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Uczeń z ADHD wyzwaniem  
dla rodzica, nauczyciela i psychologa 

 
 

Rozrabiaka, wiercipięta, rozbrykany urwis, świrus- takie 

określenia na pewno nieraz słyszało dziecko od rodziców czy nauczycieli, 

według których życie z nim przypomina bezustanną walkę1. Zagadnienie 

nadpobudliwości jest dla dzisiejszej rodziny i szkoły trudne do przyjęcia.  

Według Pawlaka, nabywane w wyniku procesu socjalizacji 

umiejętności pełnienia różnych ról społecznych takich jak: rola dziecka, 

ucznia czy kolegi jest znacznie utrudnione w przypadku dzieci 

nadpobudliwych, ponieważ taka sytuacja stanowi przeszkodę z powodu 

której, czują się opuszczone przez najbliższych- rodziców, nauczycieli 

oraz rówieśników. Uważa, że aby zmniejszyć ten dyskomfort psychiczny i 

uniknąć stosowanych wobec dziecka represji i kar, należy zrozumieć, że 

nie jest ono niegrzeczne i złośliwe, lecz po prostu nie radzi sobie z 

panowaniem nad swoim postępowaniem oraz spełnianiem wymagań ze 

strony szkoły i rodziny. Takie podejście sprzyja budowaniu poczucia 

własnej wartości oraz kształtowaniu się odpowiednich postaw 

społecznych.  

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej jest jednym z 

najczęstszych rozpoznań stawianych w psychiatrii dzieci i młodzieży. Na 

świecie znany jest już od ponad 145 lat. Jest to zaburzenie 

neurorozwojowe, dotykające około 3-5% dzieci i nastolatków na świecie. 

                                                
1 Za: B. Chrzanowska, J. Święcicka, Oswoić ADHD, Wydawnictwo Difin, Warszawa 
2006, s. 9. 
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Mimo tego, iż objawy zmniejszają się z wiekiem, to i tak ponad 40% 

pacjentów doświadcza z ich powodu problemów także w dorosłym życiu2.  

Dzięki obecnie rozpowszechnionym formom pomocy 

psychologicznej i pedagogicznej, istnieje bardzo duże 

prawdopodobieństwo u osób z ADHD na znacznie lepsze radzenie sobie z 

pobudzeniem ruchowym i emocjonalnym, a także na przezwyciężenie 

problemów związanych z uwagą. 

 

 I. Definicja ADHD 

 

Obecnie, za sprawą ukazania się wielu publikacji na temat zespołu 

nadpobudliwości psychoruchowej, pojawiła się tendencja skłaniająca do 

myślenia o każdym niespokojnym, sprawiającym trudności wychowawcze 

dziecku jako o dziecku nadpobudliwym. Rodzice, którzy zgłaszają się do 

lekarza czy psychologa z  takim problemem, często podają w wywiadzie 

informacje o tym, że dziecko łatwo się denerwuje, płacze, jest bardzo 

agresywne, przeciwstawia się każdemu poleceniu rodzica lub nauczyciela 

oraz popada w stałe konflikty z kolegami. Wymienione objawy mogą 

stanowić podstawę do stwierdzenia u dziecka ADHD, jednak nie można 

tego ustalić od razu po pierwszej rozmowie, ponieważ jest to zaburzenie, 

mające dokładnie określone kryteria konieczne do jego rozpoznania, 

które nie zawsze pokrywają się z potocznym rozumieniem tego terminu3. 

 Dlatego ważną rzeczą jest prawidłowe zdefiniowanie 

„nadpobudliwości”. Upraszczając ten termin, można powiedzieć, że słowo 

to oznacza po prostu nadmierną pobudliwość, która dzięki odmiennej 

                                                
2 Za: A. Kołakowski et al.,  ADHD - zespół nadpobudliwości psychoruchowej, 
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007, s. 30. 
3 Za: tamże, s. 14. 
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pracy mózgu uniemożliwia dziecku skuteczne kontrolowanie swoich 

zachowań, a więc także kontrolowanie uwagi, ruchów i emocji4.  

Jak wiele osób sądzi, nie jest to choroba jak angina czy grypa, 

ponieważ nie ma na nią jednego sprawdzonego lekarstwa. Mimo, iż 

zachowanie dziecka z ADHD często jest nieadekwatne do jego wieku, to 

jednak nie jest to także opóźnienie rozwojowe ani upośledzenie 

umysłowe. Brak korzystnych warunków do wykazania się swoimi 

możliwościami intelektualnymi sprawia, że dziecko nie może z nich w 

pełni skorzystać, przez co może wydawać się nieco niedojrzałe. Wiele 

rodziców zarzuca sobie, że zdiagnozowany u ich pociechy zespół 

nadpobudliwości psychoruchowej jest wynikiem złego wychowania lub 

przejawem patologii w rodzinie5. Nic bardziej mylnego!  

W rozumieniu medycznym jest to zaburzenie rozwojowe mające 

specyficzne objawy oraz wymagające odpowiednio dostosowanego 

traktowania.  

 Cytując Kołakowskiego i współautorów (2007) – dziecko 

nadpobudliwe nie ma czegoś za dużo, wręcz przeciwnie - ma za mało 

zdolności do wewnętrznej kontroli i hamowania swojego zachowania. 

 

Na świecie obecnie używane są dwie nazwy: według Klasyfikacji 

Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (DSM-IV) jest to zespół 

nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi 

(skrót ADHD od ang. nazwy Attention Deficit Hyperactivity Disorder), a 

przez Światową Organizację Zdrowia według międzynarodowej 

                                                
4 Tamże, s. 15. 
5 Za: B. Chrzanowska, J. Święcicka, Oswoić ADHD, Wydawnictwo Difin, Warszawa 
2006, s. 12. 
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klasyfikacji chorób (ICD-10) jest określany jako zespół hiperkinetyczny 

lub zaburzenie hiperkinetyczne (Hiperkinetic Disorder)6. 

Przez lata lekarze, którzy opisywali charakterystyczne dla tego 

zaburzenia objawy, używali przeróżnych definicji. Jednak nie wszystkie z 

nich okazały się do końca właściwe.  

W Polsce w ostatnich czasach zaczęto stosować kilka następujących 

pojęć:: 

- zespół nadpobudliwości psychoruchowej, 

- zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, 

- zespół hiperkinetyczny wieku dziecięcego, 

- zespół nadruchliwości, 

- zespół minimalnego uszkodzenia mózgu, 

- zespół minimalnej dysfunkcji mózgu, 

- zespół zaburzeń hiperkinetyczno-odruchowych, 

- zaburzenie z deficytem uwagi i hiperaktywnością, 

- lekka encefalopatia, 

- wczesnodziecięcy zespół psychoorganiczny, 

- postać tzw. nerwowości dziecięcej, 

- deficyt uwagi, 

- „nadruchliwość” dziecięca, 

- niespokojne dzieci, 

- ZDUN – zespół deficytu uwagi i nadruchliwości7. 

Wielu autorów książek oraz lekarzy i psychologów przyjęło w języku 

polskim popularną powszechnie nazwę  „zespół nadpobudliwości 

psychoruchowej” lub „zespół hiperkinetyczny” oraz używany na całym 

świecie skrót ADHD.  

                                                
6 T. Wolańczyk, A. Kołakowski, M. Skotnicka, Nadpobudliwość psychoruchowa u 
dzieci, Wydawnictwo Bifolium,  Lublin 1999, s. 11. 
7 Tamże, s. 11. 
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II. Charakterystyczne objawy ADHD 

 

 Celem  rozpoznania ADHD konieczne jest stwierdzenie obecności 

charakterystycznych form zachowania, które trwają przynajmniej przez 6 

miesięcy i wchodzą w skład  wyróżniającej się triady objawów: 

 nadmierną impulsywnością, 

 nadmierną ruchliwością, 

 oraz nasilonymi zaburzeniami uwagi. 

Wyżej wymienione objawy powinny się uzewnętrzniać w sposób 

zdecydowanie bardziej nasilony, niż u innych dzieci w tym samym wieku i 

w różnych okolicznościach. Oznacza to, że jeśli dziecko jest niespokojne, 

to nie tylko w jednym otoczeniu (np. w domu), gdyż w takim przypadku 

czynników wywołujących niepożądane zachowanie należy upatrywać 

gdzie indziej. ważne jest stwierdzenie, Należy także zwrócić uwagę na 

aspekt, czy takie zachowanie trwa praktycznie od zawsze, czy wyłącznie 

od jakiegoś czasu. Objawy najczęściej uwidaczniają się najbardziej 

między 5-7 r.ż. 

 

1. Nadmierna impulsywność 

 

 W przypadku nadmiernej impulsywności mamy do czynienia z 

dającym się zauważyć zachowaniem dziecka, które najlepiej opisują słowa 

„natychmiast” i „już”8. Dziecko z ADHD ma wyraźny problem z 

odroczeniem wykonania jakiejś czynności, a tym samym z zapanowaniem 

nad swoimi emocjami.  

                                                
8 Za: B. Chrzanowska, J. Święcicka, Oswoić ADHD, Wydawnictwo Difin, Warszawa 
2006, s. 26. 
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W przeciwieństwie do osoby zdrowej, która reaguje według poniższego 

schematu: 

pomysł → STOP → opłaca się czy się nie opłaca? → decyzja → 

realizacja 

dziecko z nadmierną impulsywnością postępuje w odmienny sposób: 

pomysł → brak zahamowania → realizacja9. 

 

Zdaniem Kołakowskiego dziecko pomimo tego, że zna doskonale 

zasady i chce je przestrzegać, to jednak ma kłopot z wykorzystaniem ich 

w praktyce i zapanowaniem nad swoimi reakcjami. To z kolei powoduje, 

że nie jest w stanie dostosować się do panujących zasad w domu lub w 

szkole. Niezdolność przewidywania skutków swojego działania jest częstą 

okazją dla innych dzieci do wykorzystywania dziecka z ADHD do robienia 

szkolnych wygłupów.  

Przy silnym pobudzeniu emocjonalnym impulsywność u dziecka z 

nadpobudliwością psychoruchową szczególnie objawia się w 

natychmiastowych reakcjach ruchowych, które są odpowiedzią na 

odczuwany w danym momencie stan- radość, złość, ciekawość itp. 

Chociażby w sytuacji zdenerwowania, ręka dziecku automatycznie sama 

leci do bicia. Podobnie jest po doświadczeniu jakiegoś miłego dla siebie 

zdarzenia, gdy dziecko nie mogąc się uspokoić, krzyczy i biega po całym 

domu. Takie zachowania nie są wynikiem złej woli dziecka, ale właśnie 

brakiem umiejętności hamowania swoich reakcji10. 

Kolejnym ważnym problemem według Kołakowskiego jest 

rozplanowanie pracy, który objawia się tym, że dziecko nie umie stworzyć 

sobie, ani wykonać planu działania . 
                                                
9 A. Kołakowski et al.,  ADHD - zespół nadpobudliwości psychoruchowej, Gdańskie 
Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007, s. 22. 
10 Za: B. Chrzanowska, J. Święcicka, Oswoić ADHD, Wydawnictwo Difin, Warszawa 
2006, s. 26-27. 
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(np. podczas odrabiania lekcji). Nie wie co ma zrobić, a także trudno 

zorientować się mu na jakim jest etapie swojego działania. Natomiast w 

przypadku wykonania przez siebie jakiejś pracy, dziecko nie potrafi 

czekać na nagrodę i potrzebuje, aby była ona oceniona i pochwalona od 

razu, gdyż inaczej nie będzie umiało obu tych faktów skojarzyć ze sobą.  

Nad tego rodzaju objawami trudno jest zapanować, jednak codzienne, 

wielokrotne przypominanie dziecku o umowach, zakazach i 

przestrzeganiu ustalonych reguł może je zdecydowanie zminimalizować.  

 

2. Nadruchliwość 

 

Pisząc o nadruchliwości u dziecka z ADHD, powołuję się na B. 

Chrzanowską i J. Święcicką, wg których jest to zachowanie odznaczające 

się zdecydowanie nadmierną i zupełnie bezpodstawną aktywnością 

ruchową. Może ono cały dzień krzyczeć, skakać, biegać, a drzemiące w 

nim pokłady energii nadal będą niespożyte. W niektórych przypadkach 

objawy mogą przybierać trochę inną formę, a mianowicie uzewnętrzniają 

się w nieznacznych ruchach rąk i nóg oraz tikach ruchowych i 

dźwiękowych.  

Początkowe symptomy nadmiernej ruchliwości dają się zauważyć 

już u niemowląt. Dzieci z ADHD często momentalnie uczą się chodzić, 

pomijając zupełnie okres raczkowania. Zabawy w tym wieku odbywają się 

zwykle przy współudziale osoby dorosłej i trwają nie więcej niż jedną 

minutę,  po czym uwaga dziecka zostaje przeniesiona na inny obiekt 

zainteresowania. W późniejszym okresie życia dziecka istnieje nieustająca 

potrzeba dotykania czegoś, poruszania nogami i rękami oraz mówienia. 

Także codzienne kłopoty z zasypianiem, poprzedzane wiecznymi 

wędrówkami po mieszkaniu pod pretekstem napicia się czy skorzystania 

z toalety, to również objaw nadruchliwości.  
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Zgrozą dla rodziców i innych osób ze środowiska dziecka jest fakt, iż 

objawy te wcale nie słabną wraz z wiekiem, a wręcz przeciwnie, ulegają 

znacznemu nasileniu w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. 

Dostosowanie się do obowiązujących w szkole zasad i wymogów 

nauczyciela jest czymś niemożliwym dla dziecka z ADHD, ponieważ 

nieprzeparta potrzeba ruchu powoduje, że automatycznie wstaje z 

miejsca i zaczyna chodzić po klasie. 45 minut spędzonych w ławce jest 

wiecznością, której towarzyszy nieustanne poczucie niepokoju i 

zdenerwowania, wynikające z konieczności przebywania w jednym 

miejscu.  

W przypadku dzieci starszych i nastolatków objawy nadmiernej 

ruchliwości jak: chodzenie po klasie, wstawanie czy bieganie po korytarzu 

ograniczają się do wiercenia, kręcenia się na krześle, machania rękami, 

nogami. Przybory szkolne jak długopis, gumka czy chociażby zwykłe 

skrawki papieru są idealnymi przedmiotami, aby odwrócić swoją uwagę 

od tego, co aktualnie dzieje się na lekcji. Nadmierna gadatliwość 

powoduje, że dziecko mówi praktycznie zawsze i wszędzie, nawet wtedy, 

gdy nie jest pytane i powinno milczeć np. podczas klasówki.  

Nadmierna aktywność jest niezależna od dziecka z ADHD, 

podobnie tak jak niedostrzeganie szczegółów przez dziecko z dużą wadą 

wzroku albo nieumiejętność chodzenia u niemowlaka11. Mogłoby się 

wydawać, że wraz z przejawianą na co dzień ruchliwością idzie w parze 

dokładność i precyzyjność wykonywanych czynności, o czym wielu 

rodziców dzieci z ADHD jest przekonanych. Tak jednak nie jest! Zbyt 

duża ilość zbędnych ruchów i czynności, chociażby przy nauce pisania 

powoduje, że wykonane prace zwykle są niestaranne i chaotyczne. 

Dlatego ćwiczenie przez powtarzanie odpowiednich ruchów, pozwala 

                                                
11 A. Kołakowski et al.,  ADHD - zespół nadpobudliwości  psychoruchowej, Gdańskie 
Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007, s. 25. 
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dziecku na utrwalenie sobie schematu ruchowego, a następnie na 

sprecyzowaniu go.  

W zależności od tego, jaką aktywność przejawiają rodzice oraz jak 

postrzega nadruchliwość najbliższe otoczenie dziecka, może być ona 

uciążliwa i sprawiać pewne kłopoty, bądź też być wręcz niezauważalną. 

 

3. Zaburzenia uwagi 

 

 Koncentracja uwagi jest to umiejętność wyłowienia z otoczenia 

istotnych dla jednostki informacji, zatrzymania ich w pamięci i 

wykorzystania ich do kierowania swoim zachowaniem. Aby dziecko 

dobrze funkcjonowało zarówno w szkole jak i w domu ważne jest, aby 

potrafiło utrzymać swoją uwagę na danej czynności niejako siłą woli (np. 

rozwiązując zadanie z matematyki czy ubierając się rano), a nie siłą 

motywacji, jak to ma miejsce przy oglądaniu interesującego programu w 

telewizji12.  

Problem zaburzonej uwagi, przejawia się głównie słabszą 

sprawnością koncentracji na realizowanym zadaniu oraz trudnością 

zarówno w sterowaniu uwagą (np. wybranie konkretnego bodźca podczas 

słuchania), jak i jej podtrzymywaniu (np. umiejętność ciągłego 

słuchania). W związku z tym dzieci nadpobudliwe mają problemy z: 

 - zastosowaniem się do kolejnych instrukcji; 

 - skupieniem się na jednej czynności (często z jednej czynności 

przechodzą do drugiej nie kończąc poprzedniej); 

 - wykonywaniem do końca zadań zleconych przez dorosłych; 

 - odrabianiem lekcji lub czytaniem zadanego tekstu (nadmierne 

roztargnienie w czasie nauki); 

                                                
12 B. Chrzanowska, J. Święcicka, Oswoić ADHD, Wydawnictwo Difin, Warszawa 
2006,  s. 23. 
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 - słuchaniem tego, co się do nich mówi; 

 - pamiętaniem o zabraniu wszystkich rzeczy niezbędnych do 

wykonania różnych czynności, takich jak przybory szkolne, książki, 

zabawki lub narzędzia; 

 - zapamiętaniem tego, co było zadane, z zapisywaniem wszystkiego, 

co było na lekcjach13.  

 Jak podają autorzy książki ADHD – zespół nadpobudliwości 

psychoruchowej jedną z cech uwagi jest wybiórczość, dzięki której 

jesteśmy w stanie skupić się na jednym wybranym przez siebie bodźcu i 

zignorować wszystkie pozostałe. Jest to bardzo ważna zdolność, ponieważ 

na niej opiera się cały model nauki i wychowania. Niestety w przypadku 

dzieci z ADHD nie jest ona w pełni rozwinięta, dzięki czemu ich uwaga 

skupia się automatycznie na pierwszym napotkanym bodźcu, który jest 

przede wszystkim nowy i silniejszy od poprzedniego (np. przejeżdżający 

za oknem samochód). Także duża rozpraszalność oraz zbyt mała 

pojemność uwagi powodują, że zdecydowanie szybciej przestają się 

koncentrować na danej rzeczy i tym samym odrywają się od jej realizacji.   

Dzieci z zaburzeniami koncentracji określa się jako „marzycielskie”, 

„śniące na jawie”. Jednak jak się okazało, nie marzą one o niezwykłych 

przygodach, zamiast słuchać rozmówcy, ale w wyniku nieumiejętności 

skupienia swojej uwagi na jednym źródle bodźców, angażują się w 

bezproduktywne czynności takie jak: bębnienie palcami po biurku, 

zabawę przyborami szkolnymi czy wyglądaniem przez okno14. 

                                                
13 O. Napiontek, J. Pietrasik, M. Szaniawska, Prawa dzieci z ADHD w szkole, 
Wydawnictwo Fundacja Civis Polonus, Warszawa 2006, s. 5-6. 
14 A. Kołakowski et al., ADHD - zespół nadpobudliwości  psychoruchowej, Gdańskie 
Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007, s.  27. 
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III. Podtypy ADHD  

 

 Według amerykańskich naukowców i stworzonej przez nich 

klasyfikacji DSM-IV, wyżej wymienione objawy zespołu 

nadpobudliwości, czasami dość trudno jest rozgraniczyć między sobą, 

ponieważ konfiguracja ich, u każdego dziecka może być różnorodna. 

Dlatego, aby pomóc lekarzowi w uszczegółowieniu diagnozy i dobraniu 

odpowiedniej formy leczenia, jak podają B. Chrzanowska i J. Święcicka 

wyodrębniono trzy podtypy ADHD: 

 

1. Podtyp z przewagą  zaburzeń koncentracji uwagi 

             (Dyzio Marzyciel) 

 

 U dzieci tego typu, objawy nadpobudliwości psychoruchowej są 

znacznie mniejsze, za to na pierwszy plan wysuwa się tendencja do 

popadania w stan oderwania od rzeczywistości, „bujania w obłokach”. 

Zbyt bujna wyobraźnia sprawia, że dłużej niż inne dzieci pozostają w 

świecie baśni i bajek. Dlatego dużym problemem dla dziecka jest 

skupienie uwagi na słowach kierowanych do niego przez nauczyciela czy 

rodzica. Zapomina o codziennych czynnościach, a także o czym przed 

chwilą rozmawiało. Wówczas zdarza się, że wypowiedzi dziecka często są 

w ogóle niepowiązane z tematem rozmowy. Podczas odrabiania lekcji 

dekoncentruje się nawet najdrobniejszymi szczegółami znajdującymi się 

wokół, nie mogąc przejść do wykonywania zadanej pracy domowej. Takie 

zachowanie sprawia, że dzieci z przewagą zaburzeń koncentracji uwagi 

często są odbierane przez innych, jako osoby mniej zdolne lub nie 

radzące sobie z nauką. Zwykle nie są uważane za dzieci nadpobudliwe, 

gdyż nie przeszkadzają na lekcji, są posłuszne i nie sprawiają większych 
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kłopotów wychowawczych. Ten typ nadpobudliwości przeważnie 

występuje u dziewczynek. 

 

2. Podtyp z przewagą nadpobudliwości psychoruchowej  

  (Brykający Tygrysek) 

  

 Problem z dziećmi tego typu polega głównie na tym, że od 

momentu gdy tylko otworzą oczy, do chwili gdy zasną nie przestają 

biegać lub przejawiać innej formy aktywności ruchowej. Niespożyte 

pokłady energii sprawiają wrażenie, że nic nie jest w stanie ich zmęczyć. 

Spędzenie w ławce 45-ciu minut  jest dla dziecka zadaniem dosyć 

uciążliwym i zazwyczaj kończy się wielokrotnym wstawaniem i 

przemieszczaniem się po klasie. Mimo jednak tego ciągłego ruchu, nie ma 

problemów z przyswojeniem materiału czy udzieleniem prawidłowej 

odpowiedzi na pytanie nauczyciela, skierowane do siebie, jak i do innego 

ucznia. Niestety zdarza się, że dzięki temu częściej doświadczają 

nieporozumień z resztą klasy. Podtyp z przewagą nadpobudliwości 

ruchowej częściej dostrzegany jest u chłopców,  niż u dziewczynek. 

 

3. Podtyp mieszany (Roztargniony Tygrysek) 

 

 Jest najczęściej występującym podtypem ADHD spośród 

wymienionych, szczególnie objawiającym się u chłopców. W tym 

przypadku u dziecka występują zarówno nasilone objawy niepokoju 

ruchowego, słaba kontrola impulsów oraz objawy zaburzenia 

koncentracji uwagi15. Wymienione wcześniej problemy z uważaniem, 

pamiętaniem czy spokojnym pozostawaniem w miejscu kumulują się, 

                                                
15 T. Wolańczyk, A. Kołakowski, M. Skotnicka, Nadpobudliwość psychoruchowa u 
dzieci, Wydawnictwo BiFolium, Lublin 1999,  s.  30. 
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powodując znaczne utrudnienie w codziennej działalności. Podczas 

nieustającej gonitwy, uwaga dziecka przyciągana jest przez wszystko co 

napotka po drodze, przez co wiele czynności nie doprowadza do końca, 

ponieważ stają się szybko zbyt nudne. Kontakty z kolegami także są 

znacznie utrudnione. „Roztargniony Tygrysek”  nie umie zaakceptować i 

dostosować się do zasad panujących w grupie.  Podtyp mieszany wraz z 

wiekiem zmienia się, a mianowicie pewne problemy stają się bardziej 

widoczne niż inne. U dzieci starszych nadpobudliwość ruchowa ulega 

znacznemu osłabieniu, a uwidaczniają się nieprawidłowości w 

koncentracji uwagi.  

  

 

IV. Przyczyny wystąpienia ADHD 

 

Każdy rodzic, który usłyszał opinię o swoim dziecku, że jest 

nadpobudliwe, zaczyna rozważać skąd mogło się to wziąć i dlaczego jego 

zachowanie tak bardzo odbiega od zachowania innych dzieci? W 

wieloletnich badaniach prowadzonych przez naukowców i lekarzy, 

starano się wytłumaczyć powstałe zaburzenie, gdyż odpowiedź nie jest 

tak prosta i oczywista jakby się mogło wydawać. W swojej pracy Oswoić 

ADHD autorki przytaczają kilka koncepcji, które próbują wyjaśnić 

przyczynę ADHD, aczkolwiek nie są one w 100% trafne, gdyż sprawdzają 

się w stosunku do nielicznej grupy dzieci z ADHD: 

 

1. Koncepcja organicznych uszkodzeń 

 

 Rozwinęła się w latach 50-tych i 60-tych XX wieku. W tym czasie za 

nadrzędną przyczynę zespołu nadpobudliwości psychoruchowej uważano 

mikrouszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, powstałe w okresie 
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okołoporodowym. Jednak w późniejszych badaniach naukowych 

wykazano, że u wielu dzieci z ADHD nie stwierdza się mikrouszkodzeń 

OUN, można natomiast stwierdzić ich występowanie u dużej liczby dzieci 

zdrowych. Dlatego koncepcja ta sprawdza się wyłącznie u tych dzieci z 

ADHD, u których uszkodzeniu uległy czynnościowe części mózgu 

odpowiedzialne za procesy uwagi, hamowania i kontroli impulsów (np. 

płaty czołowe mózgu lub obszary jąder podkorowych)16.  

Zdaniem Kołakowskiego i współautorów (2007) istotną przyczyną, 

która może mieć toksyczny wpływ na rozwijający się mózg jest narażanie 

dziecka na działanie nikotyny podczas życia płodowego oraz spożywanie 

przez matkę alkoholu w okresie ciąży. Zwiększone uwalnianie dopaminy 

pod wpływem nikotyny, powoduje nasilenie aktywności 

psychomotorycznej, zaś jednym z objawów występującym w 

alkoholowym zespole płodowym jest właśnie nadpobudliwość 

psychoruchowa. 

 

2. Koncepcja niewłaściwej diety 

 

 Zakłada, że ADHD jest wywołane na skutek przewlekłego zatrucia 

ołowiem. W 1973 roku, dr Benjamin Feingold wysunął hipotezę o 

związkach nadpobudliwości z alergią pokarmową. Chodziło tu głównie o 

sztuczne dodatki do żywności (kolorowe barwniki, substancje 

konserwujące, naturalne salicylany). Sporządzona dieta przez dr 

Feingolda rzekomo miała zredukować występujące objawy początkowo u 

połowy dzieci nadpobudliwych, jednak w przeprowadzonych później 

badań zaobserwowano poprawę jedynie u około 10% dzieci z ADHD, a 

niektórzy naukowcy nie stwierdzili żadnych różnic17. 

                                                
16 Tamże, s. 18. 
17 Tamże, s. 84. 
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Mimo to, diety stały się dość popularne w tym czasie. Kolejna 

zakładała, że czynnikiem wywołującym u dzieci nadpobudliwość jest 

szkodliwe działanie rafinowanego cukru. Zamiana tego składnika na 

miód miała zmniejszyć objawy nadpobudliwości. Niestety w tym 

przypadku badania również nie potwierdziły zapowiadanej 

skuteczności18. 

 

3. Koncepcja błędów wychowawczych i zaniedbań 

             środowiskowych 

 

 W pojęciu B. Chrzanowskiej i J. Święcickiej koncepcja ta, choć 

również jest niesłuszna, to jednak nadal w myśleniu wielu rodziców trwa 

przekonanie, że to konfliktowa sytuacja w domu lub poczynione przez 

nich błędy spowodowały wystąpienie u ich dziecka zespołu 

hiperkinetycznego. Prowadzone badania nad mechanizmami 

biologicznymi, odpowiadającymi za powstawanie ADHD, nie wykazały 

poważniejszych przyczyn schorzenia.  

Należy jednak pamiętać o tym, że brak jasno wytyczonych dziecku 

norm i zasad, napięta atmosfera w domu, przemoc czy wzmożona 

wybuchowość rodziców mogą wzmagać objawy ADHD19. 

 

4. Koncepcja genetyczna 

 

 Najnowsze badania prowadzone pod kątem ustalenia przyczyn 

ADHD, doprowadziły naukowców do wysunięcia hipotezy mówiącej o 

tym, że zespół nadpobudliwości psychoruchowej jest zaburzeniem w 

dużym stopniu  uwarunkowanym genetycznie.  

                                                
18 Tamże, s. 84. 
19 Tamże. 
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W rodzinie, w której stwierdzono występowanie ADHD u kogoś z 

krewnych bliższych lub dalszych, to ryzyko wystąpienia tego zaburzenia u 

kolejnych dzieci wzrasta 5-7 razy. Natomiast w sytuacji, gdy u jednego z 

rodziców zdiagnozowano ADHD, to ryzyko wystąpienia u dzieci wzrasta 

aż do 50%. Badania nad bliźniętami wykazały, że ryzyko, iż drugi bliźniak 

będzie miał ADHD było znacznie większe u bliźniąt jednojajowych niż u 

dwujajowych20. 

Na dzień dzisiejszy przyjęto, że za powstawanie ADHD 

odpowiedzialnych jest wiele genów, gdyż istnieje problem ze 

znalezieniem jednego miejsca, które bezpośrednio wpływa na 

kształtowanie się tego zaburzenia21.  

 

V. Jak żyć z ADHD? 

 

 Nad odpowiedzią na to pytanie często zastanawiają się rodzice, 

wychowawca klasy, a także inne osoby z najbliższego otoczenia dziecka 

jak: dziadkowie czy rodzeństwo. Bywa, że dziecko nadpobudliwe swoim 

zachowaniem sprawia wrażenie, że świat stanął na głowie, a dalsze życie 

w tak szalonym tempie jest niemożliwe dla osób będących obok. Wtedy 

nawet najspokojniejszy tata oraz zawsze uśmiechnięta mama czy pani 

nauczycielka mogą czuć się bezradni i zmęczeni, gdyż powiedzmy to 

wprost-  są (niestety) tylko ludźmi22. 

 Dlatego pracę z dzieckiem warto zacząć od akceptacji jego 

„odmienności”, gdyż łatwiejsze jest wtedy dopasowanie wymagań 

do możliwości oraz uniknięcie niepotrzebnych niepowodzeń23. Przyjęcie 

                                                
20 B. Chrzanowska, J. Święcicka, Oswoić ADHD, Wydawnictwo Difin, Warszawa 
2006, s. 15. 
21 Tamże, s.15. 
22Za: http://www.adhd.info.pl, 8.05.2010r. 
23Za: tamże, 8.05.2010r. 
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wspólnego frontu działań między szkołą i domem jest pewnym 

rozwiązaniem, które może zaowocować osiągnięciem lepszych efektów w 

postępowaniu psychoterapeutycznym. Natomiast umiejętne interwencje 

znacznie mogą ułatwić funkcjonowanie dziecka w obu tych środowiskach. 

I choć początki mogą być trudne, to mimo wszystko nie należy się 

poddawać i wierzyć w sukces.  

 

1. Wskazówki do pracy z dzieckiem w domu -  

 wg A. Kołakowskiego i in. (2007) 

 

 Środowisko rodzinne ma znaczący wpływ na to, w jaki sposób 

dziecko poradzi sobie z ADHD. Posiadanie i wychowywanie dziecka z 

zespołem nadpobudliwości jest dużym wyzwaniem i wpływa na całą 

rodzinę, a zwłaszcza na relacje między poszczególnymi członkami. Ów 

wpływ może być niekorzystny, choćby dlatego, że sama nadpobudliwość 

dziecka jest czynnikiem zwiększającym liczbę sytuacji konfliktowych. 

Trudności, z którymi muszą zmierzyć się rodzice, często przerastają 

ich samym. Męczące zachowanie dziecka sprawia, że sami szybciej 

wybuchają i nie umieją zapanować nad swoimi emocjami. Do konfliktów 

mogą prowadzić także odmienne postawy rodziców wobec dziecka, w 

sytuacji gdy jedno czegoś zabrania, a drugie jest zupełnie uległe na prośby 

i błagania dziecka. Takie impulsywne i nieprzemyślane reakcje ze strony 

obojga opiekunów rodzą najczęściej wzajemne pretensje dotyczące 

niewłaściwego zachowania dziecka.  

Dlatego istotne jest, aby rodzice obierali wspólną drogę działania i 

dyskutowali o tym, co się dzieje w domu, ponieważ to, co jest 

najważniejsze w wychowaniu nadpobudliwego dziecka to jedność i 

wytrwałość w działaniu. W kontakcie z dzieckiem nadpobudliwym, nie 

powinni reagować wybuchowo i gwałtownie, ale umieć kontrolować 
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swoje emocje. Natomiast wymagania stawiane wobec dziecka powinny 

być jasne i klarowne, aby znało swoje obowiązki i wiedziało jak powinno 

się zachować w danej sytuacji. Obowiązki domowe powinny być również 

dostosowane do możliwości dziecka, a wszelkie dobre wykonanie pracy 

powinno być chwalone, nagradzane i docenione przez rodzica nawet 

wtedy, gdy efekt dzieła jest mało dokładny.  

Zachowanie dziecka nadpobudliwego często jest niemożliwe do 

przewidzenia. Toteż rodzice powinni nauczyć się odczytywać jego sygnały 

ostrzegawcze poprzedzające wybuch. Aby tego uniknąć należy spokojnie 

interweniować poprzez odwrócenie uwagi lub spokojne omówienie 

konfliktu i pamiętać o tym, że jego złe sprawowanie nie wynika wcale ze 

złości, ale z  nieumiejętności kontrolowania swego zachowania. W 

sytuacji konfliktowej nie należy zostawiać dziecka zbyt długo w napięciu 

emocjonalnym, ale zaraz po zaistnieniu przejść do jego rozwiązania.  

Ważną sprawą w rodzinie są relacje dziecka nadpobudliwego z 

rodzeństwem. Często czuje się ono gorsze, mniej zdolne niż brat czy 

siostra, a w konsekwencji wyładowuje swoją frustrację na rodzeństwie. 

Zadaniem rodziców jest, aby zauważali odrębność swoich pociech, ale 

traktowali to jako ich atut, a nie powód do porównywania i podziału ról 

na dziecko „zawsze złe” i „zawsze dobre”. Rozwiązaniem, które w tej 

sytuacji  może okazać się niezbędne jest wspólne ustalenie zasad 

postępowania, dotyczących respektowania praw innych, praca rodziców z 

dzieckiem nad uzewnętrznianiem swoich negatywnych emocji oraz z jego 

rodzeństwem nad radzeniem sobie z poczuciem bezradności wobec brata 

czy siostry.  

O dobre kontakty pomiędzy dziećmi rodzice powinni nieustannie 

troszczyć się i je chwalić, gdyż to wzmacnia u nich wyrabianie 

pozytywnych postaw i zachowań. 
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Dom, w którym panuje atmosfera spokoju i akceptacji, jest 

najlepszym miejscem do zabawy i rozmowy z dzieckiem, ponieważ można 

w nim najlepiej je obserwować i interweniować w każdej chwili.  

 

 Problem odrabiania lekcji 
 

Autorzy pozycji ADHD- zespół nadpobudliwości psychoruchowej i 

podsuwają na myśl rodzicom kilka rad, gdyż jest to dla obu stron 

wymagające i ciężkie zadanie w ciągu dnia. W szczególności dotyczy to 

dzieci nadpobudliwych, od których wymaga się dużego skupienia i 

wytrwałości. 

Już na samym początku dziecko często ma problem z 

przystąpieniem do pracy. Wynajdując co chwilę zbyteczne powody, 

próbuje w ten sposób odciągnąć w czasie ten przykry do spełnienia 

obowiązek. Dlatego ważnym elementem jest po prostu wcześniejsze 

ustalenie z dzieckiem konkretnej godziny rozpoczęcia pracy oraz 

ewentualnych konsekwencji w przypadku niedotrzymania umowy. Aby 

dziecko miało perspektywę zakończenia pracy, należy także wspomnieć o 

przewidywanym końcu pracy i czekającej go nagrodzie (np. wyjście na 

podwórko, obejrzenie telewizji) w sytuacji, gdy lekcje zostaną odrobione 

w krótszym czasie, niż było to zaplanowane. 

Kolejną przyczyną, która ma wpływ na znaczne przeciąganie w 

odrabianiu lekcji jest kilkakrotne wstawanie dziecka od stołu, w celu 

znalezienia niezbędnych pomocy do wykonania zadania. By móc 

sprawnie przez to przebrnąć, rodzice powinni wspomnieć dziecku przed 

rozpoczęciem pracy o rzeczach, niezbędnych do wykonania pracy 

domowej. 

Podczas wspólnego odrabiania lekcji, należy zwrócić uwagę na to, 

aby do dziecka docierała jak najmniejsza ilość rożnego rodzaju bodźców, 

które mogłyby go dekoncentrować. Biurko, przy którym siedzi dziecko, 
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powinno być ustawione przodem do białej pustej ściany i nie powinno 

być na nim żadnych innych rzeczy oprócz tych, które służą dziecku do 

pracy. Jest to tzw. etap „pustego biurka”24. Dzieci z zespołem 

hiperkinetycznym wrażliwe są na dobiegające z otoczenia odgłosy, 

dlatego ważne jest, aby na czas odrabiania lekcji zamknąć okna, wyłączyć 

sprzęty audiowizualne oraz odizolować do innego pomieszczenia wszelkie 

domowe zwierzęta. 

Kiedy w trakcie pracy widzimy, że uwaga dziecka zostaje powoli 

rozpraszana warto jest zrobić kilkunastominutową przerwę na taką 

czynność, od której będzie łatwo dziecko oderwać i ponownie zachęcić do 

wspólnej pracy (np. wyniesienie śmieci, krótki bieg wokół pokoju). 

Podczas codziennej pracy można stopniowo wydłużać jej czas o kilka 

minut, gdyż przynosi to powolne efekty w zdolności skupienia uwagi. 

Należy także pamiętać, aby za każde wykonane zadanie pochwalić 

dziecko, zachęcając tym samym do zrobienia następnego.  

Odrabianie lekcji powinno zakończyć się wspólnym spakowaniem 

tornistra. Większość dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej 

nie jest w stanie zrobić tego samodzielnie, zwłaszcza w pierwszych latach 

nauki szkolnej. Taki plan działania, wdrażany podczas codziennej 

współpracy rodziców z dzieckiem, pomaga utrwalić pożądane postawy i 

wypracować samodzielność w działaniu. 

 

2. Wskazówki do pracy z dzieckiem w szkole 

 

Pierwszy dzień w szkole to ważna chwila dla każdego dziecka oraz 

jego rodziców.  

                                                
24 T. Wolańczyk, A. Kołakowski, M. Skotnicka, Nadpobudliwość psychoruchowa u 
dzieci, Wydawnictwo BiFolium, Lublin 1999, s. 54 
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W przypadku dziecka z ADHD ten szczególny moment wiąże się z 

obawami, które podzielają nie tylko rodzice, ale także nauczyciele, gdyż 

im, jak i innym dzieciom w klasie przyjdzie zmierzyć się objawami 

zespołu nadpobudliwości.  

Ujawniają się one zazwyczaj w pierwszych tygodniach nauki, gdy 

dziecko oswoi się już z nową sytuacją. Stoją w jawnej sprzeczności z 

oczekiwaniami szkoły25. Nauczyciele skarżą się praktycznie na każdą 

formę aktywności dziecka, np. że: ciągle wstaje z miejsca, wierci się, nie 

kończy rozpoczętych zada, zaczepia inne dzieci, przeszkadza im w nauce 

itp. Gdy zostanie wyznaczona mu kara reaguje momentalnym wybuchem 

płaczu lub agresją, po czym za parę minut wraca do tego samego 

zachowania. Na lekcji nie słucha poleceń nauczyciela, czego 

konsekwencją jest częsty brak pracy domowej oraz potrzebnych na lekcję 

przyborów26. 

Taki obrazek dziecka z ADHD dla wielu nauczycieli stanowi ciężki 

orzech do zgryzienia. Aby wielu zachowań można było uniknąć, autorzy 

wcześniej wspomnianego przewodnika mają dla wychowawców kilka 

przydatnych w swojej pracy zaleceń. 

Po pierwsze ważne jest, aby w pracy z dzieckiem nadpobudliwym 

zachować spokój i rozsądek i nie pobudzać niepożądanych zachowań. 

Czasami warto jest zignorować przynajmniej część niepoprawnych 

zachowań, a więcej uwagi poświęcić w chwilach, gdy dziecko spokojnie 

pracuje, zachęcając go tym samym do dalszej realizacji rozpoczętego 

zadania. 

Istotne jest także miejsce, które zajmuje w klasie dziecko z ADHD. 

Powinno siedzieć w pierwszej ławce w pobliżu nauczyciela, ale w pewnej 

odległości od okna i drzwi, gdyż to może dodatkowo rozpraszać jego 

                                                
25 A. Kołakowski et al., ADHD - zespół nadpobudliwości  psychoruchowej, Gdańskie 
Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007, s. 216. 
26 Za: tamże, s. 216. 
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uwagę. Warunkiem do dobrej pracy są również klasy składające się z 

nielicznej grupy dzieci (ok. 15), jednak w wielu szkołach z powodu zbyt 

dużej liczby uczniów takie rozwiązanie jest po prostu niemożliwe.  

W czasie nadmiernej aktywności dziecka nauczyciel nie powinien 

go hamować, ale starać się pozytywnie ją ukierunkowywać, poprzez 

poproszenie ucznia, np. o starcie tablicy, przyniesienie pomocy 

naukowych, zamknięcie sali lub wykonanie innej pożytecznej czynności, 

która umożliwi częściowe rozładowanie jego napięcia.  

Kolejną ważną rzeczą jest wspólna praca z dzieckiem 

nadpobudliwym w czasie lekcji. Nieznane do tej pory dziecku zadania lub 

o wyższym poziomie trudności należy zademonstrować, wykonując 

czynności z krótkimi i jasnymi, komentarzami dotąd, aż dziecko będzie w 

stanie je opanować. Oddziaływać na dziecko należy powoli, z bliskiej 

odległości po nawiązaniu kontaktu wzrokowego, głosem nieco 

stłumionym, nie krzykiem. Czas wykonywania takiego zadania należy 

dostosować do indywidualnych możliwości dziecka, jednak efekt 

końcowy będzie bardziej zadowalający, gdy przerwy pomiędzy kolejnymi 

etapami będą częstsze. Wtedy mamy także większą szanse na to, że 

rozpoczęte zadanie będzie staranne i doprowadzone do końca. Każdy 

wysiłek dziecka powinien zostać przez nauczyciela zauważony i 

doceniony nawet, gdy efekt końcowy nie jest szczytem doskonałości.  

Podczas zabawy, zadaniem nauczyciela jest jasne sformułowanie 

zasad oraz ustalanie czasu jej zakończenia, aby nie pozwolić na 

niekontrolowany i bezładny ruch, który będzie dla dziecka z zespołem 

hiperkinetycznym okazją do przedłużania niepożądanej aktywności. 

W sytuacjach, gdy dziecko z ADHD popada w konflikty z innymi 

dziećmi lub jest agresywne, konieczna jest interwencja nauczyciela, gdyż 

brak reakcji lub zbagatelizowanie tego problemu, może wytworzyć u 

dziecka tendencje do powtarzania tego typu zachowań.  
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 Praca z dzieckiem nadpobudliwym wymaga dużej cierpliwości ze 

strony nauczyciela, gdyż mimo pozornego pośpiechu wykonuje ono 

czynności znacznie wolniej ze względu na to, że jego ruchy są mało 

ekonomiczne i z reguły słabo skoordynowane. Dlatego należy pomóc mu 

wyjść z otaczającego go chaosu i stworzyć uporządkowany świat, w 

którym jasno i wyraźnie będzie wyznaczone, co jest dopuszczalne, a za co 

grożą konsekwencje27. Bliska współpraca rodziców i nauczycieli znacznie 

ułatwia życie obu stronom ze zdecydowanym pożytkiem dla dziecka. 

 

VI. Diagnoza i leczenie ADHD 

 

 Rozpoznanie zespołu nadpobudliwości psychoruchowej nie jest 

łatwym zadaniem ani dla lekarzy, ani dla psychologów zwłaszcza obecnie, 

gdy temat zyskał rozgłos na szeroką skalę. Każde dziecko sprawiające od 

czasu do czasu problemy wychowawcze, zaczęto uważać za dziecko z 

ADHD i tak rozprzestrzeniło się zjawisko „nadrozpoznawania” tego 

zaburzenia. Jednak aby formalnie zdiagnozować ADHD nie wystarczy 

jedna wizyta u specjalisty, ale szereg procedur, które są niezbędne w 

postawieniu jak najbardziej obiektywnej diagnozy. Typowy schemat dla 

tej procedury jest następujący: 

1. wywiad związany z problemem, z jakim zgłaszają się 

rodzice, który  obecny jest teraz oraz przejawiał się w 

przeszłości- dotyczy głównie występujących objawów oraz ich 

nasileniu; 

2. wywiad rozwojowy- badający skupia swoją uwagę na takich 

zagadnieniach jak: ciąża i poród, pierwsze miesiące życia, rozwój 

ruchowy, mowy, kontaktów społecznych, nawyki czystości; 

                                                
27 Za: tamże, s. 224. 
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3. wywiad rodzinny- na typ etapie ważna jest sytuacja rodzinne 

dziecka: ile osób wychowuje dziecko, jak spędzają razem czas 

wolny, w jaki sposób radzą sobie z trudnymi zachowaniami dziecka 

itp.; 

4. rozmowa z dzieckiem- głównym jej celem jest sprawdzenie, czy 

dziecko oprócz ADHD nie przejawia innych zaburzeń, jaka jest 

samoocena dziecka, jak postrzega swoje życie i rodzinę; 

5. zebranie wiadomości na temat funkcjonowania dziecka w 

szkole od wychowawcy klasy lub pedagoga szkolnego; 

6. wypełnienie przez osobę badającą, rodziców i nauczycieli 

kwestionariuszy dotyczących objawów ADHD- do 

najbardziej znanych należy Kwestionariusz Connersa, 

kwestionariusz ADHD-RS oraz kwestionariusze z grupy Child 

Behavior Checklist; 

7. konsultacja lekarska lub psychologiczna- w przypadku 

ADHD postawienie diagnozy przez jednego specjalistę jest dosyć 

trudne, dlatego zaleca się konsultację zarówno tę lekarską, jak i 

psychologiczną28. 

Diagnozujący, przy stawianiu rozpoznania powinien szczególną uwagę 

zwrócić na występowanie ewentualnie innych chorób i zaburzeń, które 

mogą być mylone z ADHD.  

Zalicza się do nich:  

 choroby somatyczne - m.in.: alergia, astma, nadczynność 

tarczycy, cukrzyca; choroby wątroby i serca; 

 zaburzenia psychiczne - m.in.: upośledzenia umysłowe, 

depresja, mania, zaburzenia lękowe, zespoły autystyczne; 

                                                
28 Tamże, s. 76-78 
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 czynniki środowiskowe- m.in.: silny stres związany z sytuacją 

szkolną, rozwodem; brak właściwych wzorców zachowań, 

dzieci wybitnie zdolne, wykorzystywanie seksualne29. 

 

 Rola psychologa w pracy z dzieckiem 

 Sprowadza się głównie do wydania własnej opinii w danym 

przypadku, jak również do udzielenia pomocy rodzicom i dziecku w 

formie odpowiedniego szkolenia- terapii rodzinnej- wg Katarzyny Herdy.  

Zdaniem A. Kołakowskiego i pozostałych współautorów pozycji 

ADHD – zespół nadpobudliwości psychoruchowej, cały proces badania 

psychologicznego nie jest łatwy zarówno dla dzieci z ADHD jak i dla 

samego psychologa, ze względu na utrudnioną ocenę poszczególnych 

procesów poznawczych m.in. funkcji myślenia, pamięci, umiejętności 

czytania czy sposobów przetwarzania informacji. Konieczność 

wysiedzenia w jednym miejscu przez dłuższy czas, rozwiązywanie 

trudnych i nieurozmaiconych zadań oraz podporządkowanie się 

poleceniom osoby dorosłej znacznie jest ponad możliwości wielu dzieci z 

ADHD. Dodatkowo negatywny wpływ na przebieg badania mogą mieć 

także inne specyficzne trudności szkolne (dysleksja, dysgrafia, 

dysortografia, dyskalkulia), niezgrabność ruchowa, zaburzenia językowe 

(problemy w formułowaniu myśli), trudności w planowaniu zadań oraz 

zaburzenia pamięci, które dość często współwystępują z zespołem 

nadpobudliwości psychoruchowej.  

Według wcześniej wspomnianych autorów w trakcie badania 

psychologicznego, skontrolowaniu podlegają następujące procesy 

poznawcze: 

 Przede wszystkim specjalista ocenia potencjał intelektualny dziecka 

poprzez zastosowanie testów lub skal między innymi takich jak: Test 

                                                
29 Za: tamże, s.78-81. 



 - 26 -

Wechslera, Ravena czy Skala Leitera.  Wynik uzyskany przez badanego 

świadczy o poziomie zadań, jakim dziecko jest w stanie sprostać oraz 

może pomóc określić w jakim stopniu problemy związane z zachowaniem 

wynikają z powodu ADHD, a w jakiej części jest to po prostu znużenie 

podczas wykonywania codziennych zadań szkolnych. 

 Do innych procesów poznawczych, które także są pod ścisłą uwagą 

psychologa należą funkcje wzrokowo-przestrzenne (np. kopiowanie, 

rysowanie, zapamiętywanie rysunku).  

Do mierzenia tych procesów używa się: Test Figury Złożonej Reya, Test 

Bender-Koppitz, Test Pamięci Wzrokowej Bentona. Wskazują one 

głównie na sposób, w jaki dziecko spostrzega dany kształt i z jaką 

sprawnością go odtwarza, co jest niezmiernie ważne przy nauce pisania 

oraz czytania. 

 Z tego względu, iż dzieci z ADHD często znacznie później zaczynają 

mówić niż inne dzieci w ich wieku, badaniu psychologicznemu podlegają 

również funkcje słuchowe i językowe. Dzięki badaniom audiologicznym i 

testom, które polegają na odróżnieniu podobnie brzmiących sylab można 

sprawdzić, czy dziecko potrafi sprawnie wskazać ze słuchu miejsce źródła 

dźwięku. Jest ona ważna z tego względu, że odpowiada za prawidłowe 

opanowanie mowy. W przypadku gdy zaburzenia mowy są znacznym 

utrudnieniem dla dziecka, a więc gdy wolniej rozwijają się procesy 

wewnętrznej werbalizacji, nie ma również ustalonego porządku w 

łączeniu dźwięków i słów, a mowa jest niedokładna i niezrozumiała, 

niezbędna jest również pomoc logopedy. 

 Funkcje uwagi takie jak: selektywność, przerzutność, podzielność, 

trwałość oraz rozpiętość znacznie ułatwiają poruszanie się w codziennym 

świecie.  Dla dziecka nadpobudliwego poradzenie sobie z dwoma 

informacjami docierającymi jednocześnie, czytaniem tekstu ciągłego, czy 

porównywaniem figur może nie być łatwym zadaniem do wykonania. 
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Procesy uwagi można także zbadać w badaniu psychologicznym Testem 

Uwagi Ciągłej, Testem Porównywania Znanych Kształtów czy Testem 

Stroopa.  

 Testami, które mogą posłużyć do zbadania funkcji operacyjnych są 

głównie Wieża Hanoi, Test Sortowania Kart Wisconsin oraz testy 

labiryntów Wechslera. Określają na jakim poziomie u dziecka jest 

myślenie dedukcyjne, umiejętność posługiwania się pojęciami oraz 

podobieństwami. 

 Oceniając funkcje pamięci u dziecka z ADHD, jednocześnie bada się 

stan pamięci teoretycznej- o obiekcie oraz pamięć praktyczną- dotyczącą 

planu działania. Wykorzystuje się  przy tym zadania sprawdzające 

zdolność zapamiętywanie figur, kształtów, słów, zdań czy historyjek. 

 Oprócz w/w funkcji poznawczych, psycholog poddaje wnikliwej 

diagnozie zachowanie dziecka, jego kompetencje społeczne, możliwości 

radzenia sobie z trudnymi sytuacjami oraz motywację do podejmowania 

dalszych wysiłków.  

Jednak zadaniem psychologa nie jest wyłącznie przeprowadzanie 

badania psychologicznego, ale zwłaszcza zaplanowanie i przeprowadzenie 

odpowiedniej terapii, w której zarówno bierze udział dziecko, jak i jego 

rodzice. Dostarczenie opiekunom niezbędnych wskazówek w procesie 

wychowania oraz wskazanie sprawdzonych sposobów postępowania 

zarówno w domu jak i w szkole, może być prostym i skutecznym 

rozwiązaniem problemu. 

 

Psychoterapia 

Metody psychoedukacyjne od niedawna stały się dość popularne i 

rozpropagowane wśród dużej liczby rodzin, których dotyczy problem 

zespołu nadpobudliwości psychoruchowej. Celem spotkań z terapeutami 

jest przedstawienie rodzicom określonych form i metod postępowania z 
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dzieckiem. Zajęcia prowadzone są najczęściej raz w tygodniu, w 

kilkuosobowych grupach. Dla rodziców jest to bardzo przyjemne 

doświadczenie, ponieważ podczas spotkań z innymi rodzicami mogą nie 

tylko opowiedzieć o swoich problemach, ale również zaczerpnąć nowych 

pomysłów i rozwiązań wykorzystywanych w trudnych sytuacjach30. B. 

Chrzanowska i J. Święcicka podają wiele form oddziaływań 

terapeutycznych, które można wykorzystać w pracy z dzieckiem oraz jego 

rodzicami: 

 

a) metody skierowane na dziecko:  

 

 Terapia zachowania- w przypadku dziecka przedszkolnego 

terapia ma formę zabawy, która początkowo służy nawiązaniu 

kontaktu z dzieckiem, a następnie przechodzi się do usuwania 

zachowań niepożądanych. Zasady zabawy wyznacza terapeuta, do 

których dziecko zobowiązane jest się stosować. Prawidłowe 

zachowania są nagradzane. W następnych etapach terapii większą 

uwagę przywiązuje się do kontroli wewnętrznej zachowań dziecka. 

Aby zmniejszyć trudności dziecka z ADHD w kontaktach z innymi 

dziećmi, zaleca się dołączenie terapii grupowej. 

 

 Poznawczo- behawioralna terapia zachowania- polega na 

nagradzaniu zachowań właściwych, zwłaszcza w przypadku 

młodszych dzieci. Od młodzieży i osób dorosłych wymaga się 

zrozumienia, że zachowania i emocje zostały nabyte w sposób 

nieświadomy i należy nauczyć się ich od nowa, aby móc reagować w 

odmienny sposób niż dotychczas. 

                                                
30 Za: T. Wolańczyk, A. Kołakowski, M. Skotnicka, Nadpobudliwość psychoruchowa 
u dzieci, Wydawnictwo Bifolium, Lublin 1999, s. 158. 
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 Trening samoinstruowania- proponowany jest przede 

wszystkim dla dzieci szkolnych i młodzieży. Zadaniem dziecka jest 

wydawanie sobie samemu poleceń i instrukcji dotyczących tego, jak 

ma postąpić w sytuacjach społecznych lub podczas rozwiązywania 

różnego rodzaju zadań31. Najpierw wytyczne wydawane są pod 

nadzorem terapeuty, a w późniejszym etapie powinny przybrać 

formę samoistnie pojawiających się myśli w umyśle pacjenta. 

 

 Trening koncentracji uwagi- dzięki tej formie terapii, dziecko 

stopniowo nabywa umiejętności dokładnego patrzenia, słuchania, 

opisywania, odtwarzania i zapamiętywania informacji. Uwaga 

skupiana dzięki „sile woli”, nie ulega tak szybkiemu rozproszeniu 

jak wcześniej oraz pozwala na powrót do rozpoczętego wcześniej 

działania. 

 

 Skillstreaming- metoda ta została stworzona przez E. McGinis i 

A. Goldstein. Zajęcia są zazwyczaj organizowane w grupach i 

polegają na nauce dzieci zachowań społecznych takich jak: 

reagowanie na niepowodzenia, unikanie konfliktów, nawiązywanie 

rozmowy itp. 

 

b) metody skierowane do i na rodziców: 

 

 Metoda pracy z trudnymi zachowaniami dziećmi  

C. Sutton - przeznaczona jest głównie dla rodziców, którzy mają 

małe dzieci (do 9 r.ż.). Głównym zadaniem terapeuty jest nauka 

                                                
31 B. Chrzanowska, J. Święcicka, Oswoić ADHD, Wydawnictwo Difin, Warszawa 
2006, s. 111. 
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rodziców obserwacji zachowania dziecka wraz ze zmianą tych 

niewłaściwych na takie, jakich oczekiwaliby od swojego dziecka. 

 

 Metoda E. Mazlisch i A. Faber - opracowana została przez 

dwie amerykańskie matki w tym celu, aby ukształtować między 

rodzicami a dziećmi nowy sposób komunikowania, oparty na 

wzajemnym szacunku i zrozumieniu. 

 Trening umiejętności wychowawczych dla rodziców 

dzieci z ADHD - skupia się głównie na udostępnianiu rodzicom 

wiedzy o zespole nadpobudliwości psychoruchowej oraz na nauce 

odpowiednich sposobów postępowania w pracy z dzieckiem. 

 

 Psychoterapia rodzinna i indywidualna osób dorosłych -

rodzące się nieporozumienia, które wynikają z obecności w domu 

dziecka z ADHD mogą źle wpływać na wszystkich. Dlatego ważną 

rzeczą jest pomoc terapeuty skierowana niekiedy na jednego 

rodzica, a czasami nawet na całą rodzinę, gdyż tylko wtedy 

wypracowane zmiany będą efektywne i trwałe. 

 

c) metody wspomagające: 

 

 Terapia dzieci agresywnych M. Grochulskiej - dotyczy 

pracy w grupie, w której to dzieci odgrywają scenki z życia 

fikcyjnego chłopca - Sokole Oko, ucząc się dzięki temu szukać 

takich wyjść z trudnych sytuacji, które są akceptowane przez 

społeczeństwo oraz przewidywać konsekwencje podejmowanych 

przez siebie postanowień. 
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 Terapia pedagogiczna (reedukacja) - może być prowadzona 

przez psychologa lub pedagoga w celu leczenia trudności szkolnych 

związanych z czytaniem i pisaniem oraz matematyką. 

 

 Metoda Dobrego Startu - ta forma oddziaływania 

wykorzystywana jest głównie w pracy z dziećmi dyslektycznymi, 

które mają problemy z nauką czytania i pisania. 

 

 Kinezjologia edukacyjna (metoda T. Dennisona) - 

znajdujące się w mózgu układy odpowiadające za koncentrację 

uwagi, zharmonizowanie ruchów, słuch oraz wzrok zostają 

pobudzone, dzięki zastosowaniu w terapii specjalnej konfiguracji 

czynności. Nie zaleca się tej formy terapii u dzieci, u których objawy 

ADHD są zdecydowanie wzmożone, gdyż zajęcia te mogą być dla 

nich mało interesujące. 

 

 Metoda Weroniki Sherborne - nauka skupiania uwagi oraz 

poznawania siebie, otaczającego dziecko świata i możliwości 

ingerowania na ten świat, polega na wspólnych ćwiczeniach 

ruchowych rodziców i dziecka, które są okazją do dobrej zabawy i 

ucieczki od domowych trudności i kłopotów. 

 

 Terapia mowy i języka - praca z logopedą jest szczególnie 

zalecana u tej części dzieci, które mają problemy z wymową i 

przyswojeniem języka. 

 

 Bajkoterapia - w tej formie terapii wykorzystuje się, jak sama 

nazwa wskazuje bajki o różnej tematyce, które wpływają nie tylko 
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na wyciszenie i uspokojenie dziecka, ale również uczą go, jak sobie 

radzić w codziennych sytuacjach pełnych napięć i niepokoju. 

 

 Biofeedback - dzięki tej metodzie pacjent uczy się, w jaki sposób 

może panować nad reakcjami przebiegającymi w swoim 

organizmie. Podłączenie pod specjalne aparaty umożliwia 

zobaczenie w postaci czytelnych wykresów takich danych jak: 

wzrost temperatury, częstość akcji serca, zapis fal mózgowych itp. 

W sytuacji zbyt wzmożonych reakcji stosuje się techniki 

relaksacyjne, wyciszające całe ciało pacjenta. 

 

 Hipoterapia - to zajęcia terapeutyczne polegające na jeździe 

konnej, w której wykorzystuje się głównie ciepłotę pochodzącą z 

ciała zwierzęcia oraz jego jednostajny chód. Jazda na takim 

pokaźnym zwierzęciu, dla wielu dzieci jest nowym  

doświadczeniem, które pozytywnie wpływa na obraz własnej osoby 

oraz pobudza pokłady wrażliwości i opiekuńczości. 

 

2. Leczenie farmakologiczne 

 

 Jak podają P. Cooper i K. Ideus po raz pierwszy środki stymulujące 

zostały zastosowane w leczeniu dzieci nadpobudliwych w 1937r. przez 

amerykańskiego lekarza Bradleya, który podał swoim podopiecznym 

amfetaminę, osiągając tym samym polepszenie zachowania oraz wyników 

w szkole. W późniejszych latach tą metodą zaczęto leczyć coraz większą 

liczbę dzieci. Doszło do tego, że w przypadkach, w których trudno było 

postawić rozpoznanie, przepisywano farmakoterapię, prowadząc do 

nadużywania środków psychostymulujących. 
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 Natomiast w opinii Kołakowskiego i współautorów przewodnika dla 

rodziców i wychowawców ADHD – zespół nadpobudliwości 

psychoruchowej, zdania wśród rodziców dotyczące leczenia 

farmakologicznego obecnie są podzielone. Jedni dość sceptycznie 

wyrażają się o tej formie leczenia, gdyż w żadnym wypadku nie zgadzają 

się na podawanie swoim dzieciom leków wpływających na psychikę, 

drudzy zaś wydają się być zdumieni proponowanymi formami terapii i 

zajęć, gdyż według nich jedynym i skutecznym rozwiązaniem kłopotów 

związanych z dzieckiem nadpobudliwym jest zalecenie przyjmowania 

tabletek. 

 Większość leków stosowanych w leczeniu nadpobudliwości działa 

na jej zasadnicze objawy, a więc: zaburzenia uwagi, nadruchliwość, 

impulsywność, czasem także na skłonność do nadmiernie żywych reakcji 

emocjonalnych32. Mogą na przykład pomóc dziecku skupić się podczas 

nauki, szybciej nauczyć się prawidłowych zachowań czy sprawić, że 

będzie ono mniej ruchliwe. Nie spowodują jednak, że uczeń z 

przeciętnym poziomem zdolności, zacznie być wzorowy i będzie 

otrzymywał same najlepsze stopnie. Nie wyleczą także z dysleksji33.  

 Dlatego wielu specjalistów podkreśla (m.in. Kołakowski i in. 

(2007), że wybranie tego typu leczenia powinno być stosowane wyłącznie 

w przypadku, kiedy objawy osiągają maksymalny poziom nasilenia, a 

inne formy pomocy dziecku nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. 

Koniecznością zastosowania farmaceutyków może być także sytuacja, 

kiedy to objawy w formie nasilonej występują już od najmłodszych lat, a 

dalsze utrzymywanie się takiego stanu zagraża poważnymi 

konsekwencjami dla rozwoju dziecka, a nawet życia. Należy również 

pamiętać o tym, że jak wiele innych leków, tak i te mają pewne działania 

                                                
32 A. Kołakowski et al.,  ADHD - zespół nadpobudliwości  psychoruchowej, Gdańskie 
Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007,  s. 91. 
33 Za: tamże, s.91. 
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niepożądane, a także są przeciwwskazania do przyjmowania w 

określonych chorobach. Podczas całego procesu leczenie rodzice powinni 

dokładnie obserwować dziecko, gdyż nie zawsze pierwszy lek okazuje się 

tym skutecznym i konieczna może być zmiana go na inny, ze względu na 

wystąpienie działań ubocznych. 

 Podsumowując, farmakoterapia to metoda, która na pewno nie 

sprawi cudu, że szybko i skutecznie pozbędziemy się u każdego dziecka 

objawów ADHD, ale może okazać się niezbędna w sytuacjach, gdy objawy 

osiągają apogeum i zagrażają dalszemu prawidłowemu rozwojowi 

dziecka. 

 

 

Wychowanie dziecka nadpobudliwego psychoruchowo zarówno dla 

rodziców, jak i nauczycieli stanowi nie lada wyzwanie. Podejmowana 

codziennie praca z dzieckiem może dawać wrażenie „pracy syzyfowej”34, 

gdyż nie polega ona na pokonaniu objawów, ale na stworzeniu takich 

warunków dziecku, dzięki którym będzie mogło samodzielnie i sprawnie 

funkcjonować w środowisku społecznym, na każdym etapie swojego 

życia. Napotykane po drodze niepowodzenia mogą czasem negatywnie 

wpływać na motywację do dalszej pracy z dzieckiem i powodować 

zahamowanie poczynionych dotychczas postępów. Tylko dzięki 

bezpardonowej konsekwencji i cierpliwości rodziców możliwe jest 

osiągnięcie pożądanego efektu. Na końcowy sukces składa się wiele 

czynników, wśród których bardzo ważna jest pełna akceptacja dziecka i 

odnalezienie w nim tego, co naprawdę wartościowe i cenne. Bezwzględnie 

nie należy postrzegać dziecka przez pryzmat zachowań kojarzących się 

wyłącznie ze złym wychowaniem lub jego brakiem. Przystępując do 

                                                
34 Za: P. Pawlak, Program profilaktyczno – terapeutyczny dla dzieci z zespołem 
nadpobudliwości psychoruchowej, Oficyna wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005, s. 
123. 
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aktywizowania właściwego rozwoju dziecka z zespołem nadpobudliwości 

psychoruchowej należy skupić się na cechach, które są jego walorami i 

dalej je rozwijać. 

Dzieci nadpobudliwe to tak zwane „trudne dzieci”. Byłyby jednak 

znacznie trudniejsze gdyby nie ich wspaniali opiekunowie35.  
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