
JAK POMÓC DZIECKU Z ADHD? 

Co zrobić jeśli dziecko często: 

 Nie zwraca uwagi na szczegóły i robi bezmyślne błędy. 

 Ma trudności ze skupieniem uwagi na tym, co robi. 

 Wydaje się, że nie słucha, kiedy do niego się mówi. 

 Ma trudności ze zorganizowaniem sobie jakiejkolwiek pracy. unika lub stara się wycofywać z 

zadań, które wymagają długotrwałego wysiłku umysłowego. 

 Ciągle coś gubi. 

 Jest rozkojarzone. 

 Zapomina o codziennych czynnościach. 

 Macha nogami, rękami, wierci się. 

 Biega lub wspina się na coś w sytuacjach, kiedy powinno zachowywać się spokojnie. 

 Bez przerwy mówi. 

 Odpowiada nie pytane. 

 Nie potrafi czekać na swoją kolej. 

 Przerywa, wtrąca się do rozmowy lub zabawy. 

 Ma problemy ze znalezieniem przyjaciela. 

 Cierpi z powodu poczucia niskiej wartości. 

Dziecko, które zachowuje się w opisany powyżej sposób prawdopodobnie cierpi na ADHD lub ADD.  

Naukowcy uważają, że na każde 100 dzieci 5 ma ADHD. Dotyczy to każdej kultury i każdego narodu. 

Wśród dzieci cierpiących na zaburzenia uwagi i nadaktywność  stosunek chłopców do dziewczynek 

wynosi 3:1. 

Pierwsze objawy ADHD najczęściej pojawiają się między trzecim a piątym rokiem życia. Według 

klasyfikacji medycznych pierwsze objawy powinny pojawić się najpóźniej do siódmego roku życia, 

chociaż znane są przypadki wystąpienia pierwszych objawów w późnym dzieciństwie lub wczesnym 

okresie dojrzewania. Z ADHD najczęściej się wyrasta ale przypadłość ta może utrzymywać się również 

w dorosłym życiu.  Dowiedziono, że jest to dolegliwość dziedziczna. Mimo tego, że środowiska 

naukowe i medyczne bardzo poważnie traktują to schorzenie, to postawienie diagnozy jest bardzo 

trudne. Nie ma żadnych testów krwi czy badań mózgu, które by ją potwierdzały. Nie wiadomo 

również dokładnie co powoduje te problemy. Jest wiele teorii na temat przyczyn deficytu uwagi i 

nadaktywności ruchowej. Jedni naukowcy skłaniają się ku tezie, że wymienione zaburzenia 

zachowania mogą być spowodowane spożywaniem przez dzieci sztucznych barwników i 

konserwantów.  Inni uważają, że przyczyną ADHD jest zaburzone wydzielanie neuroprzekaźników  w 



mózgu takich jak dopamina i noradrenalina, których rolą jest między innymi blokowanie zachowań 

impulsywnych oraz wpływanie pozytywne na zdolność koncentracji. 

W szkole dzieci nadpobudliwe są odbierane jako gorsze, nieposłuszne i niegrzeczne. Dlaczego tak się 

dzieje? Niezwykle trudno jest nauczycielowi w trzydziestoosobowej klasie zastanawiać się, dlaczego 

jeden z uczniów wstaje z ławki, chodzi po klasie, wyrywa się z odpowiedzią. Dlaczego ciągle się kręci, 

gada, nigdy nie zdąży wszystkiego zapisać i ciągle czegoś nie ma. Na zebraniu wychowawca informuje 

rodziców, że nauczyciele się skarżą, że ich dziecko jest niegrzeczne, nieposłuszne i ciągle 

nieprzygotowane oraz że zachowuje się w sposób lekceważący. Według statystyk nauczyciel mający 

w klasie wielu uczniów może każdemu z nich poświęcić tylko 3% swojej uwagi. Dziecko nadpobudliwe 

potrzebuje przynajmniej 10-15% zainteresowania nauczyciela, żeby osiągnąć takie korzyści z lekcji jak 

inni uczniowie. Dlatego oceny dzieci z ADHD są dużo gorsze niż innych dzieci o takich samych 

możliwościach intelektualnych. Osiągnięcia szkolne dzieci z zaburzeniami hiperkinetycznymi są 

znacznie poniżej ich możliwości. 

Dzieci nadpobudliwe dużo mniej czasu spędzają z rówieśnikami. Często nie mają dobrych kolegów i 

przyjaciół. Prawdopodobnie wynika to z ich zachowania. Przypadkowe, niezamierzone przykrości 

czynione innym, chęć ciągłego kierowania, przeszkadzanie zraża i drażni rówieśników. Jednak dzieci 

nadpobudliwe bardzo potrzebują kontaktów z rówieśnikami i stale poszukują możliwości 

zaprzyjaźnienia się. Ciągłe niepowodzenia powodują, że  czują się nieszczęśliwe. Mają obniżoną 

samoocenę, czują się pozbawione poparcia i pomocy otoczenia. Poczucie niskiej wartości w oczach 

rówieśników może doprowadzić do depresji, uzależnienia czy osobowości antyspołecznej. Zespół 

nadpobudliwości psychoruchowej może trwać latami – objawy ADHD utrzymują się u około 70% 

dzieci w okresie dojrzewania i 30-50% w dorosłym życiu. Z badań naukowych wynika, że chłopcy 

wcześniej wyrastają z zespołu hiperkinetycznego niż dziewczęta. 

Jedno jest pewne, takie dzieci cierpią a wraz z nimi cierpi ich otoczenie. Jak więc pomóc dziecku, 

które nie potrafi się skoncentrować, ciągle czegoś zapomina, biega jak nakręcone, ciągle gada i 

wtrąca się niepytane?  Jak więc pomóc dziecku, które jest nieznośne ale nie robi tego celowo i ze złej 

woli?  

Trudno jest uzyskać  cudowny środek, czy wspaniałą poradę, która spowoduje, że problemy znikną 

jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki.  

Środki farmakologiczne są dostępne, ale nie wszyscy lekarze je przepisują. Określone leki 

przepisuje się, żeby skorygować subtelne różnice w funkcjonowaniu mózgu wynikające ze zbyt małej 

lub zbyt dużej ilości określonych neuroprzekaźników. Często przynoszą one szybką poprawę jeśli 

chodzi o zdolność słuchania, koncentracji, podzielności uwagi, wykonywania zadań. Niestety nie 

poprawiają zachowań dziecka będących skutkiem jego nadaktywności. Nie kładą one kresu 

„niegrzecznym” zachowaniom.  



Ze względu na to, że u dzieci z alergiami pokarmowymi, znacznie częściej niż u dzieci 

zdrowych, obserwuje się nadmierną ruchliwość, niepokój i zachowania impulsywne to warto  zwracać 

szczególną uwagę na to, co dziecko zjada. Zwłaszcza dotyczy to pokarmów i napojów sztucznie 

barwionych, o dużej zawartości cukru i konserwantów.   Nie ma jednoznacznych wyników badań 

potwierdzających, że uczulenie na poszczególne składniki pokarmu jest podstawową przyczyną 

nadpobudliwości. Jednak z obserwacji rodziców, nauczycieli i terapeutów wynika, że u dzieci 

cierpiących na alergię, ruchliwość wzmaga się z powodu alergenów znajdujących się w pokarmie. 

Alergolodzy wymienili blisko 50 pokarmów, których nietolerancja może przejawiać się w postaci 

niepożądanych zmian w zachowaniu. 

Niewłaściwe zachowanie dzieci z ADHD prowokowane są również przez takie czynniki jak: 

zbyt duża liczebność grupy, niewłaściwy rodzaj oświetlenia (najlepsze jest światło naturalne, 

najgorsze – jarzeniowe), ciasne pomieszczenia i klatki schodowe. 

Żeby dziecko nadpobudliwe lepiej radziło sobie w szkole powinno: siedzieć w pierwszej 

ławce, z dala od okna, najlepiej w towarzystwie bardzo spokojnego kolegi. Nauczyciel powinien 

często zwracać się do niego oraz żeby umożliwić rozładowanie napięcia zlecać wykonanie drobnych 

prac, które nie będą zakłócały przebiegu lekcji. 

Zarówno rodzice, jak i nauczyciele nie powinni mówić dziecku rzeczy,  które ich samych 

kiedyś w dzieciństwie denerwowały, porównywać do innych kolegów, krytykować i pouczać. Należy 

za to dostrzegać sukcesy a rodzice pomimo zmęczenia i braku czasu powinni codziennie znaleźć 

chwilę czasu, na to żeby dziecko mogło się przed nimi „wygadać” albo chociaż na zrobienie czegoś 

razem z dzieckiem co sprawia mu przyjemność.  

Na koniec kilka zaleceń dla nauczycieli i rodziców do pracy z dzieckiem z zespołem 

nadaktywności i deficytem uwagi. 

 Należy stosować, jasne, krótkie komunikaty. Wyraźnie precyzować oczekiwania,  żeby 

dziecko nie miało problemów ze zrozumieniem czego się od niego oczekuje. Zdania 

powinny być krótkie i nie powinny zawierać kilku poleceń jednocześnie 

 Polecenia powtarzać tyle razy, ile jest to konieczne. 

 Mówić spokojnie, stojąc blisko dziecka, utrzymując kontakt wzrokowy. 

 Mówić, co ma zrobić a nie czego mu nie wolno (np. „otwórz zeszyt i pisz, a nie nie kręć się 

i nie przeszkadzaj”). 

 Należy zwracać się do dziecka spokojnie, ale wyraźnie i stanowczo. 

 Trzeba wyraźnie zaakcentować zmianę rodzaju aktywności (np. uwaga zaczynamy pisać,  

koniec oglądania telewizji). 

 Wyznaczać drobne cele i zauważać nawet minimalne postępy i osiągnięcia. 



 Nakłaniać dziecko do sfinalizowania każdego zadania, w miarę możliwości jasno tłumacząc 

sposób jego wykonania. 

 Zachęcać do dokładnego sprawdzania swojej pracy (czy wszystko jest zrobione, czy nie ma 

jakiś błędów). 

 Stosowanie kolorowych zakreślaczy do podkreślania ważnych treści w zeszycie. 

 Dziecko powinno mieć jasno określone zasady zachowania, które powinny być 

konsekwentnie egzekwowane przez dorosłych.  Jeśli czegoś dziecku zabraniamy to 

konsekwentnie.  Nie może być sytuacji że w danej chwili na coś się nie zgadzamy a za 

chwilę na to pozwalamy. Przekroczenie reguł, norm i zasad powinno powodować 

nieuchronne konsekwencje. 

 Należy wskazywać dziecku prawidłowe reakcje i wzmacniać je. Zachowania nieprawidłowe 

należy tłumaczyć spokojnie i stanowczo. 

 Nadmierną ruchliwość należy wykorzystać do wykonywania zadań akceptowanych (np. 

drobne prace porządkowe). 

 Zauważać i doceniać najmniejsze postępy oraz wysiłek włożony w wykonanie pracy przez 

dziecko. 

 Ze względu na problemy z koncentracją, dziecko powinno mieć możliwość kilkukrotnego 

zapoznania się z treścią zadania czy nowym tekstem. 

 Żeby ułatwić rodzicom kontrolowanie zadań szkolnych, dziecko powinno mieć założony 

zeszyt lub specjalną stronę w zeszycie przedmiotowym, gdzie nauczyciele będą wpisywać 

informacje o zadaniach domowych, zapowiedzianych sprawdzianach, co trzeba przynieść 

oraz o zachowaniu dziecka w szkole. 

 Dziecko powinno skupiać się na jednej czynności (nie może odrabiać lekcji przy włączonym 

telewizorze, jeść i czytać, itp.) 

 W miejscu do pracy powinny być stonowane kolory, odpowiednie oświetlenie, bodźce 

ograniczone do minimum. Na biurku i w jego otoczeniu powinien panować porządek. 

 W razie obserwowanego u dziecka zmęczenia nauką  można zrobić krótką przerwę o ściśle 

określonej długości. 

 Rodzice i nauczyciel powinni ze sobą współpracować w celu wypracowania jednolitych 

oddziaływań wychowawczych i edukacyjnych. 
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