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ADHD
ZESPÓŁ  NADPOBUDLIWOŚCI 

ADD
DEFICYT UWAGI
Attention Deficit Disorder
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Kategorie zaburzeń

• zaburzenia nastroju (jednobiegunowe – 
depresja, dwubiegunowe – psychoza 
maniakalno depresyjna)

• zaburzenia lękowe (fobie, mutyzm wybiórczy)
• zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia)
• zaburzenia zachowania (zaburzenia 

opozycyjno-buntownicze) 
• całościowe zaburzenia rozwojowe  (zaburzenia 

psychiczne pojawiające  się w dzieciństwie i 
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•ADHD – fakty 
i mity:

Ømoże być 
spowodowany 
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Skąd się bierze?

• dziedziczność (powyżej 75%)
• powikłania okołoporodowe (np. 

niedotlenienie w czasie porodu)
• szczepionki dla noworodków z osłonką z 

ołowiu
• stymulacja telewizyjno – komputerowa
• rzeczy które jemy np. środki konserwujące i 

barwniki (tzw. „szóstka z Southampton” czyli 
szkodliwe barwniki: Tartrazyna – E102, 



 12-5-24  

Jakie może mieć skutki?

• opóźnienie w nauce lub nawet przerwanie jej, 
niezdolność do nauki

• problemy z funkcjonowaniem w 
społeczeństwie, trudności w nawiązywaniu 
kontaktów i okazywaniu uczuć, wycofanie, 
wyobcowanie a nawet poważne zaburzenia 
zachowania połączone z łamaniem norm 
społecznych i prawa

• chaotyczny tryb życia „tylko chwilą obecną”, 
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„To jest jak mega pożar który nigdy 
nie wygasa.”{76EBC51D-FFE2-45E6-9E43-96AEDB9528FC}

ADHD to nieustanny natłok bodźców jakby wszystko dookoła wydawało dźwięki

Wyciszyć i 
zmniejszyć  ilość 

bodźców
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Podtypy ADHD

{A35FFB5F-FF2B-422D-A55C-F749EAC314E1}

Zaburzenia koncentracji

{4FA2B953-EAF2-467A-B883-8DF8669E5F3C}

Nadpobudliwość ruchowa

uczeń nie potrafi usiedzieć, wierci się, wstaje, chodzi po klasie

{14CCFBCA-8D8A-402F-A9A4-0A46A060D562}

Nadmierna impulsywność

uczeń okazuje niewspółmierne do bodźca reakcje (wyolbrzymianie, katastrofizacja)nagle zmienia plany lub decyzje

{4E0D7E19-C598-4221-AC88-2D47003C99D1}

uczeń nie umie utrzymać uwagi – każda nowa myśl może nim zawładnąć

{C79B44E9-B9D7-42A6-9237-3FFCCE41AA50}

wszystko jest bardzo i jednakowo ważne

nie potrafi słuchać, stosować się do instrukcji

{2EE2FF4F-F91C-4416-97E4-9D580A04C517}

nie potrafi organizować pracy ani czasu, planować

{C6CE389A-43A4-41BD-9425-C3F436AF8680}

gubi rzeczy, zapomina co miał zrobić

{F66C0024-80FF-475D-89D9-B34D5B4A39E6}

nie czyta poleceń

nie potrafi się skoncentrować na szczegółach

{AABF9D71-A3A6-4E2F-8351-0CC555906DD0}

unika dłuższych zadań, nie kończy zadań

wykonuje chaotyczne czynności, bawi się przedmiotami

{26C49F41-DA4C-4C6D-943E-0DE5B09DB9CD}

nie panuje nad gadatliwością

nie uczy się na własnych doświadczeniach, błędach

{7FD3BFCF-2FE5-4661-B876-8D1E73B258FF}

Nie potrafi wykonywać dłuższych, złożonych prac

wyrywa się do odpowiedzi, przeszkadza, przerywa innym, nie potrafi czekać na swoją kolejwywołuje konflikty, wybucha złością

{04EFB3FD-011C-4D3A-B9CB-16FB68B8EEE9}

stosuje emocjonalne uzasadnienie
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Jak pomóc?
Postawa nauczyciela

• pozytywne 
nastawienie, 
okazywanie wsparcia 
i wiary w sukces 
ucznia

• obiektywizm, 
niezakładanie 
niczego z góry (np. 
niskich osiągnięć)

• konsekwencja i 
egzekwowanie 

Przebieg zajęć
• ustalenie jasnego 

systemu norm i 
zasad, i 
przestrzeganie go

• zachowanie 
pewnego porządku 
lekcji, niezmienianie 
nagle jej przebiegu

• dzielenie lekcji na 
wyraźne etapy

• przekazywanie 
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ciekawość świata
wrażliwość
otwartość
wesołość

zaradność i pomysłowość
serdeczność

energia
odwaga

unikalność
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OPRACOWAŁA AGNIESZKA NIEWIADOMSKA
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