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ADHD Nadpobudliwość jako cecha XXI wieku

(1)Dzieci w coraz młodszym wieku 

uczestniczą w aktywnościach 

dorosłych

❑Zabieramy dzieci wszędzie

❑Wydłużamy cykl dobowej 

aktywności

❑Dzieci oglądają to, co my
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Wniosek pedagogiczny:

Obszary aktywności dziecka muszą 

być dostosowane do jego etapów 

rozwojowych
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ADHD Nadpobudliwość jako cecha XXI wieku

(1) Dzieci w coraz młodszym wieku uczestniczą w aktywnościach dorosłych
❑ Zabieramy dzieci wszędzie
❑ Wydłużamy cykl dobowej aktywności
❑ Dzieci oglądają to, co my

Wniosek pedagogiczny:

Pobudzanie dziecka musi 

odpowiadać jego zdolnościom 

psychofizycznym i rozumowym



ADHD Nadpobudliwość jako cecha XXI wieku

Wniosek generalny A

W wychowaniu dziecka, 

w skali masowej, 

przekraczamy granice



ADHD

CZY TAKIE CZYNNIKI MOGĄ 

GENEROWAĆ ZWIĘKSZONE 

RYZYKO ADHD?



Co robimy gdy…
dziecko jest nadpobudliwe ruchowo?

• Usiądź

• Ile razy mam tobie mówić

• Siedź spokojnie

• Nie usiedzisz nawet chwili

Gdy dziecko nie spełnia naszych 

oczekiwań często generujemy 

intencjonalne zachowania niepożądane



Czynniki generujące nadpobudliwość psychoruchową

Geny

Uszkodzenia 

mechaniczne

Oddziaływania 
społeczno-emocjonalne

Choroby wirusowe, 

bakteryjne, zatrucia

Czynniki biologiczne 

działające na CUN:
▪ Okres prenatalny

▪ Okołoporodowy

▪ Postnatalny



ADHD Nadpobudliwość jako cecha XXI wieku

Wniosek generalny B

W diagnozie wstępnej 

zdobądź jak najwięcej 

informacji o możliwych 

predykatorach



ADHD Nadpobudliwość ruchowa z deficytem uwagi

DSM V, ICD-11

Zaburzenia neurorozwojowe
charakteryzujące się (1) nasilonymi, (2) niewspółmiernymi do 

wieku i poziomu funkcjonowania poznawczego, objawami 

zachowań nieuważnych, impulsywnych i nadaktywnych.

Zaburzają: funkcjonowanie (1) społeczne, 

(2) funkcjonowanie szkolne i (3) wyniki 

edukacyjne



Nadpobudliwość ruchowa z deficytem uwagi

DSM V, ICD-11

Nie!
❑Żywy temperament

❑Złośliwość

❑Niespokojne dziecko

❑Niegrzeczne dziecko

❑Zaburzone zachowanie

❑Brak wychowania

❑Złośliwość

❑Naruszanie norm społecznych i prawnych



Nadpobudliwość ruchowa z deficytem uwagi

DSM V, ICD-11

Nie!
❑ Dziecko agresywne

❑ Dziecko przemocowe

Agresja i przemoc to 

najczęściej odwzorowanie 

zachowań srodowiskowych



DZIECKO Z OBJAWAMI ADHD

(1) Zaburzenia uwagi

(3) Nadruchliwość

(2) Nadmierna impulsywność



DZIECKO Z OBJAWAMI ADHD – ZABURZENIA UWAGI

(1) Odrabianie lekcji –

widoczne opóźnienia w 

rozpoczęciu czynności 

(2) Trudności w skupieniu uwagi na 

jednej czynności

(3) Otoczenie rozprasza 

dziecko (ludzie, przedmioty)



DZIECKO Z OBJAWAMI ADHD – ZABURZENIA UWAGI

(6) Problem z przypomnieniem sobie 

zadań szkolnych

(5) Nie odpowiada na zadawane 

pytania – nie słyszy pytań

(4) Problemy z zapamiętaniem przyswojonego materiału

(7) Kierowanie uwagi w trakcie nauki 

na inne zachowania, sytuacje, bodźce



Nadpobudliwość jako cecha XXI wieku

Wniosek generalny C

Dzieci nadpobudliwe łatwiej i lepiej 

się koncentrują, gdy nic je nie 

rozprasza
Zasłonięte okno, dalej od okna, mało 

przedmiotów na biurku, zero TC, jak nauka to nie 

jedzenie, mało dźwięków



Nadpobudliwość jako cecha XXI wieku

Wniosek generalny C1

W nauce: zachęcaj, 

wspomagaj, inspiruj, 

spokojnie pobudzaj



Zachowania problemowe

Gubię ❑ Przypominaj

Aby coś zapamiętać trzeba na to 

najpierw zwrócić uwagę

❑ Zwracaj uwagę na…Zapominam



Obserwacje z edukacji

Tempo 

pracy klasy 

– uśrednione
Tempo 

ucznia z 
ADHD

N

W



ADHD
NADRUCHLIWOŚĆ

Totalna

W miejscu siedzenia

Językowa - gadatliwość



ADHD
NADRUCHLIWOŚĆ

(1) Nieustanne bieganie w kółko; 

(2) Dziecko w ciągłym ruchu; (3) Częste 

poruszanie się po klasie; (4) Wiercenie się 

w ławce, machanie rękoma; (5)Preferuje 

zabawy ruchowe; (6) Wchodzenie na 

meble; (7) Jedzenie w ruchu; (8) Ciągłe 

poruszanie się np. przy oglądaniu TV; (9) 

Nieustanne zwracanie uwagi na siebie; 

(10) „Buzia się nie zamyka”



ADHD IMPULSYWNOŚĆ

Model N

Model 

ADHD

Pomysł Ocena Decyzja

Uwaga

Stop



ADHD IMPULSYWNOŚĆ

Model N

Model 

ADHD

Pomysł Ocena Decyzja

Uwaga

Stop

Pomysł Raalizacja

Brak oceny

Bak hamowania 

pomysłu



ADHD
IMPULSYWNOŚĆ U dziecka: 

❑Trudność z oceną 

konsekwencji zachowań 

❑(1) działanie (2) myślenie

❑ Działam zanim zrozumiem, 

wysłucham…



ADHD
IMPULSYWNOŚĆ U dziecka: 

❑ Kłopoty z zadaniami 

złożonymi

❑ Kłopoty z terminowością

N: Kasiu posprzątaj w pokoju – Tak mamo posprzątam

ADHD: Kasiu posprzątaj teraz w pokoju – Tak mamo 

posprzątam



ADHD
IMPULSYWNOŚĆ Tu

Teraz

Odpowiedź pedagogiczna:

- Precyzyjnie

- Czas
- Zakres 



ADHD
IMPULSYWNOŚĆ

KONSEKWENCJE U dziecka: 
❑ urazy

❑ wypadkowość



ADHD
RÓŻNICE W 

OCENIE 

SYTUACJI

Fragmentaryczność – wycinek 



ADHD
RÓŻNICE W 

OCENIE 

SYTUACJI

Fragmentaryczność – wycinek - całość 



Rozwój zachowań – różnice w nasileniu

Zewnętrzny Nadmierna ruchliwość jako wariant 

prawidłowego rozwoju psychoruchowym                N/bN
Do 4 r.ż.

Zewnętrzny Objawy nadruchliwości, przypadki 

impulsywności, przypadki zaburzeń uwagi          

Wiek 

przedszkolny

Zewnętrzny Objawy nadruchliwości i impulsywności 
(często zmniejszone). Narastanie problemu zaburzeń 

koncentracji uwagi

Wiek szkolny

Wewnętrzny niepokój, popadanie w nudę, apatięWiek dorosły



ADHD
PERSPEKTYWA 
PEDAGOGICZNA

OBALAMY MITY

Mit 1:

Dziecku z ADHD wolno 

więcej, bo jest chore

Odpowiedź: granice, 

normy, regularność, 

schematy, wyuczone 

zasady



ADHD
PERSPEKTYWA 
PEDAGOGICZNA

OBALAMY MITY

Mit 1:

Dziecku z ADHD wolno więcej, bo jest chore

Odpowiedź: dziecko z ADHD nie ma 

świadomość choroby – wymaga 

pomocy:

❑ Tam gdzie nie rozumie sytuacji

❑ Tam gdzie ma [problemy z 

koncentracją

❑ Tam gdzie jest nadpobudliwe

❑ Tam gdzie częściej jest impulsywne



ADHD
PERSPEKTYWA 
PEDAGOGICZNA

RADZIMY SOBIE

ADHDN



ADHD
PERSPEKTYWA 
PEDAGOGICZNA

RADZIMY SOBIE 

Mit 1:

Dziecku z ADHD wolno więcej, bo jest chore

ADHDN

Niepożądane 

zachowania
System oddziaływania -

konsekwencje

Wybuchy 

agresji
Strategie zapobiegania 

agresji

ADHD
Specyficzne strategie 

zależne od objawów



ADHD
PERSPEKTYWA 
PEDAGOGICZNA

RADZIMY SOBIE 

Uczeń z ADHD

Szkoła –

pracuje 

nauczyciel

Dom –

pracują 

rodzice/rodzic



ADHD
PERSPEKTYWA 
PEDAGOGICZNA

RADZIMY SOBIE 

Specyficzność zaburzenia 

Przedszkole Szkoła ponad 

podstawowa

Szkoła podstawowa Studia

Praca – wiek dorosły



ADHD
PERSPEKTYWA 
PEDAGOGICZNA

RADZIMY SOBIE 

Specyficzność zaburzenia 

„Klasyczna” choroba

Praca z dzieckiem, 

nastolatkiem

ADHD

Samodzielne strategie radzenia 

sobie z zaburzeniem



ADHD
PERSPEKTYWA 
PEDAGOGICZNA

RADZIMY SOBIE 

Specyficzność zaburzenia 

ADHD

Zanik lub widoczne 

obniżenie objawów

Zaburzenie

Ponowne nasilenie objawów



ADHD
PERSPEKTYWA 

PEDAGOGICZNA

RADZIMY SOBIE 

Specyficzność zaburzenia 

Zachowanie A

Zachowanie zmienione A’ Zachowanie zmienione B’

Zachowanie A

Dziecko – nastolatek - dorosły



ADHD
PERSPEKTYWA 
PEDAGOGICZNA

RADZIMY SOBIE 

Inny język

Nie: „Kasiu bądź grzeczna”

TAK: „Kasiu nie krzycz, gdy 

mówię”



ADHD
PERSPEKTYWA 

PEDAGOGICZNA

RADZIMY SOBIE 

Inne reakcje na nadruchliwość

Zwiększona cierpliwość

Zaakceptuj że musi się 
ruszać

Twórz sytuacje, gdy ruszanie 

nie przeszkadza nam



ADHD
PERSPEKTYWA 

PEDAGOGICZNA

RADZIMY SOBIE 

Inne reakcje na nadruchliwość

Usuń to co może mu zagrażać

Zablokuj miejsca, gdzie nie 
powinno dotrzeć

Daj mu się 

wybrykać



ADHD
PERSPEKTYWA 

PEDAGOGICZNA

RADZIMY SOBIE –

SYTUACJE TRUDNE -

PRZYKŁADY 

Dziecko z ADHD ma lekcji

Problem: kładzie książkę na głowie, buja się 

na krześle, stuka długopisem o ławkę, dotyka 

tablicy na ścianie



ADHD
PERSPEKTYWA 

PEDAGOGICZNA

RADZIMY SOBIE –

SYTUACJE TRUDNE -

PRZYKŁADY 

Dziecko z ADHD ma lekcji

(1)Znajdź coś interesującego – Kasiu 

pomóż mi 

(2) Zainteresuj: Tomku może siądziesz 

koło mnie

(3) Zmień zachowanie: Tomku 

potrzymasz globus

(4) Zmień sytuację: posadź w 

środkowym rzędzie



ADHD
PERSPEKTYWA 

PEDAGOGICZNA

RADZIMY SOBIE –

SYTUACJE TRUDNE -

PRZYKŁADY 

Dziecko z ADHD w szkole

(1)Wprowadź do grupy rówieśniczej 

– zaakcentuj mocne strony

(2) Regularność – rutyna – repetycja

(3) Możliwość rozładowania –

dodatkowa aktywność (przynieś, 

podaj…)

(4) Wspólpraca z rodzicami



ADHD
PERSPEKTYWA 

PEDAGOGICZNA

RADZIMY SOBIE –

SYTUACJE TRUDNE -

PRZYKŁADY 

Dziecko z ADHD w szkole

(1) Usadź z dala od okna – zero rozpraszaczy

(2) Minimalizacja pobudzania wzrokowego –

choinki, plakaty, barwne wystawki

(3) Stała struktura lekcji – powitanie, 

sprawdzenie obecności, lekcja, pożegnanie

(4) Powtórzenie trudnych poleceń i zadań

(5) Nauczyciel wspomagający

(6) Motywowanie, wzmacnianie, nagradzanie



ADHD
PERSPEKTYWA 

PEDAGOGICZNA

RADZIMY SOBIE – SYTUACJE 

TRUDNE - PRZYKŁADY 

Dziecko z ADHD w szkole –

kluczowe problemy

(1) ograniczona koncentracja

(2) zaczynanie – nie kończenie zadań

(3)Problem z dłuższa koncentracją

N

ADHD



ADHD
PERSPEKTYWA 

PEDAGOGICZNA

RADZIMY SOBIE – SYTUACJE 

TRUDNE - PRZYKŁADY 

Dziecko z ADHD w szkole –

kluczowe problemy

(4) podatność na bodźce wzrokowe i 

słuchowe

(5) chodzenie po klasie

(6) „wyrywanie się” do odpowiedzi lub 

działania
(7) przerywanie innym uczniom

Wyjaśnij innym dzieciom czym jest ADHD 



ADHD
PERSPEKTYWA 

PEDAGOGICZNA

RADZIMY SOBIE 

Dziecko z ADHD w szkole –

modyfikacje zachowań

Technika pozytywnego podsumowania

Podsumowuję zajęcia z dzieckiem 

kładąc akcent na to co zrobiło dobrze

Wynik: dziecko zapamiętuje to co 

zrobiło i wie jakie elementy zachowania 

ma powtarzać, aby zasłużyć na 

pochwałę



ADHD
PERSPEKTYWA 

PEDAGOGICZNA

RADZIMY SOBIE 

Dziecko z ADHD w szkole –

modyfikacje zachowań

Zasada chwalenia dziecka

Wiele razy, przy każdej okazji gdy zrobić 

coś dobrze, za zwykłe rzeczy – np. 

proszę Kasię aby przyniosła z kuchni 

ciastka: Kasiu bardzo dziękuję, jesteś 

super!



ADHD
PERSPEKTYWA 

PEDAGOGICZNA

RADZIMY SOBIE 

Dziecko z ADHD w szkole –

modyfikacje zachowań

Zasada unikania złych emocji

Nie mówimy: 

• Nareszcie dobrze napisałaś literkę A

• Dzisiaj ładnie posprzątałaś pokój

Mówimy: 

• Kasiu pięknie napisałaś A
• Ale fajnie posprzątałaś pokój
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powtarzanie
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Środowisko 
klasy

Wzmocnienia 
w szkole

„Niewojenne” 
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Częściej powtarza 
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Zanim powiesz –

sprawdź czy słucha

Proste 

komunikaty



Środowisko 
klasy

Wzmocnienia 
w szkole

„Niewojenne” 

zmagania

Dobra 

komunikacja 

– krótka, 

jasna, 

powtarzanie

Rutyna, 

powtarzanie

Konsekwentne 

postępowanie 

nauczyciela

Jasność i 

powtarzalność 

zasad i reguł

Dobre 

emocje

Częściej powtarza 

Techniki utrwalania Komunikat – Tomek…

Proste 

komunikaty

Zanim powiesz –

sprawdź czy słucha



Środowisko 
klasy

Wzmocnienia 
w szkole

„Niewojenne” 

zmagania

Dobra 

komunikacja 

– krótka, 

jasna, 

powtarzanie

Rutyna, 

powtarzanie

Konsekwentne 

postępowanie 

nauczyciela

Jasność i 

powtarzalność 

zasad i reguł

Dobre 

emocje

Częściej powtarza 
Techniki utrwalania

Komunikat – Tomek…

Proste 
komunikaty

Zanim powiesz – sprawdź 
czy słucha Wykorzystanie neurodydaktyki: 

aktywne formy nauki – sceny, 

inscenizacje, odgrywanie ról, ruch, 

gest, dotyk, grafiki - przypominajki



Środowisko 
klasy

Wzmocnienia 
w szkole

„Niewojenne” 

zmagania

Dobra 

komunikacja 

– krótka, 

jasna, 

powtarzanie

Rutyna, 

powtarzanie

Konsekwentne 

postępowanie 

nauczyciela

Jasność i 

powtarzalność 

zasad i reguł

Dobre 

emocje

Częściej powtarza 
Techniki utrwalania

Komunikat – Tomek…

Proste 
komunikaty

Zanim powiesz – sprawdź 
czy słucha Wykorzystanie neurodydaktyki: 

aktywne formy nauki – sceny, 

inscenizacje, odgrywanie ról, ruch, 

gest, dotyk



ADHD
PERSPEKTYWA 

PEDAGOGICZNA

RADZIMY SOBIE

Zasady pracy z dzieckiem 

z ADHD w szkole

1. Zasada regularności –
rytm, bez gwałtownych zmian i nowości, 
regularna struktura zajęć



ADHD
PERSPEKTYWA 

PEDAGOGICZNA

RADZIMY SOBIE

Zasady pracy z dzieckiem 

z ADHD w szkole

2. Zasada powtórzeń – tego 

co ważne, jasne polecenia, weryfikacja 
zrozumienia



ADHD
PERSPEKTYWA 

PEDAGOGICZNA

RADZIMY SOBIE

Zasady pracy z dzieckiem 

z ADHD w szkole

3. Zasada zasad, reguł i 
norm



ADHD
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4. Zasada 

konsekwentnego 

działania – cierpliwość, brak presji 

na sukces, rytm, spokój
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5. Zasada indywidualizacji 
– rytm odpowiadający percepcji dziecka 
– współpraca z rodzicami
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6. Zasada możliwości – to co 

potrafi, w odpowiednim tempie
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7. Zasada wzmocnień 

pozytywnych – szukaj i 

wzmacniaj + 
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8. Zasada 

zrównoważonego 
środowiska
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9. Zasada sukcesu – tak 

poprowadź lekcję aby dziecko doniosło 
sukces i miało z niego satysfakcję
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10. Zasada zmienności –
działania spokojne – działania aktywne –
działania spokojne…
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10. Zasada RAZEM –
systematyczna współpraca z rodzicami
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SPOŁECZNE 

FUNKCJONOWANIE 

DZIECKA

1. Przewidujemy co może 

zrobić

2. Przewidujemy co może 

mu zagrozić

3. Unikamy ryzyka

4. Mamy jedno zdanie 

(rodzice, wychowawca)
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