZANIA 

1. Zawsze można nagrodzić za coś dziecko. 

2. Nagroda musi być atrakcyjna dla dziecka i realna do zrealizowania dla dorosłego. 

Co może być nagrodą i jednocześnie nic nie kosztuje? 

• wszelkie małe nagrody z obszaru wolności od nauki i nauczycieli (np. 5 minut wolnej lekcji dla całej klasy, podczas której 

dzieci dowolnie spędzają czas); 

• zwolnienie z obowiązku; 

• nadanie przywileju na krótki czas (np. jutro nie jesteś odpytywany); 

• umożliwienie zrobienia czegoś, co jest z reguły zakazane  (np. skorzystanie z internetu podczas przerwy).  

Umożliwienie zrobienia czegoś zakazanego jest atrakcyjną nagrodą dla każdego dziecka. Osobą,  która dysponuje  nagrodą 

jest nauczyciel, a zatem to on decyduje i wyznacza  ramy „wypłacania nagrody”. Z doświadczenia wiemy, że ten rodzaj 

nagradzania  korzystnie  wpływa na relacje z tzw. trudnym dzieckiem; 

• drobne nagrody materialne. 

3. Obowiązujący system nagród musi dotyczyć całej klasy!!! 

4. Zasady otrzymywania nagród, muszą być dostosowane do konkretnego ucznia, czyli leżeć w obszarze  jego 

zainteresowań. 

Przykład: zwolnienie z pracy domowej po punktualnym przyjściu na 90% lekcji i napisaniu kompletnych notatek (przy 

założeniu, że dziecko spóźnia się na 50% lekcji i brakuje mu 25% notatek). 

5. Nagroda powinna być wprowadzana wtedy, 

gdy pojawi się pożądane zachowanie. 

Przykład: uczeń słyszy pochwałę ustną: „piszesz, cieszę się” wtedy, gdy nauczyciel widzi, że uczeń rzeczywiście pisze. 

6. Nagroda nie może służyć manipulacji. 

Przykład: nauczyciel obiecuje uczniowi (który nie zna jego intencji) uczestnictwo w wycieczce PO TO, żeby zachowywał się 

spokojnie na lekcji. 

7. Nagroda nie może być formą przekupstwa. 

Przykład: nagrodą za właściwe zachowanie jest skreślenie punktów ujemnych. 

8. WARTO JAK NAJCZĘŚCIEJ NAGRADZAĆ DZIECKO !!! 

 

SYSTEM ZASAD 

Dziecko z ADHD potrzebuje jasnego i klarownego systemu zasad. Niestety, często zdarza się, że dorośli „z góry” zakładają, 

że dziecko „powinno wiedzieć, jak się zachować, ponieważ ma już tyle lat”. Wiele dzieci często koryguje swoje zachowania 

po stanowczym przypomnieniu lub podaniu zasady, którą z racji wieku powinny już dawno znać. 

Argument, że tzw. trudne dzieci doskonale wiedzą, jak się zachowywać, nie znajduje zastosowania w przypadku dzieci              

z ADHD, ponieważ występuje u nich problem z ZASTOSOWANIEM ZNANYCH ZASAD.  

Z tego powodu konieczne jest częste ich przypominanie. W przypadku, w którym złe zachowanie jest celowe, istotne jest 

wprowadzenie nawet oczywistej zasady po to, aby pozbawić dziecko argumentu, że „tego nie było”. 



Stworzenie jasnego sytemu zasad pozwala na określenie konsekwencji w przypadku niezastosowania się do nich. Uczeń musi 

wiedzieć, co go czeka w sytuacji, gdy nie dostosuje się  do wyznaczonych zasad. Stosowanie konsekwencji zamiast kar jest 

korzystniejsze, bo uczy dziecko odpowiedzialności za własne zachowanie. Pozwala również nauczycielowi na pewien 

dystans emocjonalny oraz możliwość przywołania systemu zasad i konsekwencji w sytuacji konfliktu. 

 

Rodzaje konsekwencji 

W przypadku występowania zachowań niepożądanych niezwykle ważne jest ustalenie systemu skutecznych konsekwencji. 

Powszechnie rozróżnia się trzy rodzaje konsekwencji: 

• Konsekwencje naturalne 

• Konsekwencje regulaminowe 

• Konsekwencje nadrzędne 

Najskuteczniejsze konsekwencje, to konsekwencje naturalne, czyli takie, które bezpośrednio wynikają z natury 

przewinienia. 

Przykłady: uczeń, który nie odrobił pracy domowej musi ją odrobić po lekcjach na terenie szkoły; uczeń który zniszczył 

własność szkolną powinien odpracować szkody. W sytuacji złamania poważniejszej zasady wskazane jest wprowadzenie 

konsekwencji regulaminowej, czyli ustalonej wcześniej dodatkowej konsekwencji, stosowanej OBOK konsekwencji 

naturalnej. 

 

ADHD ― CO ROBIĆ Z TAKIM UCZNIEM? 
- Konieczna jest zmiana interpretacji zachowania lub dodanie nowej interpretacji do już istniejącej.  

- Każde trudne zachowanie traktować jako niepożądane, jednakże zanim wprowadzimy ukierunkowaną na nie interwencję, 

powinniśmy odpowiedzieć na pytanie, co jest jego przyczyną. 

 

Zaburzenia koncentracji uwagi 

W przypadku zaburzeń koncentracji uwagi interwencje możemy podzielić na trzy wzajemnie uzupełniające się bloki: 

• wprowadzenie odpowiednich strategii na przywołanie już rozproszonej uwagi; 

• skracanie bloków wykonywania poszczególnych zadań połączone z częstymi przerwami; 

• wykorzystanie tzw. w y s p  k o m p e t e n c j i. 

Strategie na przywołanie już rozproszonej uwagi 
Dzieci cierpiące na ADHD mają znaczne problemy z wieloma aspektami uwagi: są bardzo podatne na dystraktory, czyli  

bodźce zakłócające wykonywaną aktywność, płynące zarówno z otoczenia jak i z umysłu (własne myśli). Dodatkowo, nie 

potrafią one w sposób efektywny zarządzać swoją uwagą. WARTO nauczyciel!!! 

Opisane trudności powodują, że na skutek raz rozproszonej uwagi dziecko nie jest w stanie powrócić do wykonywanego 

zadania i staje się  „niewolnikiem” innych silniejszych bodźców, takich jak rozmowa  z kolegą czy pisanie sms-ów. Z tego  

powodu, dziecko z ADHD wymaga ograniczenia ilości  docierających  bodźców a także częstego przywoływania 

rozproszonej uwagi. Można to robić na dwa sposoby: 

• niewerbalny ― wskazanie na zadanie, dotknięcie w ramię; 

• werbalny ― przy pomocy krótkich, najlepiej bezczasownikowych poleceń: dane, zeszyt, kolejne zadanie, tablica starta, lub 

w liczbie mnogiej: piszemy, wyjmujemy zeszyty. 

 

Skracanie bloków wykonywania poszczególnych zadań 
Poza podstawową funkcją uwagi jaką jest koncentracja na zadaniu, można wyróżnić kilka innych. Należą do nich m.in. 

natężenie oraz stabilność uwagi. 

Stabilność uwagi oznacza zdolność do koncentracji uwagi utrzymującej się na stałym poziomie. U dzieci z ADHD można 

zaobserwować, że na początku lekcji są w stanie pracować tak, jak inne dzieci, jednakże po paru minutach zaczynają 

mimowolnie wyszukiwać sobie inne zajęcia. Z powodu opisanych deficytów niezbędne jest: 

• Stworzenie stałej struktury lekcji. 

• Krótkie polecenia. 

• Podawanie notatek w punktach. 

• Częste zmienianie rodzaju zadań. 

• Częste przypominanie instrukcji. 



• Skracanie czasu wykonywania poszczególnych zadań. 

• Umożliwienie wykonywania zadań we fragmentach. 

• Częste przerwy śródlekcyjne w postaci ćwiczeń fizycznych. 

• Wykorzystywanie wszelkiego rodzaju „przyciągaczy” uwagi ― kolorowych flamastrów, kredek, naklejek itp. 

• Każdorazowe dopilnowanie wpisania zadania domowego do zeszytu. 

• Umożliwienie odrabiania lekcji na terenie szkoły. 

• Prowadzenie zeszytu korespondencji z rodzicami. 

• Wprowadzenie jednolitego i czytelnego systemu zasad i konsekwencji. 

• WSPÓłPRACA Z RODZICAMI!!! 

 

Wykorzystanie tzw. wysp kompetencji 

Odrębnym zagadnieniem jest możliwość wykorzystania tzw. wysp kompetencji, którymi określa się obszary funkcjonowania 

dziecka, będące dla niego źródłem satysfakcji. Na terenie szkoły istnieje bardzo wiele sytuacji, w których można 

wykorzystać zainteresowania dziecka: gazetki szkolne, przerwy, dekoracje klasowe czy godziny wychowawcze. 

 

Impulsywność i nadruchliwość 

Dziecko impulsywne zapytane o zasady prawidłowego zachowania  na lekcji wyliczy ich bardzo wiele. To samo dziecko, 

będzie miało trudności z zastosowaniem ich w odpowiednim momencie. Aby umieć zastosować zasadę nie można być 

impulsywnym. Z tego powodu do najczęściej stosowanych przez nauczycieli strategii radzenia sobie z impulsywnością 

dziecka powinny należeć: 

• ignorowanie zachowań impulsywnych nie zaburzających prowadzenia lekcji; 

• przewidywanie możliwości pojawienia się zachowania impulsywnego i zapobieganie mu; 

• częste przypominanie obowiązującego systemu zasad, szczególnie po wystąpieniu zachowania niepożądanego. 

W przypadku objawów nadruchliwości najskuteczniejszą metodą jest ich zignorowanie. W sytuacji, w której poziom 

nadruchliwości przekracza próg tolerancji otoczenia, skuteczne może się okazać: 

• umożliwienie dziecku chodzenia po klasie w ustalonych ramach; 

• zagospodarowanie nadmiernej aktywności dziecka, np. poprzez przerwy śródlekcyjne, umożliwienie mu wstawania                 

w trakcie lekcji; poproszenie go o podanie pomocy edukacyjnej itp. 

 

Jedną z domen dzieci z ADHD jest sport. Dlatego, w celu uniknięcia kłopotów w trakcie przerw, zaleca się 

zagospodarowanie nadruchliwości dzieci poprzez organizowanie atrakcyjnych aktywności ruchowych w sali gimnastycznej. 

 

LEKI 

Niektóre dzieci z ADHD przyjmują leki. Leki stosowane w leczeniu ADHD wpływają przede wszystkim na poprawę 

funkcjonowania  uwagi dziecka oraz pomagają zmniejszyć objawy impulsywności. 

W przypadku wprowadzenia farmakoterapii, znaczącą rolę w informowaniu na temat skuteczności działania leków odgrywa 

nauczyciel, który ma doświadczenie w pracy z danym dzieckiem.  

Z tego względu istotna jest dokładna obserwacja dziecka od momentu wprowadzenia leku, szczególnie w zakresie poprawy 

koncentracji uwagi: długości skupiania się, poprawy ocen, spokojniejszego zachowania, a także lepszej organizacji pracy. 

                     

 


