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W naszym systemie edukacyjnym pomimo przeprowadzonych reform panuje zasada: 
„popłyniesz albo utoniesz”. Wygląda na to, że wierzymy, iż szkoła to rynek. Jeśli nie 
prześcigniesz innych, to cóż, nie jesteś bystry. Wbrew gładkim słówkom, większość 
uczniów, rodziców i nauczycieli nadal zgadza się z koncepcją podziału na mądrych 
i głupich. Uważają, że pogląd, iż inteligencja to sprawa bardziej skomplikowana, jest 
mydleniem oczu. Albo jesteś inteligentny, albo nie. A takie myślenie może zmienić 
szkołę w salę tortur.
Potrafimy obecnie rozpoznać dzieci z zaburzeniami uczenia się na tyle wcześnie, że 
możemy im oszczędzić emocjonalnych urazów, wynikających z tego, że dzień w dzień 
bywają niezrozumiane, dzień w dzień nazywane tępakami, dzień w dzień nie mogą tego 
wszystkiego ogarnąć i dzień w dzień zastanawiają się dlaczego.(...) 
Przypomnij sobie własne dzieciństwo oraz uczucie ekscytacji i zagrożenia, kiedy 
próbowałeś czegoś nowego. Przypomnij sobie, że najbardziej obawiałeś się nie 
porażki, ale tego, że zostaniesz wyśmiany i upokorzony. Pomyśl o twarzach dzieci, 
kiedy ich umysły są otwarte na wiedzę. I zatrzymaj te twarze w pamięci, twarze 
małych chłopców i dziewczynek z pierwszych klas szkoły, ufnych, że dorośli pokażą 
im drogę do wiedzy, spragnionych i podekscytowanych życiem i tym, co je 
czeka. A teraz spójrz, jak ich twarze zmieniają się przez kolejne lata.(...)
...brutalny proces łamania w dziecku ducha. A przecież nie ma chyba bardziej cennego 
naturalnego zasobu niż duch dziecka.”
Edward M. Hallowell, John J. Ratey
W świecie ADHD. Nadpobudliwość psychoruchowa z zaburzeniami uwagi u dzieci i 
dorosłych (s.200-201)







Muszę to powiedzieć!

Muszę to natychmiast 

powiedzieć!

Typ nadpobudliwy- impulsywny



„Nadpobudliwość psychoruchowa , nadmierna pobudliwość 

dziecka , które wszystkiego dotyka, nie potrafi skupić się na jednej

czynności , bez przerwy przemieszcza się i nie przestaje mówić.

Nadpobudliwość psychoruchowa jest stosunkowo często spotykana

, występuje u 4-10% dzieci w wieku szkolnym , zwłaszcza 

chłopców.

Stanowi poważne obciążenie dla uczniów zmuszonych siedzieć

nieruchomo w milczeniu w czasie lekcji.Jest przyczyną konfliktów

z rodzicami i wychowawcami, przyczynia się do utrzymywania 

Klimatu ogólnego niezadowolenia. Nadpobudliwość psychoruchowa 

ma podłoże genetyczne , ale pogłębiają ją warunki , w jakich

wychowują się dzieci . W zależności od ostrości objawów mówi się 

o niesforności lub hyperkinezji.Dziecko niesforne potrafi się

kontrolować , natomiast dziecko hyperkinetyczne nie jest wstanie

się uspokoić.Najlepszą metodą leczenia jest wpłynięcie na postępo-

wanie rodziców.Dziecko nadpobudliwe potrzebuje atmosfery 

spokoju, zrozumienie i czułość. Cięższe przypadki wymagają 

psychoterapi względnie leczenia farmakologicznego.
N.Silany, Słownik psychologii, Wyd. Książnica 1994, s 166



Nasilenie 
ADHD

Dzieci
zbyt
spokojne

Ilość dzieci

Cechy 
ADHD

Szeroka norma populacyjna ADHD

Cecha staje się objawem, gdy zaczyna 

przeszkadzać w normalnym życiu. 



W Słowniku Psychologicznym pod red. WŁ. Szewczuka

czytamy:

„Nadpobudliwość psychoruchowa : zaburzenie dynamiki

procesów nerwowych, które charakteryzuje znaczna przewaga

Procesu pobudzania nad procesem hamowania, co znajduje swój

Wyraz w sferze ruchowej- w postaci wzmożonej ekspansji ruchowej 

lub niepokoju ruchowego, w sferze poznawczej- w postaci zaburzeń 

koncentracji uwagi, pochopności i pobieżności myślenia , w sferze 

emocjonalno-uczuciowej- w postaci nadmiernej wrażliwości 

emocjonalnej. Cechy te mogą występować również w pewnych 

układach, obejmujących tylko wybrane sfery funkcjonalne.
Wł. Szewczuk, Słownik Psychologiczny, Wiedza Powszechna, Warszawa 1979, s 156



T.Wolańczyk, A. Kołakowski i M.Skotnicka piszą:

„Nadpobudliwość psychoruchowa rozumiana medycznie 

oznacza zespół nadpobudliwości psychoruchowej, czyli zespół 

hiperkinetyczny, będący schorzeniem mającym 

charakterystyczne objawy i wymagającym odpowiedniego 

leczenia”

„Dziecko nadpobudliwe nie ma czegoś za dużo. Ma za mało 

zdolności do wewnętrznej kontroli i hamowania”



DIAGNOZA



ADD

Brak uwagi impulsywność



Zaburzenia

uwagi
Nadruchliwość

Nadmierna

impulsywność

Grupy objawów ADHD



OSIĄGNIĘCIA I ZAGROŻENIA DLA ROZWOJU 

DZIECKA W WIEKU SZKOLNYM

Obszary zmian w wieku szkolnym     

Autonomia moralna                                                                                           relacje z dorosłymi

Zanik dziecięcego 

egocentryzmu                                                                                                         relacje z rówieśnikami  

Początki  refleksji                                                                                                          postawa pracy

Świadomość własnych przeżyć                                                                        rozwój samodzielności     

rozwój moralny

rozwój społecznyrozwój poznawczy

rozwój emocjonalny

• poczucie kompetencji 

• samoocena



RODZINA

PRZEDSZKOLE

RÓWIEŚNICY 

DZIECKO



Osoby z dalszego otoczenia

Rodzina

Jednostka



EDUKACJA

KOMPETENCJA

SPOŁECZNA

BEZPIECZEŃSTWO

WARTOŚCI

TALENTY I 

ZAINTERESOWANIA

GRUPA 

RÓWIEŚNICZA



PODATNOŚĆODPORNOŚĆ

CZYNNIKI

ZAGRAŻAJĄCE

CZYNNIKI

CHRONIĄCE



Zaburzenie

podstawowe

Zaburzenia 
koncentracji 

uwagi

Zaburzenia 
integracji 

sensorycznej

Odporność 
psychiczna

Środowisko



Trzy podstawowe bloki budujące strukturę 

odporności psychicznej(Gilligan 1997)

• Podstawowe bezpieczeństwo

• Prawidłowa samoocena

• Poczucie własnej efektywności



Integracja  sensoryczna

• organizacja wszystkich odbieranych bodźców

• proces, w którym mózg człowieka otrzymując  informacje ze 
zmysłów dokonuje ich:

• rozpoznania, 

• segregowania,

• interpretacji, 

• integruje je ze sobą i z poprzednimi 

•doświadczeniami, 

• i na tej podstawie tworzy 

•odpowiednią reakcję

(celowe, efektywne działanie)



Czy więc są zaburzenia  sensoryczne?

•są to zaburzenia odbioru i integracji bodźców  
sensorycznych (zmysłowych) w mózgu

• powstają gdy informacje pochodzące z różnych zmysłów nie 
łączą się w jasną i spójną całość



Dotyczą następujących zmysłów:

• równowaga – układ przedsionkowy w uchu wewnętrznym, 
rejestruje ruch i zmiany pozycji głowy, związany z siłą grawitacji

• propriocepcja (czucie głębokie: dotyk, nacisk, ból, temperatura) 
– receptory w mięśniach, ścięgnach i stawach, dają nam poczucie pozycji ciała     

• dotyk (czucie powierzchniowe) - receptory w skórze, 
błonie śluzowej jamy ustnej i nosa

• słuch - receptory w uchu wewnętrznym 
w narządzie Cortiego

• wzrok - receptory w siatkówce oka

• smak - receptory w błonie śluzowej języka, 
gardła, krtani

• węch - receptory w błonie śluzowej nosa
i w jamie ustnej



Przyczyny ADHD

• Uwarunkowania genetyczne.

• Specyficzne wzorce pracy mózgu.

• Zaburzona równowaga między dwoma 

podstawowymi neuroprzekaźnikami-noradrenaliną i 

dopaminą.

• Alergie pokarmowe oraz dieta bogata w rafinowany 

cukier, barwniki i konserwanty.

• Nadużywanie przez matkę w czasie ciąży alkoholu, 

narkotyków , leków i nikotyny.



ADHD – Etiologia

Geny



Genetyka molekularna ADHD

• Gen receptora dopaminergicznego D4 (DRD4) na 
chromosomie 11

• Gen transportera dopaminy (DAT1) na chromosomie 5

• Geny receptorów dopaminergicznych D2 i D5 

• Gen beta hydroksylazy dopaminy

• Geny układu serotoninergicznego 5HT1B, 5HTT

• Gen SNAP-25 dla białka związanego z przyłączaniem 
pęcherzyków synaptycznych

• Niewielki wpływ wielu genów, prawdopodobny efekt 
kumulacji



ADHD – Etiologia

Geny

Budowa OUN



Struktury mózgu a ADHD:

• Zmniejszona objętość mózgu, a zwłaszcza:

• okolic przedczołowych

• spoidła wielkiego

• jąder podkorowych (prążkowia)

• płata ciemieniowego

• móżdżku



ADHD – Etiologia

Neuro-
przekaźniki

Geny

Budowa OUN



Hipoteza monoamin (1)

• 1. Dopamina

• 2. Noradrenalina

Receptory

Synapsa

Impuls 

nerwowy

Transporter

Noradrenalina

Dopamina



Zametkin, Shallice 2000

Zespół nadpobudliwości 

psychoruchowej
Przedni ośrodek 

uwagi, skupianie 

się na jednym 

bodźcu

Tylny ośrodek 

uwagi, „szum 

informacyjny”



Na podstawie Zametkin, Shallice 2000

Hipoteza monoamin 2

Przedni 

ośrodek uwagi, 

receptory dla 

dopaminy

Tylny ośrodek 

uwagi, receptory 

dla 

noradrenaliny

Część receptorów dla dopaminy 

zależna od receptorów dla 

noradrenaliny



ADHD – Etiologia

Funkcje 
poznawcze

Neuro-
przekaźniki

Geny

Budowa OUN



Teoria Russela Barkleya

Hamowanie 
zachowania

Pamięć KoncentracjaHamowanie 
pierwotnej reakcji 
emocjonalnej

Planowanie

Hamowanie 
pierwotnej 
reakcji 
motorycznej



Obraz kliniczny

ADHD
Odmienny rozwój 

OUN

Wpływ

środowiska

ADHD – etiologia (3)

Uszkodzenie 

OUN



• „Czynniki genetyczne mogą odgrywać kluczową rolę 

jako podłoże podatności i predyspozycji do wystąpienia 

zaburzenia, czynniki środowiskowe odgrywają 

zasadniczą rolę w ostatecznym wyrażeniu się 

symptomu” 

(Brodski, Lamboroso, 1998)



Status

materialny

rodziny
Życie 

społeczne 

dziecka

Edukacja

Funkcjonowanie

rodziny
Społeczeństwo

Zdrowie 

dziecka

Zdrowie 

rodziny

ADHD

Konsekwencje ADHD



↑ uzależnień 

↑ wypadków 

↑ częstości 

depresji, 

↑ nastoletnich

matek 

↑ palenia

papierosów 

↑ częstości 

zaburzeń 

lękowych

↑ częstości 

samobójstw

Zdrowie

dziecka

Konsekwencje ADHD



Współchorobowość utrudnia diagnozę i 

leczenie ADHD

ADHD 
„czyste” ODD40%

Lęk/Depresja

38%
CD 14%

N = 579

Tiki
11%

ADHD

31%

Jensen P, et al. Archives of General Psychiatry, MTA study; December, 1999



Nic mi nie 
zrobisz, ja 
mam ADHD!



KLASYFIKACJA DSM-V

A.

Sześć lub więcej z podanych poniżej objawów  musi utrzymywać się przez 

przynajmniej 6 miesięcy w stopniu utrudniającym adaptację dziecka bądź w stopniu 

niewspółmiernym do jego rozwoju.

ZABURZENIA KONCENTRACJI UWAGI

▪Dziecko nie jest w stanie skoncentrować się na szczegółach podczas zajęć 

szkolnych

▪Często ma trudności z utrzymaniem uwagi na zadaniach i grach

▪Często wydaje się nie słuchać co się do niego mówi

▪Często nie stosuje się do podawanych kolejno instrukcji i ma kłopoty z 

dokańczaniem zadań szkolnych i wypełnianiem codziennych obowiazków

▪Często ma trudności z organizowaniem sobie pracy lub innych zajęć

▪Nie lubi , ociąga się lub unika rozpoczęcia zajęć wymagających dłuższego 

wysiłku umysłowego



▪Często gubi rzeczy niezbędne do pracy lub innych zajęć

▪Łatwo rozprasza się pod wpływem zewnętrznych bodźców

▪Często zapomina o różnych codziennych sprawach

▪NADRUCHLIWOŚĆ

▪Ma często nerwowe ruchy rąk lub stóp bądź nie jest w stanie usiedzieć na 

miejscu

▪Wstaje z miejsca w czasie lekcji lub innych sytuacjach wymagających 

spokojnego siedzenia

▪Często chodzi po pomieszczeniu lub wspina się na meble

▪Często ma trudności ze spokojnym bawieniem się lub odpoczywaniem

▪Często jest w ruchu

▪Często jest nadmiernie gadatliwe



▪IMPULSYWNOŚĆ

▪Często wyrywa się z odpowiedzią zanim pytanie zostanie sformułowane w 

całości.

▪Często ma kłopoty z zaczekaniem na swoją kolej.

▪Często przerywa lub przeszkadza innym.

▪B

▪Niektóre objawy ujawniły się przed 7 rokiem życia dziecka.

▪C.

▪Upośledzenie funkcjonowania dziecka spowodowane tymi objawami występuje 

w dwóch lub więcej sytuacjach (np.w szkole i w domu)

▪D

▪Stwierdza się klinicznie istotne upośledzenie funkcjonowania społecznego, 

zawodowego lub szkolnego (w zakresie edukacji)

▪E.

▪Objawy u dziecka nie występują w przebiegu przetrwałych zaburzeń 

rozwojowych, schizofrenii lub innych psychoz.



Amerykańscy naukowcy 

tworząc klasyfikację DSM IV 

wyodrębnili trzy podtypy 

ADHD
• Podtyp z przewagą zaburzeń 

koncentracji uwagi.

• Podtyp z przewagą nadpobudliwości 

psychoruchowej

• Podtyp mieszany



Problemy , które mogą wiązać 

się z ADHD
• słabsze osiągnięcia szkolne, osiągnięcie niższego 

wykształcenia

• osobowość antyspołeczna

• uzależnienia od alkoholu , narkotyków, papierosów

• kłopoty z utrzymaniem się w szkole z powodu łamania 
panujących tam zasad

• zaburzenia zachowania

• depresja

• możliwość popełniania samobójstwa

• rozwód



ADHD towarzyszą schorzenia:

• alergie

• moczenie nocne

• trudności emocjonalne

• trudności w kontaktach społecznych

• zaburzenia o charakterze dyslektycznym

• trudności artykulacyjne

• jąkanie

• zaburzenia snu

• niepowodzenia szkolne

• KONIECZNOŚĆ INTERDYSCYPLINARNEGO I 

SYSTEMOWEGO PODEJŚCIA



Potrzeby dzieci z ADHD

• Najważniejsze elementy w pracy z dziećmi z ADHD to:

• Przejrzyste zasady , oczekiwania i polecenia

• Natychmiastowe konsekwencje komentarze dotyczące 

ich zachowania i pracy

• System rozsądnych i znaczących nagród (przywileje) i 

kar (naturalne konsekwencje)

• Dzieci z ADHD potrzebują również dorosłych , którzy 

poradzą sobie z ich problemami , wykazując się wiedzą , 

współczuciem i szacunkiem.



Specyfika pracy z rodziną 

dziecka z ADHD
• Wpływ trudności diagnostycznych na dobrostan rodziny

• Trudności leczenia farmakologicznego

• Ostracyzm społeczny

• Poczucie winy i bezradności

• Poczucie braku kontroli nad dzieckiem

• Niepewność lęk i niepokój o przyszłość dziecka

• Wtórne trudności emocjonalne u rodziców

• Nadmierna koncentracja na sprawach dziecka

• Nadmierne zmęczenie i „wypalenie rodziców”

• Brak wsparcia ze strony fachowców

• Dorośli z ADHD



„Mało które zaburzenie wieku dziecięcego jest równie 

stałe i trudne w leczeniu jak nadpobudliwość i 

zachowania opozycyjne  i agresywne. Terapie 

ukierunkowane na wgląd i wszelkie sposoby pracy 

skoncentrowane wyłącznie na dziecku bez jego 

otoczenia społecznego okazały się w znacznej mierze 

nieskuteczne. Według obecnego stanu wiedzy 

najbardziej skuteczne są formy terapii integrujące 

oddziaływania na rodzinę i szkołę, z włączeniem 

interwencji obejmujących samo dziecko”

prof.. Menfred Doepfner



Metody niefarmakologiczne

Psychoedukacj
a

Specyficzne 
strategie 
radzenia sobie 
z objawami

Praca na 
pozytywach

Zasady 
i 
konsekwencje

Radzenie 
sobie z 
agresją 
impulsywną

Inne metody 
pracy 
(reedukacja, 
terapia rodzinna



Farmakoterapia

Leki 

psychostymulują

ce np. 

metylfenidat

Selektywne 

inhibitory 

wychwytu 

noradrenaliny 

np. 

atomoksetyna

TLPD np. 

imipramina

Alfa-mimetyki    

np. klonidyna

neuroleptyki



Leki psychostymulujące 

zwiększają stężenie 

dopaminy



Początki i okres przedszkolny
Według niektórych ekspertów cechy zespołu są widoczne już od chwili 
narodzin lub w okresie późnoniemowlęcym, w postaci wzmożonej 
drażliwości, mniejszego zapotrzebowania na sen i zaburzeń łaknienia. 
Dołącza się do nich nadmierna ruchliwość gdy dziecko zaczyna chodzić. 

U dzieci w wieku przedszkolnych można zaobserwować typowe cechy 
nadruchliwości i impulsywności, natomiast postawienie diagnozy ADHD 
nie jest możliwe z powodu niewystępowania lub trudności oceny 
zaburzeń uwagi w tym wieku. 

Przedszkolaki, które później rozwijają pełny zespół hiperkinetyczny 
sprawiają rodzicom i opiekunom wiele problemów. Zdarza się, że zwykłe 
codzienne czynności zabierają im kilkakrotnie więcej czasu niż innym 
dzieciom a drobne niepowodzenia wywołują wybuchy złości. W ich 
zabawach przeważa element ruchowy, preferują gonitwy, siłowania i 
zawody. Często działają w sposób ryzykowy i 

niebezpieczny, doświadczają licznych urazów (np. skaleczeń). 



Szkolenie rodziców stanowi „ kamień węgielny ” terapii.
Rodzice potrzebują bowiem szczegółowych informacji na temat 

zaburzenia 
i wynikających konsekwencji, muszą wewnętrznie uporać się z 

istniejącą
specyficzną sytuacją, i zaakceptować 

czekającą całą rodzinę przyszłość.Pierwsze kroki na tej drodze łatwiej 

jest im stawiać z innymi, podobnie dotkniętymi rodzicami.

Rodzice muszą całkowicie zdystansować się od najnowszych 
pedagogicznych teorii, 

w myśl których dziecku powinno się jak najwcześniej pozwolić na 
samodzielność 

i branie za siebie odpowiedzialności, na swobodne dojrzewanie i 
dorastanie.

Dzieci te potrzebują bowiem pozytywnego i korygującego kontaktu z 
otoczeniem jako odzewu i zwierciadła dla własnych działań, myśli, gdy w 

związku ze swoim zaburzeniem mozolnie i z trudem uczą się 
samokontroli i samoorganizacji.

Rodzice muszą zaakceptować, że całe życie codzienne z nadpobudliwym 
dzieckiem musi być ściśle zaplanowane, struktury muszą być 

przejrzyste, godziny ustalone, nawet
w weekendy i ferie, 



Wychowanie niezależnie od metody, musi się opierać na wzajemnej 
więzi.

Należy pomóc rodzicom zrozumieć, że ich dziecko potrzebuje 
przynajmniej

jednego człowieka w życiu, który by w nie wierzył, który przejmie rolę 

wspierającego, rozumiejącego towarzysza.

W niektórych przypadkach takim towarzyszem może być osoba z kręgu 
rodziny

lub spoza rodziny.
Sukces w terapii można osiągnąć jedynie wtedy, gdy zaakceptuje się 

określone 
cechy i zjawiska dotyczące zaburzenia i samego dziecka.

Dlatego też  wskazane byłoby, aby wszystkim rodzicom, których dzieci 
nie mogą

spokojnie „ usiedzieć ” w domu i w szkole, którym trudno znaleźć 
kolegów 

i przyjaciół, które rzadko mogą się skupić , proponować spotkania z 
psychologiem, pedagogiem oraz innymi nauczycielami w szkole.



Postępowanie
Przypominanie i powtarzanie

Aby uniknąć poważnych konsekwencji specyficznego zachowania dziecka z 
ADHD warto ustalić z nim pewne normy postępowania. O normach i 

zasadach postępowania należy ciągle dziecku przypominać i prosić, żeby je 
powtarzało przy nadarzających się okazjach.



Wydawanie poleceń
Jeśli oczekujemy od dziecka określonego zachowania wydajemy mu 
polecenie. Należy pamiętać o tym, aby polecenia były dla dziecka 
zrozumiałe - najlepiej, żeby były krótkie i wydane zdecydowanym 

głosem. W żadnym wypadku nie powinny być to prośby. Prośba podlega 
negocjacji, dziecko z ADHD natychmiast wykorzysta tę sytuację by 

wygrać coś dla siebie, np. nie spakować się na jutro, nie położyć się do 
łóżka, nie odrobić lekcji. Polecenie nie podlega dyskusji - należy je po 

prostu wykonać. Należy również bezwzględnie przestrzegać 
obowiązujących umów.



Zasady pracy z dzieckiem
Każda sytuacja dotycząca dziecka z ADHD wymaga od nas odpowiedniej 
reakcji. Musi ona być taka, żeby zbliżyć nas do głównego celu, jakim jest 
nauczenie dziecka funkcjonowania w środowisku i stosowania się do norm 

społecznych. Jest to trudne, bo dziecko nie kontroluje swojego zachowania 
i nie koncentruje uwagi w sposób naturalny, charakterystyczny dla każdego 

innego przeciętnego ucznia.



1. Należy uporządkować świat wokół dziecka, czyli wyeliminować 
możliwie najwięcej zbędnych bodźców z otoczenia. Na dziecko z ADHD 
czynniki rozpraszające działają ze znacznie większą siłą.
Świadomi tego możemy więc:
posadzić dziecko w pierwszej ławce, z dala od okien i drzwi, blisko 
nauczyciela, można je również posadzić w ostatniej ławce (żeby nie 
odwracał się do tyłu, by sprawdzić co robią inne dzieci), lecz trzeba do 
niej bardzo często podchodzić, można posadzić je z dzieckiem 
pomocnikiem, które sprawdzi czy kolega zapisał co należy i pomoże 
uzupełnić braki, posadzić je w otoczeniu spokojniejszych dzieci, 
utrzymywać stałe miejsca dzieci (przynajmniej przez dłuższy czas), 
przy dekorowaniu (i malowaniu) klasy stosować spokojne, stonowane 
kolory, utrzymywać na ławkach porządek i pilnować, by zbędne w danym 
momencie rzeczy były schowane w plecakach, 
starać się, by lekcje były uporządkowane i miały stałe elementy, które 
dzieci znają i wiedzą kiedy się ich spodziewać. 



2. Należy w odpowiedni sposób porozumiewać się z dzieckiem. Oprócz 
kontaktu werbalnego, powinniśmy nawiązywać z dzieckiem kontakt 
wzrokowy lub o ile to możliwe dotykowy (np. można położyć dziecku 

rękę na ramieniu), aby ściągnąć na siebie jego uwagę.
Polecenia, które mu wydajemy:

muszą być krótkie i proste, muszą być wydawane głosem 
zdecydowanym, ale nie kategorycznym, 

nie powinny być to prośby, 
należy je w miarę potrzeby powtarzać, lub prosić dziecko o ich 

powtórzenie, 
mogą zawierać ważniejsze fragmenty, które należy wyróżnić (głosem, 

gestem) 
jeśli są dłuższą instrukcją, powinny zostać podzielone na pojedyncze, 

prostsze zadania. 
Jedynym z częściej wydawanych poleceń jest zapisywanie pracy 

domowej. Musimy zawsze poświęcić czas na sprawdzenie, czy polecenie 
to zostało wykonane. Warto, aby dziecko z ADHD założyło specjalny 
zeszyt do zapisywania wszelkich dodatkowych informacji (w innym 

przypadku nie powtórzy ich w domu, nawet, jeśli będą tego, na czym mu 
zależy). Oczywiście założenie takiego zeszytu ma sens, jeśli rodzice 

będzie regularnie do niego zaglądać.



Polecenia:

☻ wydawaj tyle poleceń, ile możesz wyegzekwować;
☻ nie przerywaj dziecku, kiedy jest czymś bardzo zainteresowane;
☻ dzieciom trzeba jasno powiedzieć, że polecenie to nie prośba 

i nie ma dowolności w jego wykonaniu- tutaj trzeba być stanowczym;
☻ jeżeli nie mamy siły wyegzekwować polecenia najlepszą rzeczą jaką 

możemy zrobić jest nie wydawać go;
☻ niektóre starsze dzieci (głównie te z zaburzeniami opozycyjno-

buntowniczymi potrzebują kilku minut, by wewnętrznie przekonać się do 

konieczności wykonania polecenia, tutaj pomaga sztuczka, zastępująca 

niepotrzebną dyskusję masz 5 min. Na wykonanie polecenia;
☻jednorazowo wydajemy tylko jedno polecenie, unikamy poleceń złożonych 

zrób to  i to, potem to…;

W przypadku dzieci z zachowaniami opozycyjno-buntowniczymi, aby 
zmniejszyć ich opór wydajemy polecenia w liczbie mnogiej „siadamy”, 

„sprzątamy”. Dużo zależy od naszej postawy, intonacji głosu.

Przy tych dzieciach zapominamy o formach grzecznościowych, nie mówimy 
bardzo Cię proszę, odwrotnie połóż książkę, proszę.



Pierwsze prawo chwalenia:
Jeśli chcesz mieć dobre dziecko, chwal go kilka razy 

w ciągu dnia, jeżeli myślisz, że nie masz za co, to wymyśl za co (np. za 
podanie Ci pilota).

Pochwała to narzędzie, obowiązek - nie wyraz naszego humoru.

Zasady terapeutycznej pochwały:
- prawdziwa, czyli sam w nią wierzę;

- powtarzalna przez innych;
- pozytywna, czyli nie ma w niej negatywów (wpadką w pochwale jest mówienie 

nie biegałeś..);
- przekonywana, czyli chwalony w nią wierzy;

- pochwalna, bez wychowywania (mógłbyś tak zawsze)
- polukrowana, bez krytykowania;

- poważna, bez żartu i ironii;
- pokazująca, co konkretnie nam się podoba.



Zakazane słowa:
tym razem dobrze ci poszło, 

w końcu udało ci się, 
dzisiaj dobrze wykonałeś, 

zrobiłeś to prawie tak dobrze, jak brat,
o wreszcie zbudowałeś wierzę,

widzisz, jak chcesz to potrafisz,
mógłbyś tak zawsze,

całkiem nieźle,
świetnie zbudowałeś zamek, ale popatrz jaki on krzywy,



Otoczenie czyli pokój dziecka z ADHD
Ponieważ wiadomo, że dziecko z ADHD ma problemy z koncentracją 
uwagi i wyborem bodźców, które w danej chwili są najistotniejsze, 

warto pomyśleć o urządzeniu jego pokoju tak, by mógł służyć do 
efektywnej pracy i spokojnej zabawy.

Trzy podstawowe rzeczy to: 
Stałość otoczenia. 

Ograniczenie docierających do dziecka bodźców wzrokowych. 
Możliwość szybkiego ograniczenia dopływu bodźców słuchowych. 



Klasyczna pochwała opisowa, czyli jak podejść, gdy ktoś nie wierzy 
w pochwały:

opis tego co widzę + nazwa cechy

np. autka i klocki na półce, to się nazywa porządek;
buty w przedpokoju, pamiętasz o umowie;
dałeś bratu cukierka, jesteś opiekuńczy….

Nazywamy te rzeczy, które chcemy aby dziecko robiło 
w przyszłości.



Nagroda:

- natychmiastowa (umówiona od razu i wypłacana kiedy dziecko na 
nią zapracuje zdwoi przyjemność z jej otrzymania);

- namacalna i określona (brak niedomówień);

-konkretna;

- proporcjonalna do wysiłku;

- dawana konsekwentnie (nie obiecanki);

- dopasowana do dziecka (strefa ważna dla dziecka);

- atrakcyjna, upragniona.
Nagroda, to coś ponad, coś więcej.

Przywileje są, bo dziecko dostosowuje się do obowiązków.
Podstawowe potrzeby (jedzenie, spanie..), za nie odpowiadają 

dorośli.



O pracy z dzieckiem z ADHD

1.Objawy ADHD nie są winą dziecka.

2.Objawy ADHD trwają latami.

3.ADHD nie jest brakiem umiejętności  czy 

wiedzy.

4.Dziecku nadpobudliwemu trudniej sprostać 

wymaganiom szkolnym i społecznym.



Trudne prawdy

• 1.Praca z dzieckiem 

nadpobudliwym jest 

czasochłonna i 

obciążająca.

• 2.Można pracować z 

nim tylko 

bezpośrednio

• 3.Ważna jest zmiana 

podejścia do dziecka



Dziecko nadpobudliwe w grupie

• Warto pamiętać aby:

• 1.Poświęcać dziecku dużo uwagi

• 2.Wzmacniać wszystkie przejawy pożądanego zachowania.

• 3.Stosować zrozumiałe dla dziecka reguły

• 4.Być konsekwentnym.

• 5.Przekazywane treści powinny być jasne a konsekwencje natychmiastowe

• 6.Pomóc nadpobudliwemu dziecku zorganizować świat wokół siebie.

• 7.Stosować zrozumiały system pochwał i kar.



OBSERWUJ

chwal pouczaj

koryguj

ukierunkuj angażuj



Udzielanie wskazówek

• 1.Przed udzielaniem wskazówek przyciągnij 

uwagę dziecka

• 2.Stój blisko dziecka

• 3.Bądź konkretna.

• 4.Wypowiadaj się zwięźle.

• 5.Nie pytaj lecz stwierdzaj.

• 6.Gdy to możliwe dawaj do wyboru.



Strategiczne kierowanie uwagi

• Polega na tym , że przez cały dzień wyszukujesz i komentujesz 

przykłady pozytywnego zachowania. Dzieci z ADHD potrzebują 

więcej pozytywnej informacji zwrotnej niż pozostali uczniowie.

• JAK UDZIELAĆ POCHWAŁ
• 1.Bądź konkretna. Opisuj zachowania , które chcesz pochwalić.

• 2.Pochwal natychmiast

• 3.Pochwal postępy.

• Nie wtrącaj do pochwał instrukcji ani docinków.

• 4.Bądź entuzjastyczna i unikaj rutyny.

• 5.Chwal często.



Pobudzanie uwagi dziecka

• -dzielenie zadań na mniejsze cząstki

• --urozmaicanie zadań

• -zaskakiwanie dziecka-korzystanie z materiałów które można 

dotknąć, manipulować

• -angażowanie 

• - ilustrowanie materiału schematami

• - zachęcanie do pracy z rodzicami



NA POCZĄTKU NAWET 

NAJMNIEJSZA ZMIANA TO 

DUŻY SUKCES



POLECENIE TRUDNOŚĆ SKUTECZNOŚĆ

POLECENIA

„Czy mógłbyś 
pozbierać papierki?”

Daje możliwość 
wyboru

Proszę cię podnieś 
te papierki.

„ teraz usiądźcie , 
otwórzcie książki na 
stronie 123 , 
przeczytajcie , 
odpowiedzcie na 
pytania pod 
tekstem..........”

Za dużo poleceń na 
raz

Przerwy między 
kolejnymi 
poleceniami

„Wszyscy 
powinniście być 
grzeczni.”

Za ogólne. Opisujemy 
dokładnie 
zachowanie.

„Ci............sza!” Za dużo emocji. Spokój i używanie 
niewerbalnego 
znaku.

„Dlaczego ty nigdy 
nie słuchasz.”

Pytanie retoryczne Należy wyrażać się 
bezpośrednio.”Moje 
polecenie 
brzmiało..”

„Połóż wszystko na 
stole”

Za ogólnie 
sformułowane.

Pomóż dziecku 
uporządkować 
rzeczy

„Chcesz mieć Groźba może Konkretna 



Praca z niepożądanymi 

zachowaniami.

Behawioralne zasady modyfikacji 

zachowań.



Zachowanie

pożądane

Wzmocnienie

nagroda

Brak wzmocnienia

(wygaszanie)

Więcej zachowań 

pożądanych

Mniej zachowań 

pożądanych



Zachowania 

niepożądane

Brak wzmocnienia

wygaszanie

Wzmocnienie

nagroda

Mniej zachowań

niepożądanych

Więcej zachowań 

niepożądanych



Trzy rodzaje zachowań

1.Zachowania drażniące:adekwatne do wieku,budzące niepokój 

sporadyczne zachowania, częste i drażniące typowe zachowania 

typowe dla wieku(nagabuje rodziców aby poszli z nim na spacerek 

zamiast pójść spać) , trudności zauważane tylko przez rodziców o 

zbyt wygórowanych wymaganiach

2.Zachowania niepożądane:nieodpowiednie do wieku i poziomu 

rozwoju dziecka zachowania, które stanowią problem dla rodziców i 

innych dorosłych lub samego dziecka (dziecko reaguje płaczem na 

każdą przegraną,rzuca się na ziemię, bije rodzica)

3.Zaburzenia-zbiór niepożądanych zachowań dziecka trwający co 

najmniej kilka miesięcy. Znacząco wpływa na funkcjonowanie 

dziecka i jego otoczenia (ADHD,ODD,CD)



AGRESJA

•Impulsywna----trening kontroli złości

• --------trening empatii

•Instrumentalna-----------trening   

umiejętności społecznych



Zachowanie: definiowanie i 

mierzenie

Test trupa „ Nie jest 

zachowaniem to, 

co mógłby zrobić 

trup, ale jeśli trup 

nie jest w stanie 

tego zrobić, to taka 

czynność na 

pewno jest 

zachowaniem”

( siadanie a siedzenie)



Wzory kształtowania zachowań

Zachowanie pożądane + 

wzmocnienie pozytywne = 

więcej zachowań  pożądanych

(wyniósł śmieci + radość mamy = 

chętnie zrobi to następnym 

razem)

Zachowanie pożądane + 

kara(konsekwencja) = mniej 

zachowań pożądanych

(wyniósł śmieci+ mama jęknęła/ no 

widzisz z tych butelek, co stały 

przy koszu, to już oczywiście nie 

zabrałeś?/=nie pójdzie następnym 

razem

Zachowanie pożądane +

brak wzmocnień,uwagi (wygaszanie) 

=

mniej zachowań pożądanych

(wyniósł śmieci+ nikt nie zauważył= 

nie zrobi następnym razem, nie 

ma sensu się starać)



Wzory kształtowania zachowań:zachowania 

niepożądane mające na celu przyciągnięcie 

naszej uwagi
Zachowanie 

niepożądane+wzmocnienie 

pozytywne(nagroda, uwaga)

= więcej zachowań niepożądanych

(dziecko na lekcji robi głupie 

miny+nauczyciel przerywa lekcję i 

rozmawia z uczniem=więcej głupich 

min gdy będzie się nudzić na lekcji

Zachowanie niepożądane + brak 

wzmocnienia = mniej 

zachowań niepożądanych

(na lekcji robi głupie miny+nauczyciel 

kontynuuje lekcję oraz dba aby 

cała klasa go słuchała=uczeń nie 

zyskuje uwagi ani nauczyciela ani 

uczniów, stopniowo mniej zachow



Wzory kształtowania zachowań:zachowania 

niepożądane mające na celu osiągnięcie 

korzyści innej niż uwaga
Zachowanie niepożądane+ 

wzmocnienie negatywne 

(wycofanie kary) = więcej 

zachowań niepożądanych

(Krzyś uderzył Wojtka.Dorosły pogroził mu 

palcem i poszedł dalej.dziecko uczy 

się, że jego zachowanie nie wiąże się 

z poniesieniem kary.Nagrodą jest 

pokonanie Wojtka

Zachowanie niepożądane + kara 

(konsekwencja) = mniej 

zachowań niepożądanych

Krzyś uderzył Wojtka .Dorosły 

zastosował karę. Kara musi być 

większa niż nagroda za 

pokonanie Wojtka



Świadomie chwaląc i wyciągając 

konsekwencję, znacząco wpływamy na 

zachowanie naszych dzieci



BEHAWIORALNE ABC
analiza trudnych, niepożądanych zachowań

A-co zdarzyło się tuż 

przed

(są to miejsca, 

konteksty, bodżce 

wpływające na 

zachowanie np. 

wydawanie 

polecenia i 

prowokacja kolegi

B- co on 

dokładnie robi

samo zachowanie, 

czyli co 

dokładnie robi 

dziecko(bez tego 

czego nie robi)

C-co nastąpiło 

bezpośrednio po

Negatywne bądź 

pozytywne 

konsekwencje



Przykładowe interwencje behawioralne oparte na 

analizie ABC
⚫ A - przed 

zachowaniem

⚫ Zaskocz dziecko 

czyli zachowaj się 

inaczej

⚫ Zmień A-Odwróć 

uwagę dziecka od 

niepożądanej 

aktywności

⚫ Zasady-konkretne, 

jasne w tej sytuacji

⚫ Skuteczne 

wydawanie poleceń

⚫ Modelowanie-

właściwe spokojne 

zachowanie się 

rodzica w trakcie 

interwencji

B-zachowanie

Działania w B mogą 

doprowadzić zazwyczaj 

jedynie do skrócenia 

lub zakończenia 

trudnego zachowania. 

Nie wpływają na 

częstotliwość 

zachowań w 

przyszłości

C- następstwa 

zachowania

Konsekwencje:

Odesłanie w nudne 

miejsce, zabranie 

nagrody, zabranie 

uwagi, 

konsekwencje 

naturalne

Praca na pozytywach:

Dostrzeganie 

pozytywów, 

pochwały, nagrody, 

systemy żetonowe



Sfera najbliższego rozwoju



Nie tak ważne są fakty jak 

znaczenie jakie im nadajemy



fukoz

• F—fakty

• U—uczucia

• K---konsekwencja

• O---oczekiwania

• Z--zaplecze
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Warunki niezbędne do 

podjęcia świadomej strategii 

przez nauczyciela
•Gotowość do powstrzymania 
odruchowej reakcji (podstawowy 
warunek).

• Umiejętność zidentyfikowania uczuć 
i potrzeb własnych i ucznia.

• Znajomość zasad skutecznej strategii, 
np. konstruktywnej konfrontacji.
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•kilka oddechów,

•spojrzenie w okno,

•sięgnięcie po chusteczkę do nosa,

•użycie „ słów nawiązujących” - np.

...widzę, że dziś jest dzień na...
rzucanie kredą, pstrykanie długopisem....ect.  

Przykładowe sposoby powstrzymania 
odruchowej reakcji
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„Nie jest możliwe właściwe 

zrozumienie osoby bez rozpoznania 

przyczyny jej zachowania…”

Dreikurs (1982)



Techniki behawioralne

⚫ Stosujemy kilka w tym samym czasie,po to 

aby zwiększyć szansę na skuteczną 

modyfikacje zachowań

⚫ Ważna jest kolejność wprowadzania 

technik, zaczynamy od najmniej 

awersyjnej

⚫ Zawsze , gdy chcemy wyeliminować 

trudne zachowanie, na jego miejsce 

powinniśmy wprowadzić nowe zachowanie



wyliczanie

Konsekwencje

zasady

polecenia

nagrody

chwalenie



Skracanie czasu wykonania 

zadania
⚫ Kartka z zadaniem 1

⚫ Sprawdź zadanie 1

⚫ Spacer do końca korytarza

⚫ Kartka z zadaniem 2

⚫ Sprzwdź zadanie 2

⚫ Wytarcie tablicy

⚫ Kartka z zadaniem 3

⚫ Sprawdź zadanie 3

⚫ dziękuję



Check list klasówki (dla nauczyciela)

⚫ Na biurku pozostaje tylko długopis

⚫ Dbamy o ciszę w sali, zamykamy okna 

i drzwi

⚫ Rozdaję powielone zadania

⚫ Przypominam zasady(najpierw zrób 

zadania , które umiesz;pisz 

sam;sprawdź przed oddaniem)

⚫ Akcentuję początek czynności (uwaga 

zaczynamy pisać)

⚫ Przypominam dzieciom ,ile zostało 

minut

⚫ W trakcie sprawdzianu obserwuję, czy 

dzieci pracują, mogę na przykład 

podejść i powiedzieć „Wojtek, rób 

zadanie)

⚫ Pomaganie to nie podpowiadanie, 

mogę podejść i powiedzieć „hej, widzę 

3 błędy”



Obserwuję zachowanie ucznia

Rozpoznaję 

zachowanie jako 

ADHD

Rozpoznaję 

zachowanie jako 

celowe łamanie 

zasady

Przypominam 

zasadę, 

ewentualnie 

przechodzę do 

wyciągnięcia 

konsekwencji

Próbuję zastosować 

okulary na ADHD



Sześć etapów skutecznego 

wydawania poleceń
1.Podejdź do dziecka

2.Zdobądź jego uwagę

3.Sformułuj jednoznacznie, dwu - , 

trzywyrazowe polecenie

4.poproś dziecko, by powtórzyło polecenie

5.Powtórz polecenie raz, a następnie 

poproś, by dziecko je powtórzyło

6. Dopilnuj wykonania polecenia (nie 

odchodź dopóki nie skończy zadania!)



Wyliczanie , czyli metoda 1-2-3

Powiedz dziecku,

Co zrobisz,

gdy pojawi się

niewłaściwe

zachowanie

Gdy pojawi się

trudne trudne

zachowanie

podnieś palec

I powiedz „Raz”

Jeśli dziecko

nie reaguje

podnieś palec

I powiedz

„Dwa”

Jeśli dziecko

Nie reaguje

Podnies palec

I powiedz:

„Trzy,przerwa”

Zastosuj

Time out

Przygotuj miejsce

dla dziecka np..

materac, krzesło

w nudnym miejscu



Tydzień Zasad
a

Poniedz
iałek

wtore
k

środa czwartek piątek sobota niedziela

1



INDYWIDUALNA KARTA ZACHOWANIA

Imię i nazwisko dziecka ..................................................................

Rok szkolny ................. Okres oddziaływania od .....do.....
wymaganie pwtorek środa czwartek piątek

Posumowanie

dnia



Warto pamiętać, że nagroda to konsekwencja pozytywna. Oznacza 
to, że powinna mieć podobne cechy jak każda inna konsekwencja. 

Wiadomo zatem:
- w jak sposób można ją zdobyć?;

- jaką ma postać?;
- jak długo trwa?;

- jaka jest jej wartość?;
Jaki możemy zaproponować pakiet nagród i przywilejów dla 

wybranych wiekowo grup dzieci?
wypracować motywację wewnętrzną. 

Rodzice często mają opory No tak, ale on będzie robił tylko coś , 
za coś…

Pamiętajmy, początkowo pracujemy na motywacji zewnętrznej, 



Zamiast karania

• Wskaż jak powinno się zachowywać

• Wyraź ostry sprzeciw bez oskarżania

• Oceniaj zachowanie dziecka a nie dziecko

• Pokaż jak naprawić zło

• Daj dziecku możliwość wyboru

• Jeżeli trzeba działaj

• Pozwól ponieść konsekwencje złego zachowania

• Nie słuchaj protestów

• Spokojnie powtórz polecenie jeszcze raz

• Odeślij go do bezpiecznego miejsca.



Konsekwencje                     Kara

Jest zaplanowana           Jest spontaniczna

Oddzielona od uczuć       Wiąże się z odrzuceniem 
do dziecka                    emocjonalnym

Jest stała                    Jej siła zależy od humoru 
dorosłego, a nie skali przewinienia



Nie ma konsekwencji tylko dla dziecka, zawsze jest zarówno dla 
dziecka, jak i dla dorosłego.

Konsekwencja powinna być poniesiona w miejscu, gdzie to się 
stało.

Aby dziecko wiedziało, że ponosi konsekwencje musi ona 
zawierać się 

w jakiejś ważnej dla niego sferze funkcjonowania. Inaczej 
nasze działanie pozostanie jedynie w sferze zemsty, a nie 

wychowania.



Konsekwencje:

1. naturalne  
rozlał, rozbił – sprząta

2. regulaminowe
za to, że …  robimy to…

3. konsekwencje cykające
tyle, ile ociągasz się, o tyle wydłużam Ci zakaz gry 

na komputerze

od końca zabieram Ci czas oglądania bajki, 
meczu…



Metody niefarmakologiczne:

1. psychoedukacja (w tym tego, kto najwięcej czasu spędza 
z dzieckiem);

2. specyficzne strategie radzenia sobie z objawami (okulary na 
nadpobudliwość, przez zmianę postawy osoby dorosłej zmieniamy 
dziecko, tworzymy takie środowisko, aby dziecko miało szansę 

poprawnie zaistnieć, kierowanie deficytów dziecka na właściwe tory) 
;

3. praca na pozytywach (pochwały jako przeciwdziałanie 
negatywnym komunikatom, aby nie zaniżać samooceny dziecka, 

która jest bazą do późniejszych powikłań);

4. zasady i konsekwencje ( sama zasada niewiele da, dziecko bada 
na ile może sobie pozwolić);

5. radzenie sobie z agresją impulsywną ;



• Bo dorosłem nikt nie powie: ,,Wynoś się’’ , a dziecku 
często się tak mówi. Zawsze jak dorosły się krząta, to 
dziecko się plącze, dorosły żartuje, a dziecko 
błaznuje, dorosły płacze, a dziecko się maże i beczy, 
dorosły jest ruchliwy, dziecko wiercipięta, dorosły 
smutny, a dziecko skrzywione, dorosły roztargniony, 
dziecko gawron, fujara. Dorosły się zamyślił, dziecko 
zagapiło. Dorosły robi coś powoli, a dziecko się 
guzdrze. Niby żartobliwy język, a przecież 
niedelikatny. Pędrak, brzdąc, malec, rak – nawet 
kiedy się nie gniewają, kiedy chcą być dobrzy. 
Trudno, przyzwyczailiśmy się, ale czasem przykro i 
gniewa takie lekceważenie.



Plan dnia
Dzieci nadpobudliwe potrzebują stałości i uporządkowania otoczenia. 

Dotyczy to także czynności, które powinny być wykonane w ciągu dnia. 
Porządek wprowadza skonstruowany wspólnie z dzieckiem plan dnia. 

Wspólna praca nad planem sprawia, że dziecko jest przekonane o swoim 
wpływie na jego kształt, a ponadto łatwiej mu przystosować się do 

czegoś, co zostało ustalone wspólnie.
Oto przykładowy plan dnia:

7.00 pobudka
7.05 mycie poranne

7.10 śniadanie
7.40 wyjście do szkoły

8.00 - 13.30 lekcje
14.00 powrót ze szkoły

14.30 obiad
15.30 początek odrabiania lekcji

19.00 dobranocka
20.00 pakowanie rzeczy do szkoły na dzień następny

20.30 pójście do łóżka
W zależności od indywidualnych potrzeb i wieku dziecka plan może być 

bardziej lub mniej szczegółowy. Ważne, by znalazły się w nim 
najważniejsze punkty, takie jak. godzina rozpoczęcia odrabiania lekcji 

lub godzina pójścia do łóżka.



ADHD

ETYKIETKA

ZACHOWANIA OPOZYCYJNO 

BUNTOWNICZE

ZABURZENIA ZACHOWANIA



Wyspy kompetencji



System pracy z dziećmi w 

szkole podstawowej na 

przykładzie Wrocławia



1. Ustalenie zasad postępowania, oczekiwanych nagród i 

akceptowanych konsekwencji odbywa się zawsze z udziałem 

rodziców i dzieci.

2. Wprowadzenie zasad oraz ustalenie nagród i konsekwencji za 

ich przestrzeganie.

3. Wprowadzenie jednolitego systemu weryfikacji niepożądanych 

zachowań w klasach IV-VI

4. Opracowanie indywidualnych programów dla dzieci z ADHD.



Przykładowe zasady zachowania

1.Po wejściu do sali lekcyjnej w spokoju i ciszy przygotowujemy 

się do lekcji.

2.W czasie zajęć odzywamy się tylko za pozwoleniem 

nauczyciela.

3.Rzeczy innych osób dotykamy tylko za ich pozwoleniem.

4.Zwracamy się do innych uprzejmie.

Podpis Rodziców....... Dyrektora............Wychowawcy................

Uczniów......................................................................................



Przykładowe zasady zachowania

1.Po wejściu do sali lekcyjnej w spokoju i ciszy przygotowujemy 

się do lekcji.

2.W czasie zajęć odzywamy się tylko za pozwoleniem 

nauczyciela.

3.Rzeczy innych osób dotykamy tylko za ich pozwoleniem.

4.Zwracamy się do innych uprzejmie.

Podpis Rodziców....... Dyrektora............Wychowawcy................

Uczniów......................................................................................



Kontrakt z zasadami

• Pracujemy tylko nad 

jedną zasadą

• Oryginał kontraktu 

wisi w każdej klasie

• Zasada wpisana w 

dzienniku na górze 



System oceniania klasy

1 Język polski

1 Język polski

0 Godzina wychowawcza

o Technika

1 Matematyka

1 Plastyka



Dziecko z ADHD- program indywidualny, otrzymuje punkty za 

przestrzeganie zasady

Na lekcjach odzywamy się tylko za pozwoleniem nauczyciela

Tabela podzielona na 3x 15 min



Jako podsumowanie niech posłuży, opracowany na 
podstawie "Małego Księcia" A. de Saint - Exupery, 

"Dekalog nauczyciela i wychowawcy"

• Oswoić znaczy stworzyć więzy. Jeśli mnie oswoisz, będziemy się 
nawzajem potrzebować. 

• Należy wymagać tego, co można otrzymać. 
• Mam prawo żądać posłuszeństwa, jeśli moje polecenia są rozsądne. 
• Oczy są często ślepe, należy szukać sercem. 
• Śmiech jest dla życia, jak studnia dla pustyni. 
• Zamiast tępić zło, lepiej szerzyć dobro. 
• Bądź silniejszy, a będziesz miał rację. 
• Kto poniża, sam jest niski. 
• Powinieneś sądzić według czynów, a nie słów. 
• Znacznie trudniej jest sądzić siebie, niż bliźniego. Jeśli potrafisz siebie 

dobrze osądzić, będziesz naprawdę mądry. 

Może w pracy codziennej warto zastosować się do tych „przykazań" i to 
nie tylko w odniesieniu do dzieci o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych. 



„Sierotą jest dziecko, gdy umarli rodzice, 
sierotą jest i to dziecko, 
któremu nie urodził 
się jeszcze rodzic i opiekun jego ducha" 

Janusz Korczak

z artykułu "O ratunek dla dzieci" 



OTWIERAMJY DRZWI  NADZIEJI POPRZEZ AKCEPTACJĘ I POKORĘ 
DO TEGO CZEGO ZMIENIĆ NIE MOŻEMY ,ODWAGĘ BY ZMIENIAĆ 
TO CO SIĘ DA I MĄDROŚĆ BY ODRÓŻNIĆ JEDNO OD DRUGIEGO.



Dziękuję za uwagę

Dziękuję za 
uwagę
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