
JAK POMÓC DZIECKU  

Z NADPOBUDLIWOŚCIĄ PSYCHORUCHOWĄ?-RADY DLA NAUCZYCIELI I RODZICÓW 

 

 Dzieci z tzw.zaspołem ADHD stanowią, według badaczy, od 10% do12% uczniów. Naukowcy 

szacują, że ich liczba będzie wzrastać.Zachowanie tych dzieci  często bywa niezgodne z powszechnie 

przyjętymi normami postępowania. Objawy  takie jak nadruchliwość, impulsywność, zaburzenia 

koncentracji uwagi, stanowią wyzwanie dla rodziców i nauczycieli, a samemu dziecku niejednokrotnie 

utrudniają naukę szkolną i nawiązanie prawidłowych relacji z rówieśnikami. Mogą też rzutować na całe 

przyszłe życie dziecka. Jako nauczyciele spotykamy na co dzień dzieci nadpobudliwe i nie zawsze 

potrafimy im pomóc. Stąd wynika zainteresowanie niniejszym tematem. W 2007roku ukończyłam 

Studia Podyplomowe z Zakresu Terapii Pedagogicznej, a tematem mojej pracy dyplomowej była 

właśnie pomoc dziecku z nadpobudliwością psychoruchową. Zadaniem szkoły i rodziny jest wspieranie 

każdego dziecka w jego indywidualnym rozwoju, a więc i z tym zjawiskiem musimy się, jako 

nauczyciele zmierzyć, poznać je, aby zrozumieć i pomóc. 

Chcę pokrótce opowiedzieć o przyczynach, objawach oraz sposobach radzenia sobie z tym problemem 

przez nauczycieli i rodziców. 

I.Pojęcie, przyczyny 

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej jest znany na świecie od blisko 150 lat, choć pod różnymi 

nazwami. W Polsce problematyka ta interesuje psychologów i psychiatrów dziecięcych od lat 

sześćdziesiątych. Najbardziej znanym wydaje się być skrót ADHD. Według T. Wolańczyka-polskiego 

specjalisty w tej dziedzinie- „Nadpobudliwość psychoruchowa rozumiana medycznie, oznacza zespół 

nadpobudliwości psychoruchowej, czyli zespół hiperkinetyczny, będący schorzeniem, mającym 

charakterystyczne objawy i wymagającym odpowiedniego leczenia” Hipotezę o występowaniu u 

dziecka zespołu zaburzeń uwagi można postawić jedynie wówczas, gdy spełnione są następujące 

warunki: 

-dziecko ujawnia przynajmniej sześć objawów z listy(lista objawów w załącznikach)  

-objawy te utrzymują się dłużej niż sześć miesięcy 

-występują one w kilku formach aktywności dziecka (np. nie tylko w szkole, ale i w domu) 

-objawy występowały przed siódmym rokiem życia i utrzymują się uporczywie do chwili obecnej. 

Te objawy można podzielić na trzy grupy: 

-zaburzenia koncentracji uwagi, 

-nadmierna impulsywność, 

-nadmierna ruchliwość.   

Biorąc pod uwagę powyższe cechy, które mogą lecz nie muszą występować razem, amerykańscy 

naukowcy wyodrębnili trzy podtypy ADHD: 

a)Podtyp z przewagą zaburzeń koncentracji uwagi – dziecko nie może skupić się na tym co się do  niego 

mówi, ma trudności aby skupić się na przykład na lekcjach. Zwykle jednak nie jest pobudzone ruchowo. 

Często odbierane jest jako dziecko mało zdolne. Ten typ jest bardziej powszechny wśród dziewczynek. 



b)Podtyp z przewagą nadpobudliwości psychoruchowej – dziecko jest ciągle  

w ruchu, biega, skacze, itp. Ma opinię „ małego pershinga”. Ale za to odpowiednio zmotywowany,  

potrafi  odrobić  samodzielnie  i poprawnie zadanie domowe.  W szkole szybko się nudzi, wstaje  

z ławki. Takie dzieci odpowiadają na każde pytanie nauczyciela, nawet jeśli nie są pytane. Określane są 

w szkole jako„zdolne wiercipięty”. Charakterystyczny typ w większości dla chłopców. W opinii szkoły 

te dzieci to zdolne wiercipięty, kiepsko dogadujące się z nauczycielami i z klasą. 

  c)Podtyp mieszany -  występują w nim łącznie cechy charakterystyczne dla w/w podtypów, czyli 

obecne są zarówno objawy niepokoju ruchowego, słaba kontrola impulsów a także zaburzenia 

koncentracji. Ten typ jest najczęstszy. O ADHD możemy mówić tylko wówczas, gdy dziecko 

zachowuje się w ten sposób zawsze lub prawie zawsze i w znacznym stopniu utrudnia mu to 

funkcjonowanie w środowisku. U chłopców najczęściej występuje podtyp mieszany lub z przewagą 

nadpobudliwości,  zaś  u  dziewczynekraczej - podtyp z zaburzeniami koncentracji uwagi.  

Z danych epidemiologicznych wynika, że ADHD  występuje kilka razy częściej u  chłopców  niż  u  

dziewczynek.  Chociaż  nadruchliwość  występuje  często o wiele wcześniej, skierowanie do specjalisty 

opóźnia  się zazwyczaj   do pierwszych lat szkolnych, kiedy wzrastają wymagania społeczne wobec 

dziecka.      Przyczyny 

 Naukowcy nadal mają trudności z ustaleniem w sposób jednoznaczny skąd się biorą 

nadpobudliwe dzieci. Wydaje się, że dziś można mówić o dwóch grupach koncepcji: biologicznej  

i psychosocjalnej: 

 a)Koncepcja biologiczna wskazuje na przewagę procesów hamowania nad procesami 

pobudzenia, co wynika z zaburzeń metabolizmu mózgu. 

Mówi się również o zaburzonej równowadze pomiędzy dwoma podstawowymi przekaźnikami 

(hormonami mózgowymi): dopaminą i noradrenaliną. Stąd wynika problem z koncentrowaniem się 

mózgu na jednym wybranym bodźcu oraz stan ciągłego pobudzenia organizmu. Najnowsze badania 

wskazują, że zaburzenie to jest przekazywane z pokolenia na pokolenie, czyli jest uwarunkowane 

genetycznie. 

 b)Koncepcja psychosocjalna 

Wymienia się tu takie  czynniki środowiskowe jak: współczesne hałaśliwe środowisko, współczesny 

model życia( mało ruchu) i wychowania dzieci, stresogenny wpływ szkoły. Największą zachorowalność 

zauważa się w społeczeństwach zachodnich, wysoko rozwiniętych (USA, Wielka Brytania).Cechuje je 

niesamowicie dynamiczny rytm życia, dostarczanie olbrzymiej ilości bodźców, większa dostępność do 

mediów,   poszukiwanie   coraz   bardziej   podniecających,   niebezpiecznych i ekstremalnych form 

wypoczynku. Dzieci również podlegają tym wpływom.  

 W świetle literatury przedmiotu większość autorów opowiada się za koncepcją mechanizmów 

biologicznych odpowiedzialnych za powstanie objawów ADHD. Nie bez znaczenia jest jednak czynnik 

psychosocjalny. Można stwierdzić, że niekorzystne środowisko rodzinne i szkolne oraz zmieniający się 

sposób życia i pracy mogą nasilać objawy ADHD. 



 

 II.Przejawy ADHD 

 Naukowcy są zgodni, że zespół ADHD jest obecny już w chwili urodzenia, ale są różne zdania, 

w którym momencie widać jego objawy w pełni.  Według T. Wolańczyka nasilenie objawów zmniejsza 

się wraz z wiekiem dziecka. Jednak mogą one utrzymywać się latami i występują u 70% dzieci jeszcze 

w okresie dojrzewania i u 30%-50% dorosłych.U każdego dziecka w różnych momentach jego życia 

rozpoznać można inny podtyp ADHD. Nadpobudliwe niemowlęta cierpią na zaburzenia snu(sen jest 

powierzchowny, łatwo się budzą, zasypiająztrudem).Najbardziej widocznym, a często najbardziej 

uciążliwym dla otoczenia objawem nadpobudliwości jest nadmierna ruchliwość. Wyraża się ona 

stałym niepokojem ruchowym dziecka- ciągłe kręcenie się, bieganie, podskakiwanie, zmiana pozycji, 

niemożność zachowania spokoju. Przy tym zaobserwować możemy jeszcze drobne ruchy, jak 

manipulowanie przedmiotami, obgryzanie paznokci lub kołnierzyków. Wzmożone reakcje ruchowe 

dziecka są często następstwem jego nadmiernej pobudliwości emocjonalnej. Reakcje emocjonalne 

zazwyczaj nie są adekwatne do przyczyn je wywołujących. Obserwujemy wybuchy złości, impulsywne 

działania, płaczliwość. Pierwszym momentem, w którym objawy zaburzenia mogą wystąpić wyraźnie i 

stworzyć dziecku oraz otoczeniu określone problemy, jest pójście do przedszkola lub zerówki. Dzieci 

nadpobudliwe nie są w stanie podporządkować  się  regułom  panującym  w  grupie,  dlatego  często  

popadają  w konflikty z nauczycielami i rówieśnikami. Problem ten jeszcze bardziej uwidacznia się w 

wieku szkolnym,gdyż wtedy dominującą staje się działalność umysłowa dziecka. Manifestuje się on 

kierowaniem przez dziecko uwagi na każdy niemal bodziec płynący z otoczenia, brakiem  

selektywności,  wybiórczości  w  kierowaniu  uwagą  oraz  trudnością w koncentrowaniu jej na 

określonym przedmiocie lub czynności wykonywanej w danej chwili.  

Stąd dzieci te mają kłopoty z doprowadzeniem pracy do końca, wykonywaniem poleceń, zwłaszcza 

rozbudowanych, czekaniem na swoją kolej.  

Często przerywają innym, rozmawiają bez pozwolenia. Sprawiają wrażenie, że słyszą, ale nie słuchają. 

Przeszkadzają innym dzieciom lub dokuczają im. Zaburzenia koncentracji uwagi i nadpobudliwość 

znacząco wpływają na osiągnięcia szkolne dziecka. Brak zadowalających sukcesów przy dużym 

wysiłku wkładanym w naukę, potęguje reakcje złości i agresji. Psycholodzy uważają, że w klasach I-IV 

najłatwiej postawić diagnozę, ale jednocześnie jest to ostatni moment na przeciwdziałanie negatywnym 

skutkom nadpobudliwości, zapobieganie błędom wychowawczym nauczycieli i rodziców. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rady dla nauczycieli 

Objawy nadpobudliwości psychoruchowej, co może zrobić nauczyciel: 

A)Zaburzenia koncentracji uwagi:( uczniowie rozpraszają się, zapominają polecenia, szybko 

przerywają pracę, mają trudności ze zorganizowaniem sobie pracy, unikają zadań wymagających 

wysiłku umysłowego, gubią potrzebne rzeczy, zapominają co było zadane) 

Co może zrobić nauczyciel: 

1.Dawać bardzo krótkie komunikaty, formułowane  pozytywnie: Teraz otwórz zeszyt. Kopiesz w ławkę! 

Spakuj rzeczy! Uwaga zaczynamy pisać! 

2.Powtórzyć polecenie krótko i czytelnie 

3.Zapisać polecenie. 

4.Sprawdzić czy uczeń wykonał to polecenie, np. czy otworzył zeszyt, po czym kolejno polecenia: 

Otwórz książkę na stronie 20, Spójrz na zadania 2 na str.20. Zrób to zadanie. 

5.Zwracać uwagę hasłowo: Spójrz na mnie! Uwaga! Popatrz! I zatrzymać wzrok na dziecku. 

6. Używać sygnałów dźwiękowych np. gwizdek. 

7.Stanąć przy dziecku, poprosić o powtórzenie słów, utrzymać kontakt wzrokowy. 

8.Zrobić gimnastykę śródlekcyjną 

B)Nadmierna ruchliwość: (nerwowe ruchy rąk i nóg, częste wstawanie z miejsca, chodzenie po klasie, 

nadmierna gadatliwość, obgryzanie ołówków, szarpanie kołnierzyka, rękawa, wyrywanie się do 

odpowiedzi). 

Co może zrobić nauczyciel: 

1.Poprosić ucznia o wykonanie dodatkowych czynności( Przyniesienie mapy, kredy, zmoczenie gąbki, 

podlanie kwiatów) 

2.Chwalić za każdy etap pracy, mówić powoli to uspokaja. 

3.Unikać pytania „dlaczego” na rzecz „Co skłoniło cię do tego…?” 

4.Pokazywać uczniowi co robi dobrze, wyrazić zadowolenie. 

5.Wzmacniać pozytywnie, np. pochwalić, że spokojnie przesiedział 5minut. 

C)Nadmierna impulsywność:( reakcje nieproporcjonalne do bodźców, agresja słowna fizyczna, 

niecierpliwość, kłótliwość, obrażają się, wolą mówić, niż słuchać, generalizują typu „nikt mnie nie lubi, 

nie kocha”) 

Co może zrobić nauczyciel: 

1.Dzień po dniu przypominać o zasadach. 

2.Proponować: „Weź ołówek i narysuj na kartce, jaki jesteś zły” 

3.Wykorzystać „kartkę bezpieczeństwa” „Zgnieć ją, podrzyj, wyrzuć” 

4.Odwrócić uwagę dziecka: „Chodź pomożesz mi przy…” 

5.Posadzić w pierwszej ławce w otoczeniu spokojnych uczniów. 

T. Wolańczyk, autor książki „Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci” kieruje do nauczycieli taki apel 

„To nie Twoja wina, że w tej klasie jest nadpobudliwe dziecko, ale to też nie jest wina tego 

dziecka”. 



 

Kluczową sprawą dla sukcesów szkolnych dziecka jest ogromna życzliwość, zrozumienie i ścisła 

współpraca rodziców, nauczycieli i wszystkich innych osób zaangażowanych w pomoc dziecku. 

Optymalnym miejscem nauczania dziecka z ADHD jest mało liczna 10–15 osobowa klasa o charakterze 

integracyjnym najlepiej z dwójką nauczycieli. Jeśli mimo wielu wysiłków ze strony rodziców  

i nauczycieli dziecko nie poddaje się normalnemu sposobowi wychowania i nie są oni w stanie mu 

pomóc, wtedy niezbędna jest systematyczna terapia dobrana przez specjalistę. Pomocy należy szukać 

np. w Poradni Pedagogiczno- Psychologicznej i u lekarzy, którzy mogą zlecić leczenie farmakologiczne. 

Rady dla Rodziców: 

  Środowisko rodzinne ma znaczący wpływ na to, w jaki sposób dziecko radzi sobie z 

ADHD. Bycie rodzicem dziecka nadpobudliwego to ciężka praca- napisał  T. Wolańczyk. Wtedy kiedy 

w domu jeden z domowników ma ADHD, świat sprawia wrażenie jakby stał na głowie. Wszystko dzieje 

się na raz. Wydaje się, żę najtrudniejszą sprawą z jaką borykają się rodzice dziecka nadpobudliwego, 

jest potrzeba odróżnienia, kiedy dziecko zachowuje się w taki sposób, rzeczywiście robiąc na złość, a 

kiedy bardzo się stara, ale zupełnie mu to nie wychodzi. Wychowanie dziecka nadpobudliwego jest 

trudne, gdyż ADHD to problem a nie wymówka. Dziecko musi się nauczyć przestrzegać reguł i zasad 

obowiązujących w świecie, jednak przychodzi mu to znacznie trudniej 

 T. Wolańczyk podaje trzy podstawowe zasady postępowania rodziców, którzy chcą wspierać 

dziecko  w kłopotach: 

1.Nie mówcie dziecku tego, czego sami nie znosicie wysłuchiwać np. Zamiast zdania: Twój kolega 

dawno już się nauczył...powiedz: Pamiętasz jak uczyłeś się na ostatnią klasówkę z przyrody, wtedy też 

się najpierw nie udawało, a potem była piątka. 

2.Chwila spędzona z kimś, kto cię rozumie nawet wtedy, kiedy nic ci się nie udaje, pozwala odzyskać 

wiarę w siebie. Dziecko potrzebuje podzielić się z rodzicami swoimi porażkami i sukcesami. Jednak 

zamiast pytać: Jak w szkole? lepiej zapytać: Co słychać?  

3.Dostrzegaj sukcesy, a nie porażki. Jeśli trzeba zmień porażkę w zwycięstwo.  

Dziecku z kłopotami szkolnymi jest bardzo trudno usłyszeć słowa uznania. Dlatego rodzic musi 

dostrzec i pochwalić wysiłek włożony w pracę, choć efekt może być daleki od ideału.  

Jak powinni postępować rodzice?: 

1. Starać się kontrolować swoje emocje i wypowiedzi. 

2. Słuchać tego, co dziecko mówi patrząc na nie i potakując. Takie słuchanie jest dla niego ważną 

informacją- w tym momencie słucham cię.  

3. Kontrolować jego emocje: „Widzę, że jesteś wściekły na brata, ale nie zgadzam się na bicie w 

tym domu”. 

4. Pomagać dziecku zapanować nad uczuciami, np. Opowiedz lub narysuj, co cię złości. 

5. Jasno określić, co wolno a czego nie wolni i konsekwentnie tego przestrzegać. 

6. Ustalić konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania zasad(np. ograniczenie oglądania 

telewizji). 



7. Planować z dzieckiem dzień i trzymać się tego planu(wyznaczenie godziny wstawania , 

posiłków, zabawy odrabiania lekcji, obowiązków domowych) 

8. Umiejętnie stosować pochwały, np. Zamiast ładny rysunek- Tu widzę piękne słońce, kolorowe 

kwiaty. 

9. Nie używać słów niebezpiecznych, wywołujących agresję, typu:  

Ty nigdy! Ty zawsze! Nie wolno! Zabraniam! Musisz natychmiast!  

Ja ci każę! 

10.  Nagradzać każde dobre zachowanie, np. wspólnie spędzonym czasem, zabawą. 

11. Odwoływać się do ustalonych zasad, np. W domu nie chodzimy w butach. Jest taka zasada i 

trzeba jej przestrzegać. 

12. Jak rodzic powinien pomóc w organizowaniu odrabiania lekcji: 

a)biurko ucznia- rodzic pomaga je uporządkować, zbiera wszystkie niepotrzebne przedmioty,  

b)czas pracy-rodzic wyznacza godziny pracy i zabawy, odpoczynku, 

c)obecność rodziców-ustalić czy rodzic ma pomagać w odrabianiu lekcji, czy też wystarczy, że 

jest w pobliżu. Jeżeli dziecko dodatkowo ma specyficzne trudności w nauce, ta pomoc musi być 

właściwa. 

 Stosując się do powyższych zasad rodzice mogą usprawnić życie sobie  

i swojemu dziecku. Łatwiej jest jednak rozpoznać nadpobudliwość, niż pomóc dziecku w zniwelowaniu 

jej skutków. Aby to było możliwe, warto przede wszystkim uświadomić sobie, że objawy 

nadpobudliwości psychoruchowej nie są efektem woli dziecka. Dla dziecka są one o wiele bardziej 

uciążliwe, niż dla otoczenia. Ono bowiem jest za nie karane niecierpliwością i brakiem akceptacji, a 

zupełnie nie rozumie dlaczego tak się dzieje. 

Jeśli dziecko z ADHD nie spotka na swej drodze mądrych dorosłych mogą pojawić się takie 

problemy jak: słabsze osiągnięcia szkolne, a w rezultacie osiągnięcie niższego wykształcenia, 

osobowość antyspołeczna, zagrożenie uzależnieniami od alkoholu, narkotyków, itp., zaburzenia 

zachowania, depresja, większa skłonność do samobójstw. 

Wymienione problemy nie muszą wystąpić, jeśli dorośli w porę będą dziecko  chronić, wspierać, aby się 

to nie zdarzyło. 

 Reasumuj należy stwierdzić, że dziecko dotknięte ADHD  nie jest niegrzeczne ani bezczelne. 

Jego zachowanie nie jest wynikiem złej woli, lecz pewnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu jego 

mózgu. Często bardzo się stara postępować właściwie. Aby te starania były uwieńczone sukcesem 

potrzebne jest wsparcie i akceptacja dorosłych.  

Dr Tomasz Wolańczyk napisał, że dzieci dotknięte ADHD dźwigają plecak pełen kamieni. Od nas 

dorosłych zależy czy kamieni będzie ubywało z plecaka, czy też dziecko się pod ich ciężarem 

załamie. 

 



Lista  najczęściej obserwowanych objawów nadpobudliwości psychoruchowej . Jeżeli większość  

z wymienionych objawów występuje u Twojego dziecka, można podejrzewać u niego zespół 

nadpobudliwości psychoruchowej. 

 

Stale wierci się na krześle 

Macha rękami i nogami 

Raczej biega niż chodzi 

Ma kłopoty z pójściem spać 

Ma kłopoty z zaśnięciem 

Ma koszmary lub lęki nocne 

Jest bardzo gadatliwe 

Łatwo się denerwuje 

Biega po całym domu 

Psoci w szkole lub w domu 

Dokucza innym dzieciom 

Nieumyślnie psuje różne rzeczy 

Ulega częstym urazom i wypadkom 

Na krótko się koncentruje 

Łatwo się rozprasza 

Źle zapamiętuje szczegóły 

Jest mniej poważne od rówieśników 

Często gubi lub zapomina rzeczy 

Nie znosi zmian 

Wtrąca się do rozmowy dorosłych 

Nie czeka na swoją kolej 

Trudno przewidzieć co zrobi 

Łatwo się zniechęca 

Łatwo się denerwuje 

Chce natychmiastowej pochwały 

Ma kłopoty z przestrzeganiem zasad 

Wszystko je rozprasza 

Jest nadwrażliwe na dźwięki 

Wszystkiego musi dotknąć 

Bywa agresywne  

Łatwo się potyka 

Wpada na różne przedmioty 

Nie potrafi skupić się na jednym 

Śni na jawie 

Nie przepisuje dokładnie z tablicy 

Ma kłopoty z planowaniem 

Nie kończy rozpoczętych zadań 

Nie przewiduje niebezpieczeństw 

Stara się przewodzić w grupie 

Ma wieczny bałagan wokół siebie  

 

Za: Wolańczyk T. Kołakowski A., Skotnicka M.: Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci, 

 Wydawnictwo Biofolium, Lublin 1999; 

 

 

 

 

     

 

 

 

 



10 próśb Twojego nadpobudliwego dziecka 

 

1.  Pomóż mi skupić się na jednej czynności.  
Proszę ucz mnie także poprzez zmysł dotyku. Potrzebuję, abyś prowadził mnie za rękę. 

2.  Potrzebuję wiedzieć, co zdarzy się za chwilę.  
Proszę stwórz mi bardzo uporządkowane otoczenie, gdzie wszystko będzie 

podporządkowane stałym zasadom. Daj mi wyraźnie znać gdyby miały nastąpić zmiany. 

3.  Poczekaj na mnie, ja ciągle jeszcze się zastanawiam.  
Proszę pozwól mi działać w moim własnym tempie. Jeśli zacznę się spieszyć, na pewno coś 

pomylę lub zrobię błąd. 

4.  Jestem w kropce, nie potrafię tego zrobić.  
Proszę zaproponuj mi możliwości wyjścia z trudnej dla mnie sytuacji. Potrzebuję dowiedzieć 

się jak można iść dalej, jeśli droga jest zablokowana. 

5.  Czy to jest dobrze? Ja potrzebuję to od razu wiedzieć.  
Zaraz po tym jak coś zrobię, szybko i szczegółowo pochwal to, co było dobrego w mojej 

pracy. 

6.  Nie zapomniałem, ja tylko za pierwszym razem nie usłyszałem Cię.  
Proszę dawaj mi tylko jedno drobne polecenie na raz. Poproś mnie, abym powtórzył Ci, co 

usłyszałem przed chwilą. 

7.  Nie pomyślałem, mnie już nie było.  
Proszę przypomnij mi, abym zatrzymał się, pomyślał i dopiero potem działał. 

8.  Ja zawsze pracuję tylko w danej chwili.  
Proszę dawaj mi tylko krótkie etapy do wykonania, tak abym sam mógł ocenić, kiedy dojdę 

do końca.  

9.  Wiem- znowu wszystko zrobiłem źle?  
Nagradzaj mnie choć za część dobrze wykonanego zadania, za poprawę, doskonalenie się, a 

nie za bycie doskonałym. 

10.  Dlaczego zawsze na mnie krzyczysz?  
Proszę doceń mnie, jeśli zrobię coś dobrze; pochwal jeśli uda mi się odpowiednio zachować. 

Przypomnij mi(i sobie) o moich dobrych i mocnych stronach, kiedy mam zły dzień. 

 

 

Sławni ludzie, którzy także cierpieli na zespół nadpobudliwości psychoruchowej: 

 

 Albert Einstein – mistrz fizyków i bardzo sympatyczny człowiek, 

chociaż niezmiernie trudny, 

 Woodrow Wilson – Prezydent Stanów Zjednoczonych, 

 Leonardo da Vinci – malarz, architekt, konstruktor, 

 Thomas Edison – m.in. wymyślił żarówkę, 

 Agatha Chrystie – mistrzyni kryminalnej intrygi, 

 Tom Cruise – aktor 

 Winston Churchill – premier Wielkiej Brytanii, 

 Tomasz Wolańczyk, Artur Kołakowski, Magdalena Skotnicka – 

autorzy książki „Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci” 

 

 

 

 

 



Pięć zasad jakie należy wpoić dziecku nadpobudliwemu, aby prawidłowo wykonało daną 

czynność: 

1.Siedź na wyznaczonym miejscu. 

2.Zajmuj się swoim zadaniem i niczym innym. 

3.Patrz na osobę wspomagającą w pracy lub na wykonane zadanie. 

4.Słuchaj-nie przerywając tego, co się do ciebie mówi. 

5.Pracuj tak długo, póki zadanie nie będzie skończone. 

Techniki aktywnego słuchania: 

 Wydawanie krótkich instrukcji, złożonych ze zrozumiałych dla dziecka zdań; 

 Powtarzanie instrukcji tak często, jak jest to potrzebne; 

 Nakłanianie dziecka do powtórzeń instrukcji, w ten sposób rozwija się umiejętność słuchania i 

zapamiętywania; 

 Komunikowanie się poprzez używanie zdań typu: to jest ważne, posłuchaj. 
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