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I. CO TO JEST ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ? 

 

Rozumienie medyczne : 

Nadpobudliwość psychoruchowa to zespół hiperkinetyczny , który jest 

schorzeniem – mającym charakterystyczne objawy.  

 

Dziecko nadpobudliwe : 

 Dziecko nadpobudliwe ma mało zdolności do wewnętrznej kontroli i 

hamowania. Mózg dziecka nadpobudliwego pracuje w odmienny sposób , co 

uniemożliwia mu kontrolowanie swoich zachowań. Nadpobudliwość 

psychoruchowa to zespół objawów , które występują w jednej , dwóch  albo we 

wszystkich sferach funkcjonowania dziecka: - ruchowej  

                                                                   - poznawczej  

- emocjonalnej   

1. Sfera ruchowa – nadmierna ruchliwość : 

 

Cechy: 

- dziecko nie potrafi być w bez ruchu nawet przez krótki okres czasu; 

- często podrywa się z miejsca ; 

- chodzi po klasie; 

- biega , wymachuje rękoma; 

- podskakuje wykonuje drobne, ale wzmożone ruchy kończynami( np.: 

macha nogami , porusza palcami rąk , ciągle zajmuje się rzeczami , które 

leżą w zasięgu ręki , kiwają lub wiercą się w krześle). 

 

2. Sfera poznawcza – zaburzenia uwagi: 

 

Cechy: 

- trudności w skupieniu uwagi; 

- pochopność i pobieżność myślenia; 

- nie potrafi dłużej skupić się (swojej uwagi) na czynności, którą wykonuje, 

ponieważ nawet najmniejsze bodźce go dekoncentrują i odrywają od 

zadania; 

- przerzuca uwagę z obiektu na obiekt - zachowuje się tak jakby 

interesowało go kilka rzeczy naraz; 

 

3.Sfera emocjonalna- nadmierna impulsywność: 
 

Cechy: 

- nieopanowane, silne reakcje emocjonalne; 

- nadmierne, wzmożone wyrażanie uczuć; 

- zwiększona wrażliwość emocjonalna na bodźce z otoczenia; 



II. PRZYCZYNY NADPOBUDLIWOŚCI. 

 

1.Czynniki fizjologiczne- określone cechy układu nerwowego: 

 

- w układzie nerwowym występuje znaczna przewaga procesów 

pobudzania nad hamowaniem; 

- wzmożona ruchliwość procesów nerwowych tzn. szybkie przechodzenie 

od stanu pobudzenia do stanu hamowania i odwrotnie; 

 

2.Czynniki biologiczne: 

 

Mogą to być czynniki uszkadzające OUN , zarówno w okresie jego 

kształtowania ( czyli w okresie płodowym i okołoporodowym) jak i później. 

Mogą nimi być:  

- choroby zakaźne w okresie ciąży; 

- zatrucia ciąży (leki , alkohol , papierosy); 

- niewłaściwe odżywianie się w czasie ciąży; 

- urazy mechaniczne w okresie w ciąży; 

- niedotlenienie podczas porodu; 

- urazy mechaniczne podczas porodu; 

- poważne choroby w wieku dziecięcym ( np.: zapalenie opon 

mózgowych); 

- mechaniczne urazy czaszki w wieku dziecięcym ( np.: wypadki połączone 

ze wstrząsem mózgu); 

 

3.Czynniki społeczne: 

 

- nieprawidłowa atmosfera domowa; 

- nieprawidłowy styl wychowawczy w rodzinie; 

- brak zaspokajania podstawowych potrzeb psychicznych dziecka np.: 

bezpieczeństwa , akceptacji; 

 

4.Czynniki ekonomiczne:   
 

- szybkie tempo życia , które niekorzystnie odbija się na układzie 

nerwowym dzieci; 

- mały kontakt dzieci z rodzicami , którzy są stale zajęci i zapracowani; 

 

 Inna przyczyna – nieprawidłowe spędzanie przez dzieci czasu 

wolnego. Najczęściej spędzają go za pomocą gier komputerowych 

lub telewizji , które w większości zawierają elementy przemocy. 

 

 



III. SPECYFICZNE TRUDNOŚCI SZKOLNE DZIECI 

NADPOBUDLIWYCH: 

 

 Istnieją pewne problemy , które dotykają dzieci nadpobudliwe podczas 

nauki szkolnej. Mogą nimi być:  

 

- Zaburzenia uwagi i pamięci; 

 

Dzieci nadpobudliwe nie różnią się intelektualnie od innych dzieci. Mają 

zaburzone procesy pamięci i uwagi. Takim dzieciom trudniej wybrać z tego co 

się uczą rzeczy najważniejsze. Często też zapominają o tym , co mają na 

zadanie. Ich uwaga  rozprasza się na bodźcach z otoczenia , ale też np.: na mało 

istotnych fragmentach tekstu , który czytają.  

 

- Trudności językowe; 

 

Dzieci nadpobudliwe nie mogą często zapamiętać nowych informacji 

ponieważ mogą u nich występować trudności językowe. Mogą mieć opóźniony 

rozwój mowy ( to znaczy zaczynają mówić później niż ich rówieśnicy ).  

- nie potrafią budować spójnych wypowiedzi , są one chaotyczne; 

- często przeskakują z myśli na myśli; 

- zbyt szybko i głośno mówią; 

- mają trudności w posługiwaniu się przyimkami , które określają położenie 

w przestrzeni ( na , w , bok ) oraz trudności ze słowami które określają 

następstwo czasowe zdarzeń ( przed , po ). Na skutek tego nie mogą 

przekazać informacji jak zdarzenia następowały kolejno po sobie; 

 

 

- Dysleksja  ( trudności w nauce czytania , albo zaburzenie procesu 

czytania ) ; 

 

- Dysortografia ( popełnianie błędów mimo znajomości reguł ); 

 

- Dysgrafia ( zaburzenie funkcji pisania ); 

 

- Dyskalkulia ( zaburzenia umiejętności matematycznych : odejmowania , 

mnożenia , dzielenia ); 

 

- Niezgrabność ruchowa; 

 

Dziecko np.: nieświadomie wypuszcza z rąk przedmioty , ma kłopoty ze 

sznurowaniem butów , nawlekaniem igły. W szkole źle sobie radzi na zajęciach 

praktycznych i WF ( np.: w grze w  piłkę ). 



 

 

 

IV. METODY  PRACY Z DZIECKIEM NADPOBUDLIWYM: 

 

1. Nie karać za objawy: 

 

Ważne jest to , aby zaakceptować fakt , że dziecko nadpobudliwe 

psychoruchowo wymaga innego traktowania niż jego rówieśnicy. Krzyczenie na 

nie za to , że się kręci w ławce spowoduje przeciwny efekt do zamierzonego.  

 

2. Kontaktować się z rodzicami: 

 

Starać się nie oskarżać rodziców o to , że nie potrafią wychować dziecka. 

Lepiej jest dać im do zrozumienia , że zarówno oni jak i szkoła mają podobny 

problem i razem mogą spróbować go rozwiązać. Ważne jest np.: umawianie się 

na cotygodniowy kontakt telefoniczny z rodzicami , podczas którego będą 

omawiane bieżące sprawy. Można założyć specjalny zeszyt , do którego 

nauczyciel może wpisywać co jest zadane , czego trzeba się nauczyć na następną 

lekcję oraz co dziecko ma przynieść do szkoły. Dzięki temu rodzice będą 

wiedzieli czego dziecko ma się nauczyć i będą mogli spakować mu pomoce do 

szkoły.  

 

3. Starać się nie wzmacniać niewłaściwych zachowań : 
 

Ważne jest aby zauważać te rzadkie chwile u dziecka gdy spokojnie pracuje i 

zachęcać go do dalszego wysiłku.  

 

4. Skracać mu czas w ciągu którego ma się skoncentrować :   

 

Jeżeli dziecko nie może usiedzieć spokojnie przez 15 minut to można mu dać 

czas 7 minut w ciągu , których będzie mogło osiągnąć sukces np.: czytanie lub 

spokojne siedzenie w ławce. Mówimy wtedy do dziecka wysyłając jasny 

komunikat : „Masz czytać przez siedem minut”. 

 

5. Mówić tak , aby dziecko usłyszało : 

 

Musimy konkretnie i jasno określić , co ma zrobić. Należy przeformułować 

zakaz na polecenie np.: „Przestań się kręcić i przeszkadzać na lekcji” na 

„Otwórz zeszyt i zapisz temat”. Spowoduje to ,że dziecko nie będzie czuło , że 

jest ukarane. Ponieważ dzieci te mają problem ze zrozumieniem poleceń 

zwłaszcza tych złożonych , ponieważ części z nich nie słyszą , a część z nich 

zapominają dlatego trzeba dzielić dane polecenie na części. Mówić konkretnie , 



aby go skoncentrować np.: „Uwaga ! – zaczynamy pisać”. Można wymyślić 

wspólnie z dzieckiem sygnał np.: dotkniecie go w ramię , który pomoże skupić 

jego uwagę. Przed wyjściem z klasy możemy zapytać dziecko , co odrobić ma 

na zadanie domowe , jakie pomoce przynieść do szkoły. 

 

    5.Stworzyć uporządkowany świat:  

 

 Jasno trzeba powiedzieć dziecku jakie zachowania są niedopuszczalne i 

jakie grożą za to konsekwencje .Można nawet wywiesić regulamin w klasie na 

ścianie. 

 

6. Ważne jest jakie miejsce dziecko zajmuje w klasie: 

 

Dziecko nadpobudliwe psychoruchowo powinno siedzieć w pierwszej ławce, 

jak najbliżej nauczyciela, może być również posadzone z najbardziej spokojnym 

uczniem. 

 

METODA TZW. KANAPKA NADPOBUDLIWA: Propozycja Ch. Greena. 

Najbardziej nadpobudliwe dziecko w klasie sadzamy pomiędzy dwoma 

spokojnymi, grzecznymi, flegmatycznymi prymusami. 

 

7. Mówiąc do dziecka zamieńmy karę na nagrodę: 

 

Nie mówić do dziecka „ Proszę iść do kąta”, tylko „ Masz kłopoty ze 

skupieniem uwagi, różne rzeczy cię rozpraszają, dlatego należy ci się spokojny 

kąt”. 

 

8. Udzielanie pomocy w wyjaśnianiu nowych nieoczekiwanych sytuacji : 

 

Omawiamy krótko z dziećmi na czym będzie polegał ta nowa sytuacja ( np.: 

wyjście do kina ) i ustalamy z klasą i dzieckiem nadpobudliwym zestaw 

nieprzekraczalnych zasad. Tłumaczymy to wszystkim dzieciom , a do dziecka 

nadpobudliwego możemy zwrócić się po imieniu. 

 

9.  Udzielenie pomocy w zorganizowaniu pracy ucznia na lekcji: 

 

Możemy mu np.: wytłumaczyć jak powinien układać rzeczy na ławce. Często 

dziecko nadpobudliwe zaczyna o czymś opowiadać i jest to niezrozumiałe 

dlatego w czasie odpowiedzi możemy zadawać mu pytania pomocnicze o czas i 

miejsce wydarzenia , osoby które biorą w nim udział. Pytania te uporządkują 

odpowiedź ucznia. 

 

 



10. W jaki sposób można okiełznać ruchliwość  u tych dzieci?:    

 

Dziecko nadpobudliwe musi ruszać się więcej niż jego rówieśnicy. Nie 

można tego zlikwidować , ale można to obejść , aby nie przeszły one w 

poważniejsze formy np.: tiki. Ponieważ nie może ono zupełnie spokojnie 

usiedzieć można mu powiedzieć: „Możesz machać nogami w obrębie swojej 

ławki , ale nie możesz wychodzić z niej lub zaczepiać kolegów”. Zwiększoną 

aktywność dziecka można wykorzystać np.: prosząc go aby przyniosło kredę 

mapę , aby starło tablicę , bo zaspokoi to potrzebę ruchu , dziecko poczuję się 

ważne , a przede wszystkim akceptowane. 

 

 

 

11. W jaki sposób nauczać dziecko nadpobudliwe?: 

 

Dziecko to wymaga specjalnych metod dydaktycznych ze względu na 

zaburzenia  uwagi i pamięci. Metody: 

- wyróżniamy najważniejsze zagadnienia i informacje np.: na tablicy 

podkreślamy je na kolorowo; 

- zaznaczamy różne treści sygnałem: „Uwaga , to ważne”;   

- pomagają również różnego rodzaju tabele , diagramy , schematy; 

- używamy modeli lub pomocy wizualnych; 

- dziecko nadpobudliwe nie potrafi wybrać najważniejszych informacji , 

łatwo rezygnuje , dlatego aby go zachęcić do wysiłku można organizować 

konkursy na przełożenie zagadnień na zestaw słów kluczowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KONKRETNE ĆWICZENIA I ZABAWY DO PRACY Z DZIECKIEM 

NADPOBUDLIWYM. 

 

Cele: 

- kształtowanie zdolności koncentracji uwagi dziecka; 

- kształtowanie samospostrzegania dziecka; 

- kształtowanie samodzielności dziecka; 

 

a. Zabawy sportowe.  

Dzięki tym zabawom dziecko nadpobudliwe będzie się czuło bardziej sprawne 

fizycznie i zręczniejsze niż zwykle oraz będzie mogło dopasować się do 

środowiska. 

 

- Zabawa „Ciciubabka” , którą można zmodyfikować. 

Dziecko z zawiązanymi oczyma może pokonywać ciąg przeszkód , wchodzić 

lub wychodzić z jakiejś skrzynki , przechodzić ostrożnie pod ławkami lub przez 

tunel z krzeseł. 

 

 

- Zabawa „Gang manekinów”. 

Dziecko nosi na głowie książki i musi przy tym zachować wyprostowaną 

postawę ( można zrobić to w formie zawodów drużynowych , np.: przyznawać 

punkty za to , które dzieci potrafią unieść więcej książek i kto utrzyma je na 

głowie idąc od jednego rogu pokoju do drugiego. 

 

- Zabawa „Posągi”. 

Jedno dziecko jest „rzeźbiarzem”. Pozostałe dzieci siedzą w rzędzie. Podając 

rękę stojącym w rzędzie dzieciom wprawia je po kolei w ruch wirowy. 

„Rzeźbiarz” formułuje odpowiednio te posągi np.: podnosi ramię . przekręca 

głowę. Wszystkie dzieci są uformowane w ten sam sposób i stoją cicho jak 

posągi. Wtedy przychodzi kupiec i chce od tego „rzeźbiarza” kupić jeden posąg 

, który pozwala sobą ruszać , ale sam nie wykonuje żadnych ruchów. Jeżeli jest 

takie dziecko , to w nagrodę zostaje kupcem a potem „rzeźbiarzem”. 

 

b. Gry zręcznościowe. 

 

1. Dzieci stoją w kręgu , jedno nakłada na nos pudełko od zapałek i podaje 

je dalej. Można sobie przekazywać coś innego np.: pomarańczę włożoną 

między podbródek , a piersi.  

2. Dzieci stoją w kręgu i starają się utrzymać balon w powietrzu za pomocą 

dmuchania. 

3. Dzieci mogą na łyżce przenosić jajko lub wypełniony wodą kubek. 
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