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Janusz Korczak:  

„Dziecko chce być dobre.  

Jeśli nie umie – naucz.  

Jeśli nie wie – wytłumacz.  

Jeśli nie może – pomóż”. 



 W szkole często są uczniowie z ADHD. Zespół 

nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) ujawnia się dość 

wcześnie – zazwyczaj do 5. roku życia. Dziecko szybko się 

nudzi nowym zajęciem czy zabawką, nie jest wytrwałe w 

swoich działaniach. Zaczyna wykonywanie kilku czynności 

naraz i żadnej z nich nie kończy.  

Dziecko, u którego zdiagnozowano ADHD wymaga pomocy 

na wielu poziomach oraz wytężonej pracy rodziców, kadry 

edukacyjnej oraz psychologa. Zarówno rodzice, jak i 

nauczyciele muszą poznać przyczyny i objawy choroby, a 

także nauczyć się prawidłowych sposobów postępowania z 

dzieckiem. Ważne jest również to, by wspólnie wypracować 

metody działania w sytuacjach problematycznych.  

Odpowiednie leczenie ADHD jest niezwykle ważne dla 

zdrowia dziecka i jego przyszłości.  



 

Definicje ADHD  

 „Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z 

zaburzeniami koncentracji uwagi (Attention 

Deficyt/Hiperactivity Disorder – AD/HD) jest 

rozpoznaniem medycznym, stosowanym wobec dzieci 

i dorosłych, mających poważne trudności poznawcze 

i zaburzenia zachowania w ważnych aspektach 

swojego życia (np. w stosunkach rodzinnych i 

osobistych, w szkole lub w pracy). Te trudności 

można przypisać zarówno problemom kontroli 

impulsów, nadpobudliwości, jak i zaburzeniom 

uwagi”  

(P. Cooper, K. Ideus.).  
 

 



„ADHD jest to zaburzenie charakteryzujące 

się nieadekwatnymi do wieku rozwojowego 

deficytami uwagi, impulsywnością  

i nadpobudliwością ruchową, które nie 

ustępują przez ponad sześć miesięcy, a ich 

nasilenie powoduje znaczne trudności  

w funkcjonowaniu w najważniejszych 

obszarach życia”  
(J.J. Treuting, S.P. Hinshaw) 

 
 
 

 



Kryteria diagnostyczne zespołu 

nadpobudliwości psychoruchowej 

podzielone są na grupy objawów:  
- zaburzenia koncentracji uwagi ( słabsza zdolność do 

koncentrowania się na wykonywanym zadaniu, 

obejmuje zarówno skierowanie uwagi jak i jej 

utrzymanie),  

- nadruchliwość ( nadmierna, niczym nie 

uzasadniona aktywność ruchowa),  

- impulsywność ( brak zdolności do zahamowania 

reakcji). 

 



 
Zaburzenia uwagi:  

 
- bardzo szybkie rozpraszanie się ( problem z utrzymaniem 

uwagi na jednym wybranym bodźcu, problem z wyborem 

najważniejszego bodźca),  

- brak koncentracji uwagi na szczegółach,  

- trudności ze skupieniem uwagi przez dłuższy czas (dziecko 

potrafi skupić się na tym, co go interesuje, nie może się 

skoncentrować na zadaniach, które uważa za nudne, trudne, 

które trzeba powtarzać i z wykonania których nie ma 

satysfakcji),  

- niezdolność do dłuższego słuchania (sprawia wrażenie jakby 

nie słuchało przekazywanych mu komunikatów),  

- trudności z zastosowaniem się do następujących po sobie 

instrukcji ( lecz nie z powodu nierozumienia instrukcji), - 

trudności ze zorganizowaniem sobie pracy, nauki, zabawy,  

- szybkie przerywanie rozpoczętej pracy,  
 



Zaburzenia uwagi cd. 

- unikanie aktywności wymagającej utrzymania uwagi,            

( niechętnie podejmuje zadania wymagające dłuższego 

wysiłku intelektualnego),  

- trudności z zakończeniem rozpoczętych prac,  

- przechodzenie do wykonywania kolejnej czynności nie       

kończąc poprzedniej,  

- skłonność do gubienia rzeczy osobistych (gubi przybory 

szkolne, rzeczy potrzebne do pracy i nauki),  

- wyraźna rozpraszalność (łatwo ulega rozproszeniu pod 

wpływem nawet słabych bodźców wzrokowych, 

dźwiękowych i zapachowych),  

- zapominanie (zapominanie poleceń, zapominanie o 

codziennych obowiązkach i zadaniach).  

 
 

 

 



 

Nadmierna impulsywność:  

 
- działanie pod wpływem impulsu,  

- wyrywanie się z odpowiedzią, zanim pytanie zostanie zadane w całości 

(działa szybciej niż myśli nie licząc się z konsekwencjami),  

- trudności z zaczekaniem na swoją kolej, np. podczas gier zespołowych,  

- trudności z powtarzaniem ćwiczeń,  

- przerywanie innym (częste wtrącanie się i przerywanie rozmowy lub zajęć 

innych osób),  

- nadmierna gadatliwość,  

- niecierpliwość (nie potrafi czekać na swoją kolej, na nagrodę),  

- brak umiejętności planowania działań,  

- częsta zmiana zajęć.  

 
 

 

 

 



 

Nadmierna ruchliwość:  

 
- częsta potrzeba ruchu,  

- nadaktywność ruchowa podczas siedzenia  

- wiercenie się, kręcenie, machanie rękami, nogami (,, niepokój” w 

obrębie miejsca siedzenia),  

- trudność w utrzymaniu pozycji siedzącej – częste wstawanie z miejsca, 

chodzenie po sali , bieganie, (nie jest w stanie trwać dłużej w jednej 

pozycji, niemożność usiedzenia w miejscu, gdy jest to wymagane),  

- manipulowanie różnymi przedmiotami, np. ołówkiem, kredką, kartką, 

zeszytem, książką,  

- poziom aktywności nadmierny w stosunku do poziomu rozwoju 

(wskazuje nadmierną, chaotyczną, bezcelową aktywność),  

- nadmierna gadatliwość i hałaśliwość podczas zabawy.  

 
 

 

 



 

Diagnoza ADHD  

 
Schemat stawiania diagnozy  

Rozpoznanie ADHD należy ustalić na podstawie:  

- wywiadu z rodzicami  

- przebieg ciąży i porodu, rozwój dziecka, relacje 

dziecka z rówieśnikami, sposób spędzania wolnego 

czasu, problemy w szkole i ich charakter,  

- wywiadu z nauczycielem - najlepiej, gdyby był to 

wychowawca klasy, z którym dziecko ma kontakt 

dłużej niż pół roku.  

- badania lekarskiego – badanie pediatryczne i 

neurologiczne, EEG,  

 
 

 



- obserwacji zachowania w gabinecie lekarskim  

(w trakcie kilku wizyt, tu pomocna będzie metoda 

filmowania kamerą wideo),  

- oceny możliwości i osiągnięć dziecka, (badanie 

psychologiczne i pedagogiczne)  

- oceny aktywności ruchowej dziecka,  

- skali i kwestionariuszy diagnostycznych, które 

zawierają pytania dla rodziców i nauczycieli,  

- testów psychologicznych, które służą do oceny: 

ilorazu inteligencji, zdolności reakcji, motoryki, 

mowy czynnej, zdolności rozwiązywania 

problemów.  

 
 

 



 

Warunki do postawienia diagnozy o 

ADHD :  

 1. Dziecko ujawnia co najmniej 6 objawów 

związanych z zaburzeniami uwagi i co najmniej 6 

objawów związanych z nadpobudliwością.  

2. Objawy te utrzymują się dłużej niż 6 miesięcy.  

3. Objawy występują w kilku formach aktywności 

dziecka oraz co najmniej w 2 różnych miejscach  

(nie tylko w szkole, ale i w domu). ADHD poznajemy 

po tym, że dziecko ma ogromne problemy w domu, w 

szkole i w grupie rówieśniczej, albo co najmniej w 

dwóch spośród tych 3 miejsc, np. 3-latek przebywa 

głównie w domu dlatego ADHD można rozpoznać u 

dzieci powyżej 6 r.ż.  

 

 



4. Objawy ADHD występują nie tylko przez cały 

dzień, ale także w nocy (dziecko ma problem z 

zasypianiem).  

5. Objawy te występowały przed 7 rokiem życia i 

utrzymują się do chwili obecnej.  

O ADHD nie mówimy wówczas, gdy:  

- objawy chorobowe występują tylko w jednej 

sytuacji,  

- jeżeli pojawiają się nagle jako zmiana w 

zachowaniu, - jeżeli nie przeszkadzają ani dziecku, ani 

jego otoczeniu,  

- jeżeli objawy zbliżone do ADHD wynikają z innej 

choroby.  

 

 



 

Podtypy ADHD  

  

a) Podtyp z przewagą zaburzeń koncentracji 

uwagi (Dyzio Marzyciel)  

b) Podtyp z przewagą nadruchliwości  

i impulsywności (Brykający Tygrysek, Żywe 

Srebro )  

c) Podtyp mieszany (Roztargniony Tygrysek)  

 

 
 

 

 

 

 



 

Konsekwencje ADHD u dzieci 

starszych  

 
- słabsze osiągnięcia szkolne,  

- obniżony obraz siebie, niska samoakceptacja i 

samoocena,  

- brak akceptacji ze strony rówieśników,  

- osobowość antyspołeczna,  

- uzależnienia,  

- kłopoty z utrzymaniem się w szkole z powodu 

łamania zasad,  

- depresja,  

- duże zagrożenie wypadkami,  

- próby samobójcze.  
 



   

Typowe problemy w szkole ucznia  

z  ADHD 

 

Zapominanie bądź 

mylenie instrukcji i 

poleceń. 

 

Nadmierne szybkie i 

niedokładne 

rozwiązywanie zadań. 

 

Trudności w 

uporządkowaniu i 

logicznym przedstawieniu 

dłuższej wypowiedzi 

ustnej lub pisemnej. 

 

Problemy z 

zapamiętywaniem 

wykładu, treści 

podawanych na lekcji. 

 

Trudności z 

wykonywaniem zadań 

(poleceń) złożonych lub 

wykonywaniem zadaniem 

wymagających większego 

wysiłku. 

 

Problemy z estetycznym 

i systematycznym 

prowadzeniem notatek 

w zeszycie.  



   

Typowe problemy w szkole ucznia  

z  ADHD 
 

Trudności z 

rozpoczęciem, 

spokojnym 

kontynuowaniem i 

zakończeniem zadania 

w czasie na nie 

przeznaczonym. 

 

Zapominanie i 

gubienie pomocy 

szkolnych. 

 

Problemy z samokontrolą 

zachowania podczas zajęć 

i przerw (nadruchliwość, 

impulsywność). 

 

Skłonność do udzielania 

pochopnych odpowiedzi, 

bez namysłu, problemy z 

dostrzeganiem błędów. 

 

Podejmowanie 

niebezpiecznych 

aktywności ruchowych. 

 

Przeszkadzanie innym 

(zagadywanie, 

zaczepianie, inicjowanie 

zabawy na lekcji). 



 

Dostosowanie wymagań edukacyjnych 

do indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych uczniów  

z ADHD 
 

 



 

Dostosowanie wymagań  

 

 

Przykłady 
 zauważanie, kiedy dziecko robi coś dobrze, chwalenie prawidłowych 

zachowań i zachęcanie do dalszej pracy (wzmacnianie pożądanego 
zachowania natychmiast po jego wystąpieniu); 

 unikanie karania za objawy nadpobudliwości; 

 wydawanie krótkich, prostych poleceń i sprawdzanie ich wykonania; 

 rozkładanie trudniejszych zadań na etapy; 

 przypominanie o samokontroli i sprawdzaniu; 

 ustalenie stałych, jednoznacznych zasad; 

 dbanie o spokój w „ miejscu pracy” dziecka, ograniczenie bodźców 
rozpraszających uwagę;  

  uczenie porządkowania i organizowania; 

 szukanie możliwych do zaakceptowania form rozładowania nadruchliwości  
(np. sport, w szkole - rozdanie pomocy, wytarcie tablicy); 

 uczenie doprowadzania zadań do końca;  

 

 

 

 



Dostosowanie wymagań 

• stosowanie specjalnych metod dydaktycznych - wyróżnianie 

najważniejszych zagadnień i informacji, podkreślanie ich na 

kolorowo, stosowanie schematów i diagramów, skrótowe 

przedstawienie treści; 

 stopniowe wydłużanie czasu, w którym dziecko potrafi 

zajmować się jednym zadaniem (rozpoczynać od ćwiczeń 

koncentracji na tych zadaniach, które sprawiają dziecku 

przyjemność i które lubi);  

 dostosowanie tempa pracy do możliwości dziecka; 

 skupianie uwagi dziecka na tym, co najważniejsze (wyróżnianie 

kolorem najważniejszych informacji w tekście, stosowanie 

sygnału-ważne, uwaga!),  

 

 

 



 

Jak stworzyć środowisko 

przyjazne dzieciom z ADHD?  



3 elementy 

 

inspirujące 

lekcje  

Zadbanie  

o strukturę  

i spójność 

 

Stosowanie 

konkretów  

i budowanie 

motywacji 



Zadbanie o strukturę i spójność: 

 Wprowadzenie 

w klasie 

przejrzystych 

reguł 

Stały rytuał, 

zwyczaje 

Jasne 

wskazówki 

dla dziecka 

Określone, jasne 

oczekiwania 

nauczycieli 

Stosowanie 

korygującej 

informacji 

zwrotnej  



Stosowanie konkretów i budowanie 

motywacji 

  

Wykorzystywanie 

wizualnych 

wskazówek 

Stosowanie 

zachęt 

W miarę 

potrzeb 

powtarzanie 

poleceń 

Częste 

dodatnie 

wzmocnienia 

 

Konsekwencja 

w działaniu  
 

 



Inspirujące lekcje 

 Pobudzanie 

ciekawości 

ucznia 

Dobre 

przygotowanie  

i zorganizowanie 

zajęć 

Brak 

elementów 

znużenia na 

lekcji 

Częsta zmiana 

form aktywności 

Rozłożenie zadań 

złożonych na 

krótkie etapy  



 

Strategie pracy z dzieckiem z ADHD, które powinny 

być realizowane na wszystkich zajęciach 

 
 Dziecko powinno siedzieć niedaleko nauczyciela, ale nie z dala od 

innych dzieci. 

 Musi siedzieć z przodu sali, najlepiej przed innymi dziećmi – to 

zminimalizuje element rozpraszający. 

 Powinno siedzieć z dala od bodźców rozpraszających typu okno, 

akwarium, półka z książkami. 

 Dobrze jest unikać sytuacji zmian planu dnia; należy otoczyć dziecko 

szczególną opieką podczas spacerów, wycieczek. 

 Podczas podawania poleceń należy utrzymywać kontakt wzrokowy  

     z dzieckiem. 

 Polecenia muszą być proste i zwięzłe. 

 Zanim dziecko przystąpi do pracy, należy się upewnić, że rozumie 

polecenia. 

 Należy dbać o to, by dziecko nie wstydziło się prosić o pomoc. 
 

 

 

 



 Należy podawać jedno polecenie na raz. 

 Należy wydłużać czas na wykonanie polecenia. 

 Należy modyfikować ćwiczenia, stwarzając 

indywidualny program zajęć (w miarę potrzeb). 

 Należy zapoznać dziecko z zasadami panującymi  

w przedszkolu/placówce i stale je utrwalać (w tym 

zakresie konieczna jest ścisła współpraca z 

rodzicami, którzy powinni wprowadzić podobne 

zasady w domu). 

 

 
 

 

 



Wskazówki dla nauczycieli uczących 

dziecko z ADHD 
 
 poświęcanie dziecku dużo uwagi  

     (w szczególności, gdy zachowuje się poprawnie) 

 wzmacnianie wszystkich przejawów pożądanego zachowania 

 stosowanie zrozumiałych dla dziecka reguł  

 przekazywanie treści w jasnej, prostej  

     i krótkiej formie 

 usuwanie z otoczenia dziecka przedmiotów, plakatów, obrazków, które mogą go 

rozpraszać 

 na miarę możliwości działanie według wcześniej ustalonego planu  

 wydawanie poleceń krótkimi, zdecydowanymi zdaniami 

 uczenie pracy w grupie 

 wyznaczanie uczniom konkretnego celu i dzielenie zadań na mniejsze możliwe 

do zrealizowania etapy,  

 

 



 
 pomaganie uczniowi w skupieniu się na wykonywaniu jednej czynności, 

 wydawanie jasno sprecyzowanych poleceń (na raz tylko jedno polecenie), 

 ograniczenie ilości bodźców,  

 zmniejszanie materiału przepisywanego z tablicy do zeszytu, 

 dzielenie dłuższych sprawdzianów na części, 

 wydłużanie czasu odpowiedzi,  

 przypominanie o sprawdzaniu,  

 przypominanie o istniejących regułach, wyciąganie konsekwencji po ich 
przypomnieniu, 

 zapewnienie uczniowi miejsca w pierwszej ławce, blisko nauczyciela, w 
towarzystwie innego spokojnego ucznia, 

 stosowanie strategii czytania PZPN (przejrzyj, zapytaj, przeczytaj, napisz)  

 rozpoczynanie zajęć od ćwiczeń odprężających, 

 skupianie uwagi dziecka na tym, co najważniejsze (wyróżnianie kolorem 
najważniejszych informacji w tekście, stosowanie sygnału-ważne, 
uwaga!), 

 formułowanie informacji dotyczących pracy domowej w sposób jasny i 
przejrzysty.  

 

 



Metody pracy z uczniem z ADHD –przykłady: 

 
metoda ekspresyjna, 

poglądowa, 

aktywizująca 

procesy poznawcze, 

metody słowne  

trening autogenny, 

muzykoterapia, 

bajkoterapia, 

drama, relaksacja, 

arteterapia, 

pedagogika 

zabawy,  

gry i zabawy, 

konkursy,  

angażowanie dziecka 

w odpowiedzialne 

funkcje,  

metoda ruchu 

rozwijającego  

W. Sherborne, zajęcia 

integracji sensorycznej 



Wykorzystywanie w pracy z dzieckiem 

następujących zasad:  

 

zasada 

stopniowania 

trudności, 

systematyczności 

nauczania, 

powiązania teorii 

z praktyką, 

kontrakt z klasą  

i nauczycielem 

dotyczący 

przestrzegania 

ustalonych norm 

postępowania w 

czasie lekcji  

i przerw,  

stały kontakt 

z rodzicami 
„Zeszyt 

korespondencji”  



Praca dziecka z ADHD w grupie  

 

 

  
Optymalna 

formacja dla 

uczniów z 

ADHD to praca 

w grupach. 



WAŻNE!!! 

 

 Nie każ dziecku z 

ADHD uzupełniać w 

domu prac, których 

nie udało mu się 

skończyć w klasie. 

Wprowadź 

modyfikacje, które 

pozwolą na kończenie 

prac w czasie lekcji. 

 

 Praca domowa 

nie może być 

zadawana jako 

kara lub 

konsekwencja 

złego zachowania 

w szkole. 



 

Wskazania dla rodziców 

 
Reakcja na niewłaściwe zachowania musi być szybka 

(zaraz po przewinieniu), 

     skuteczna (czyli doprowadzona do końca),  

     sprawiedliwa (odpowiednia do przewinienia),  

     słuszna (związana z rzeczywistym przewinieniem),  

     słowna (kary cielesne to nie metoda),  

     stanowcza (to rodzic decyduje o zasadach w domu) -               

zgodna z zasadą TU i TERAZ. 

Nie należy prowadzić długich dyskusji. Czasem należy 

odczekać, aż emocje opadną. 

Trzeba tłumaczyć dziecku, jak powinno się zachować, 

zanim zrobi coś nie tak. 
 

 



Należy pokazać dziecku, jak naprawiać 

poczynioną szkodę, pozwolić ponieść 

konsekwencje. 

Nie słuchać protestów – lepiej spokojnie 

powtarzać polecenie kilka razy, odesłać do 

pokoju, aż dziecko się uspokoi. 

Nie należy wydawać poleceń i dawać kar, 

jeśli nie jest się pewnym, czy się je 

wyegzekwuje. 

Trzeba chwalić dziecko za każdą dobrze 

wykonaną pracę. 

 

 



Sposoby osiągania celów: 

 
 odkrywanie i docenianie każdego 

sukcesu dziecka, 

 stosowanie zadań dostosowanych do 

możliwości dziecka, 

 dostosowanie czasu trwania zajęć do 

wydolności dziecka, 

 pełna akceptacja dziecka. 

 

 
 

 

 



Istotne uwagi dla nauczycieli i opiekunów 

1. ADHD nie jest synonimem niegrzecznego dziecka. 

• Każde trudne zachowanie traktować początkowo jako niepożądane,  

ALE niezależne od dziecka. 

• Wprowadzić oddziaływania „ułatwiające” (na przykład: 

w przypadku braku podręcznika umożliwić dziecku skorzystanie z innego, 

poprosić rodziców o dopilnowanie, żeby zabierało potrzebne rzeczy). 

• Wprowadzić system nagród ukierunkowany na całą klasę (na przykład: 

zwolnić z jednego zadania domowego dzieci, które przyniosły 

podręcznik). 

• Upewnić się, że oddziaływania ułatwiające  i nagrody są stosowane. 

• W przypadku braku poprawy, niepożądane zachowanie traktować jako 

przejaw nieposłuszeństwa i dodać system konsekwencji. 

 

 



Zasady nagradzania 
1. Zawsze można nagrodzić za coś dziecko. 

2. Nagroda musi być atrakcyjna dla dziecka i realna do 

zrealizowania dla dorosłego. 

3. Obowiązujący system nagród musi dotyczyć całej 

klasy!!! 

4. Zasady otrzymywania nagród, muszą być dostosowane 

do konkretnego ucznia, czyli leżeć w obszarze jego 

zainteresowań. 

5. Nagroda powinna być wprowadzana wtedy, gdy pojawi 

się pożądane zachowanie. 

6. Nagroda nie może służyć manipulacji. 

7. Nagroda nie może być formą przekupstwa. 

8. Warto jak najczęściej nagradzać dziecko !!! 
 

 

 

 



ADHD ― co robić z takim uczniem? 

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. 



nadmierna impulsywność 

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. 

 

 
 

 

 



Czym nie jest ADHD? 

 

 

ADHD nie jest: 

 opóźnieniem rozwojowym 

 upośledzeniem umysłowym 

 patologią rodzinną 

 niewłaściwym wychowaniem 

 efektem złej diety  
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