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FORMY  POMOCY  I  TERAPII  

DZIECKA  Z  ADHD 

ajbardziej skuteczną formą pomocy jest pomoc wielokierunkowa (tzw. multimodalna), która 
obejmuje oddziaływania psychospołeczne, psychoterapię i leczenie farmakologiczne1. To 
ostatnie rozpoczyna się wtedy, gdy jest to konieczne, ponieważ leki zmniejszają 

tylko objawy ADHD. Jest ono zawsze częścią planu terapii obejmującego inne formy 
pomocy dziecku. „Według wskazań Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego 
elementy postępowania wielokierunkowego powinny obejmować: 

I. Oddziaływania psychospołeczne 

 Wyjaśnianie rodzicom i innym członkom rodziny istoty objawów ADHD, jego 
przebiegu i rokowania. Poradnictwo w zakresie metod wychowawczych. 

 Wyjaśnianie dziecku istoty zaburzenia, omawianie z nim kłopotów, jakie miało 
w czasie badania i testów. Nakłanianie do obserwacji własnego zachowania. 

 Wyjaśnianie nauczycielom istoty zaburzenia, współpraca ze szkołą i Poradnią 
Psychologiczno-Pedagogiczną. 

II. Psychoterapia 

 Zdarza się że u dziecka nadpobudliwego i w jego rodzinie pojawiają się problemy 
wykraczające poza ramy poradnictwa rodzinnego. Takim dzieciom i rodzicom 
proponuje się dostępne formy psychoterapii. 

 Terapia rodzin – jeśli rodzina jako całość ma znaczne trudności w funkcjonowaniu. 

 Terapia indywidualna lub grupowa dziecka. Przeciwdziała ona niskiej jego 
samoocenie, pomaga rozwiązywać problemy z rówieśnikami. 

 Trening umiejętności społecznych i terapia zaburzeń uwagi. 

 III. Farmakoterapia” 2. 

H. Nartowska3 uważa, że świadomie kierowanym procesem wychowawczym można 
zapobiec powstawaniu niekorzystnych cech osobowości dziecka pierwotnie 
nadpobudliwego i przez odpowiednie działania uzyskać takie zmiany w jego zachowaniu, 
które pozwalają stwierdzić, że nie jest ono ani trudne, ani nerwowe, tylko czasami trochę 
kłopotliwe. W czasie realizacji tego określonego procesu wychowawczego należy brać pod 
uwagę zarówno indywidualne cechy dziecka nadpobudliwego, które możemy uważać za 
wrodzone, jak i cały układ warunków środowiskowo-wychowawczych działających od 
najwcześniejszego dzieciństwa. Obie te grupy czynników powodują poważne zaburzenia 
zachowania, jak również wpływają na wyrównanie lub złagodzenie objawów 
nadpobudliwości. 

                                                 
1  T. Wolańczyk, A. Kołakowski, M. Skotnicka, Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci, Lublin 1999. 
2  Tamże, s. 26. 
3  H. Nartowska, Wychowanie dziecka nadpobudliwego, Warszawa 1986. 
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„Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo wymagają zwiększonego nakładu pracy, 
cierpliwości oraz przemyślanego i konsekwentnego postępowania. (...) Wychowanie 
dziecka nadpobudliwego powinno przebiegać w atmosferze pełnej spokoju i miłości. 
Dziecko musi być otoczone troskliwą opieką i mieć poczucie bezpieczeństwa”4.  

Realizując program pracy indywidualnej z dzieckiem nadpobudliwym w przedszkolu, 
należy dążyć do osiągnięcia dobrych kontaktów z rodzicami. Współpraca z domem 
rodzinnym jest tu niezbędnym warunkiem osiągnięcia celów.  

Plan pracy indywidualnej z dzieckiem w przedszkolu można opracować szczegółowo 
na podstawie pewnych ogólnych wskazówek, a mianowicie: 

1. PAMIĘTAJ, że problemy dziecka nie mają nic wspólnego z twoimi pedagogicznymi 
umiejętnościami jako nauczyciela: nadpobudliwe dzieci są trudne i doprowadzają 
dorosłych często do granic wytrzymałości; 

2. POMÓŻ odkryć w dziecku takie strony, które są pozytywne, tzw. mocne strony 
dziecka; 

3. BUDUJ dobre kontakty z dzieckiem; 

4. USTAL zasady; 

5. POWTARZAJ ustalone zasady; 

6. STOSUJ proste polecenia; 

7. BĄDŹ zawsze stanowcza, konsekwentna; 

8. NAWIĄZUJ często kontakt wzrokowy z dzieckiem; 

9. PLANUJ z dzieckiem jego czas na zabawę dowolną; 

 10. PROPONUJ dziecku zabawy ruchowe, spacery, zabawy na powietrzu; 

 11. WŁĄCZAJ dziecko w czynności porządkowe w sali, prace użyteczne na rzecz grupy; 

 12. ĆWICZ pamięć u dziecka poprzez zabawy, rymy, wyliczanki, piosenki; 

 13. OBSERWUJ postępy dziecka; 

 14. CHWAL dziecko za jego wysiłek, zauważaj jego postępy; 

 15. DBAJ o dobrą współpracę z rodzicami dziecka. 

Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo powinna się odbywać według 
następujących wskazań5: 

1. Cel działania musi być niezbyt odległy, wtedy gwarantuje pewność jego osiągnięcia. 

2. Należy przyzwyczajać i wdrażać dziecko do finalizowania każdego przedsięwzięcia. 

3. Kontrolować i przypominać o przyjętych na siebie przez dziecko zobowiązaniach. 

4. Pomagać, współdziałać i obserwować przebieg działań. 

5. Regulować reakcje emocjonalne dziecka, przez wprowadzenie elementów angażujących 
funkcje poznawcze. 

6. Chronić przed napływem niepotrzebnych bodźców, jednak nie przed wszelkimi 
bodźcami. 

7. Przyzwyczajać stopniowo do pokonywania trudności (uodpornianie), a nie chronić 
przed nimi. 

                                                 
4  I. Cyganowska, O dzieciach nadpobudliwych ruchowo, „Kurier Pedagogiczny” 2003, nr 6.  
5  T. Wolańczyk, A. Kołakowski, M. Skotnicka, op.cit., s. 65. 
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8. Nie obarczać dziecka wieloma obowiązkami jednocześnie lub zadaniami zbyt 
trudnymi, lecz włączać je stopniowo do współpracy i zachęcać do podejmowania 
samodzielnych, prostych czynności. 

9. Stopniować trudności na miarę możliwości dziecka, aby nie dopuścić do wystąpienia 
niepowodzeń. 

 10. Można wykonywać niektóre elementy pracy za dziecko, pomagać mu, zachęcając do jej 
kontynuowania. 

 11. Zawsze unikać krytyki, gdyż może stać się przyczyną zaburzeń równowagi 
emocjonalnej, zaniżonej samooceny. 

 12. Nie stosować drastycznych środków wychowawczych takich jak: kary fizyczne, izolacja 
pod zamknięciem, agresja słowna w postaci awantur, krzyków, długotrwałych dyskusji. 

 13. Właściwie planować zajęcia domowe i przedszkolne. 

Konkretne sposoby postępowania z dzieckiem nadpobudliwym w domu, 
przedszkolu czy szkole powinny polegać przede wszystkim na zapewnieniu mu 
atmosfery spokoju i bezpieczeństwa oraz stałego, rytmicznego planu dnia. Podczas 
wykonywania zadań przez dziecko nadruchliwe, powinno docierać do niego jak najmniej 
bodźców rozpraszających jego uwagę (w przedszkolu konkretna zabawka, puzzle do 
układania, w szkole pierwsza ławka, w domu puste biurko, cisza). Zdecydowanie należy 
ograniczyć czas spędzany przez nie przed telewizorem, czy komputerem na korzyść 
zabaw ruchowych na świeżym powietrzu, w kontakcie z naturą. Należy unikać 
nadmiernego ograniczania aktywności dziecka, jego wzmożoną potrzebę ruchu 
zaspokajać poprzez uprawianie sportu. Powinny być ustalone z nim stałe, niezbyt 
obciążające obowiązki, które należałyby do jego codziennych zadań, z których należy 
konsekwentnie rozliczać. Wszelkie polecenia trzeba formułować krótko, jasno, 
precyzyjnie, unikać formy zakazu – „nie rób tego”, a raczej wskazywać na to, co ma 
w danym momencie zrobić. Zadania stawiane przed dzieckiem i wymagające czasu, 
dzielić na prostsze i krótsze, zaoferować swoją dyskretną pomoc. Akcentować każdy 
sukces, zauważać mocne jego strony, dbać o to, aby było stale zajęte, nie nudziło się. 
Proponować mu zajęcia typu układanie puzzli, układanek, loteryjek, lepienie, malowanie, 
rysowanie itp. Zabawy z rówieśnikami organizować pod kontrolą dorosłych, 
interweniować w przypadku konfliktów, perswadować, prezentować zachowania 
alternatywne do konfliktowych. W sytuacji silnego pobudzenia proponować czynności 
relaksujące np. leżenie i słuchanie muzyki, bajki. Codziennie poświęcać trochę czasu na 
rozmowę lub wspólną zabawę, odnosić się do niego z wyrozumiałością i cierpliwością, 
rozumieć, że jego niegrzeczność nie wynika ze złośliwości lecz z nieumiejętności 
kontrolowania swojego zachowania.  

Dzieci nadpobudliwe są zwykle dziećmi trudnymi, wymagającymi większego nakładu 
pracy, większej cierpliwości, bardzo przemyślanego, konsekwentnego działania dla 
osiągnięcia pozytywnych rezultatów wychowawczych. Należy jednak pamiętać głównie 
o tym, że działania wychowawcze, które mają doprowadzić do opanowania nadpo-
budliwości i przeciwdziałania jej skutkom należy zacząć jak najwcześniej. Nadpobudliwość 
psychoruchowa, która w wieku przedszkolnym przejawia się w całej działalności dziecka, 
powoduje w toku dalszej nauki większe trudności wychowawcze. Należy mu stworzyć 
warunki, w których będzie mogło zaspokoić własną potrzebę ruchu. W zajęciach tych 
powinien brać udział ktoś z dorosłych, organizujący zabawę (np. sportową), planując jej 
przebieg i czuwając, aby nie przekształciła się ona w „szaleństwo”, które dziecko męczy, 
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a nie uspokaja. Zabawy ruchowe powinny być przeplatane zajęciami uspokajającymi: 
rysowaniem, malowaniem, lepieniem. Pamiętając jednak, że dziecku nadpobudliwemu 
trudno jest skoncentrować się przez dłuższy czas na jednej czynności, powinniśmy 
włączyć się do zabawy poprzez skierowanie jego uwagi na jakieś ważne szczegóły, pomoc 
w momencie trudności, zachęcić do dokończenia zadania. Ważne jest, aby podczas zabawy 
nie było ono krytykowane. Nie należy mu grozić karą, ale chwalić i wzmacniać jego chęci 
do działania. Należy spokojnie pokazywać najlepszy sposób uzyskania celu, czyli po 
prostu podsunąć potrzebny klocek, podać kredkę, pomagać w przezwyciężaniu 
codziennych trudności. Bardzo ważne jest, aby przyzwyczajało się wykonywać rozpoczęte 
czynności do końca, aby nie rezygnowało z zadania, nie porzucało go w połowie. Tu 
potrzebna jest nasza pomoc i spokój. Cierpliwie, należy dziecku wskazywać wiele razy, jak 
można zlepić np. wycinankę, zamalować obrazek itp. Trudności w koncentracji uwagi 
mogą być powodem tego, iż jednorazowe wyjaśnienie nie będzie przez nie zrozumiałe, 
jeśli w tym momencie zainteresowało się (nawet na chwilkę) innym obiektem. Dlatego 
należy powtarzać wyjaśnienia, instrukcje, polecenia i czuwać nad tym, aby doprowadziło 
podjęte zadanie do końca. Postawiony przed nim cel działania nie powinien być zbyt 
odległy, a poziom trudności dostosowany do możliwości.  

Dzień dziecka nadpobudliwego powinien być tak zorganizowany, aby określone zajęcia 
odbywały się stale w tym samym porządku, a zatem np. po śniadaniu spacer, zabawa na 
powietrzu, obiad zawsze o tej samej porze dnia. Przed snem spokojne czytanie książek, 
a nie wielogodzinne oglądanie telewizji. Należy unikać dodatkowych pobudzających 
bodźców, nadmiaru zabawek, osób go otaczających. Plan dnia powinien przebiegać 
rytmicznie, według ustalonych wzorców. Dodatkowe emocje powodują wzrost, a nie 
obniżenie poziomu napięcia dziecka, a więc wzrost jego gwałtowności, zdezorganizowania 
itp. Oczywiście nie oznacza to, że powinniśmy izolować je od grupy przedszkolnej i od 
szerszego środowiska. Znaczy to, że należy zapewnić dobrą organizację powszedniego 
dnia, a w dni szczególne, np. uroczyste, świąteczne, uzbroić się w cierpliwość, rozumiejąc, 
że pobudzone zachowanie dziecka jest wynikiem sytuacji, w której występuje nadmiar 
bodźców. 

Cierpliwość, opanowanie, współpraca z rodzicami, uzgodnienie wymagań stawianych 
wobec wychowanka, zrozumienie jego trudności, są podstawowymi warunkami dobrego 
rozwoju dziecka z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej. Ważne jest postępowanie 
wobec niego i reagowanie osób dorosłych na niewłaściwe zachowania. W literaturze6 
spotyka się tzw. zasadę 5x„S”: 

 Szybko (reakcja następuje zaraz po „przewinieniu”). 

 Skutecznie (doprowadzona jest do końca, inaczej dziecko czuje się bezkarne). 

 Sprawiedliwie (konsekwencja powinna być odpowiednia do przewinienia). 

 Słusznie (związana z rzeczywistym a nie sugerowanym przewinieniem dziecka). 

 Słownie oraz zawsze konsekwentnie i z sympatią do dziecka.  

Należy także pamiętać o ważnych zasadach obowiązujących w utrzymaniu, bądź 
nawiązywaniu dobrych kontaktów z dzieckiem. A mianowicie są to konkretne słowa, 
zwroty których należy unikać, których sami nie chcielibyśmy słyszeć.  

                                                 
6  T. Wolańczyk, A. Kołakowski, M. Skotnicka, Nadpobudliwość... 
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Tzw. lista niebezpiecznych słów:7 

 Ty nigdy! 

 Ty zawsze!  

 Nie wolno! 

 Zabraniam! 

 Musisz natychmiast!  

 Ja ci każę! 

Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo są zazwyczaj przyczyną kłopotów i trudności 
wychowawczych. W grupie przedszkolnej często są źródłem zamieszania, stwarzają różne 
sytuacje, nieraz zbyt niebezpieczne dla siebie i kolegów. Nie panują nad swoją 
ruchliwością, impulsywnością, a to z kolei wpływa na niezbyt udane relacje z innymi 
dziećmi. Bardzo łatwo popadają w konflikty z rówieśnikami lub są niesprawiedliwie 
oceniane przez nauczycieli. Poczucie niesprawiedliwości zaś skłania często dziecko do 
zachowań agresywnych.  

Magdalena Wronkowska 
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