
Czy moje dziecko ma ADHD?

Wielu rodziców zastanawia się czy jego dziecko  ma ADHD – to „żywe srebro”, jest     
w ciągłym ruchu, bardzo energiczne, wszędzie go pełno, czasem rodzice i nauczyciele mówią 
o takim dziecku „niegrzeczne”. Czy dziecko jest rzeczywiście niegrzeczne czy jednak ma 
problemy z zachowaniem, które wynikają z poważniejszych zaburzeń?                             
Czasami to rozróżnienie sprawia trudności, zwłaszcza u młodszego dziecka. Wynika to z wielu 
mitów i nieporozumień związanych z tym zaburzeniem.                                                                   
ADHD to inaczej zespół nadpobudliwości psychoruchowej albo zaburzenie hiperkinetyczne. 
Jest jednym z najczęściej występujących zaburzeń z jakimi spotykamy się u dzieci i wynosi  
ok. 7% co oznacza, że właściwie w każdej grupie przedszkolnej możemy spotkać  dziecko 
przejawiające objawy nadpobudliwości.                                                                                                 
Jest to zaburzenie neurorozwojowe, w którym mózg dojrzewa w odmienny sposób – część 
odpowiedzialna za hamowanie reakcji (spokojne siedzenie, czekanie, koncentrację uwagi, 
panowanie nad emocjami) rozwija się wolniej i działa słabiej niż układ pobudzania.               
Dzieci z ADHD nie mają więc czegoś za dużo np. energii, emocji, siły, ciekawości, ale mają           
za mało zdolności hamowania dochodzących do nich bodźców, potrzeby ruchu czy 
pomysłów. Podobnie jak w zepsutym samochodzie gdzie gaz działa zbyt mocno a hamulec        
za słabo.

Aby rozpoznać ADHD muszą wystąpić trzy objawy:

1. Zaburzenia uwagi – trudności ze skupieniem się na zadaniach, doprowadzeniem ich 
do końca, śledzeniem toku wypowiedzi nauczyciela, pamiętaniem co powiedział 
rodzic; rozpraszanie się pod wpływem innych bodźców, gdy dzieje się coś z boku, 
przerywanie pracy, zagubienie, „śnienie na jawie”; wydaje się jakby dziecko nie 
słyszało co się do niego mówi, zapomina, gubi rzeczy, ma trudność ze 
zorganizowaniem i planowaniem sobie pracy, działaniem według instrukcji; odwleka 
rozpoczęcie zadania, słabo rozpoznaje  szczegóły. Wystarczy drobiazg, aby dziecko 
przestało się skupiać. Trudności te można najlepiej zaobserwować gdy dziecko 
wykonuje według niego mało ciekawe, monotonne zadanie (działa tu niewłaściwie 
układ hamowania). Gdy dziecko jest czymś bardzo zainteresowane, np. grą 
komputerową, potrafi skupić się na niej doskonale (działa tu układ motywacji, 
przyjemności). Wiele osób uważa, że problemy z uwagą są mniej ważne od 
pozostałych objawów, jednak jest odwrotnie – na wyniki w nauce mają wpływ przede 
wszystkim zaburzenia koncentracji uwagi. Niektórzy twierdzą, że dziecko, gdyby tylko 
chciało, to mogłoby skoncentrować się i doprowadzić zadanie do końca. Niestety 
problemu tego nie można przezwyciężyć siłą woli.

2. Nadruchliwość – to nadmierna ruchliwość dziecka połączona z niewykonaniem          
przez nie zadania, która jest bardzo irytująca dla otoczenia, to np. wiercenie się, 
częste wstawanie, chodzenie i bieganie, bujanie się na krześle, wspinanie się                   
na przeszkody, na meble, nerwowe ruchy rąk i nóg, trudność w siedzeniu i ustaniu            



w miejscu  w sytuacjach wymagających zachowania spokoju, z czekaniem na swoją 
kolej, gadatliwość, wewnętrzny niepokój odczuwany w przypadku konieczności 
pozostania dłużej bez ruchu, hałaśliwość, trudność ze spokojnym bawieniem się, 
niespożyta energia, bawienie się i niszczenie przedmiotów, odwracanie się do 
kolegów podczas pracy przy stolikach, podnoszenie przedmiotów, które nieustannie 
spadają na podłogę, przekładanie rzeczy, bałaganienie. Gdy dziecko potrafi 
przewidzieć skutki swojego zachowania, rozumie wymagania sytuacji, jest świadome 
swojego zachowania, wtedy jest szansa, że będzie kontrolowało swoje zachowanie   
w większym stopniu. Przeważnie dzieci nie są świadome swojego zachowania              
a nadmierna aktywność ruchowa jest „silniejsza od nich”. W połączeniu                         
z impulsywnością staje się dużym problemem.

3. Nadmierna impulsywność – problemy z impulsywnością i kontrolą swoich zachowań 
wiążą się z wykonywaniem przez dziecko czynności bez przewidywania konsekwencji 
swojego działania. Dziecko nie zastanawia się nad tym, jakie mogą być następstwa 
jego zachowania dla niego samego, jak i dla innych. Mówi „to co mu ślina na język 
przyniesie”, najpierw działa potem ewentualnie myśli, gdy ktoś mu zwróci uwagę 
albo poczuje na własnej skórze skutki swojego postępowania. Gdy coś dziecko 
zaciekawi, chce zobaczyć albo dotknąć czegoś  natychmiast, błyskawicznie przechodzi 
od pomysłu do realizacji nie zastanawiając się nad sensem swojego postępowania  
czy bezpieczeństwem. Często dziecko nie wysłucha polecenia do końca, nie rozumie 
instrukcji a już rozpoczyna działanie. Wyrywa się do odpowiedzi bez pytania, 
przerywa, nie podnosi ręki. Przeszkadza, dezorganizuje przebieg zajęć, zadaje sto 
pytań, jest mistrzem dyskusji. Pochopne zachowania przysparzają kłopotów: 
popełnianie błędów, niewłaściwe lub częściowe wykonanie zadania, nieumiejętność 
uczenia się z wcześniejszych doświadczeń, trudność z przystosowaniem się do 
obowiązujących zasad. Dzieci najczęściej wiedzą, co należy zrobić, znają reguły, ale 
tego nie robią, mają kłopoty z ich zastosowaniem, po chwili znów zachowują się 
nieprawidłowo.

W przypadku rozpoznania ADHD muszą więc występować konkretne objawy.                        
Mówiąc o nadpobudliwych dzieciach nie mamy na myśli:

 Niespokojnego od czasu do czasu dziecka
 Niegrzecznego dziecka, które celowo zachowuje się niewłaściwie
 Żywego temperamentu
 Zaburzeń zachowania
 Braku wychowania (gdy dziecko nie nauczyło się przestrzegania zasad)
 Złośliwości (celowego sprawiania przykrości)
 Lenistwa
 Celowego łamania norm zachowania
 Zachowań agresywnych



Nadpobudliwości psychoruchowej często towarzyszą inne problemy:

1. Chwiejność emocjonalna – trudności z hamowaniem i impulsywność powodują,        
że dzieci reagują bardziej wybuchowo niż ich rówieśnicy, często skrajnie.            
Zmiany nastroju mogą zachodzić pod wpływem , wydawałoby się, błahych wydarzeń. 
Dzieci złoszczą się , wywołują awantury, obrażają się, płaczą gdy zrobi im się drobną 
uwagę. Gdy za chwilę dzieje się coś ciekawego znowu są radosne, w dobrym 
humorze.

2. Nieumiejętność radzenia sobie z porażkami – chwiejność emocji i trudności                  
z hamowaniem sprawiają, że dzieci słabo radzą sobie z przeszkodami: oceną, 
komentarzami pod swoim adresem, przegrywaniem, niepowodzeniem w wykonaniu 
zadania, nawet drobnymi błędami podczas rysowania czy ćwiczenia szlaczków – 
bardzo się denerwują, niszczą swoją pracę, wybuchają złością;

3. Niedojrzałość emocjonalna i społeczna – często dzieci zachowują się jakby były 
młodsze, mają zainteresowania typowe dla młodszego rodzeństwa. Dzieci te słabiej 
odczytują sygnały społeczne, gorzej uczą się obowiązujących zasad, słabiej rozumieją 
sytuacje społeczne. Z powodu impulsywności są nieprzewidywalne, nie stosują zasad 
zabawy, mają kłopot ze zgodną współpracą. Często są z tego powodu nielubiane           
i odrzucane;

4. Słabe rozumienie poczucia czasu – dzieci z ADHD mają trudność z planowaniem            
i organizowaniem swoich działań i stwierdzeniu ile rzeczy mogą zrobić w określonym 
czasie – spóźniają się, odwlekają, robią wszystko na ostatnią chwilę, nie wyrabiają się 
z planowanym zadaniem;

5. Tendencja do wchodzenia w dyskusje – wciąż pytają „dlaczego?”, prowokują 
wymianę zdań, są mistrzami wynajdywania argumentów, aby nie spełnić polecenia 
albo „wiercą dziurę w brzuchu”, żeby wymusić korzystną dla siebie decyzję albo 
uległość rodzica, komentują konieczność wykonania próśb i obowiązków, „pyskują”, 
prowokują konflikty.

W diagnozowaniu ADHD należy skonsultować się z psychologiem, często także z lekarzem 
psychiatrą.                                                                                                                                        

Zaburzenie to trzeba leczyć, ponieważ nie mija samo a wręcz może nasilać się i być 
powodem poważniejszych problemów w nauce i zachowaniu.                                                                                  
Dziecko z ADHD często ma problemy w nauce z powodu zaburzeń funkcji wykonawczych. 
Objawy niezależne od jego woli przeszkadzają mu w funkcjonowaniu w roli ucznia.                   
Stąd kłopoty w nauce czytania, pisania, liczenia.                                                                         
Częstym powikłaniem są zaburzenia opozycyjno-buntowniecze (poważne problemy                      
z zachowaniem m. in. odmowa słuchania dorosłego i podporządkowania się zasadom,        
spory z rodzicami i kłótnie, zachowania prowokacyjne, częste lub nadmiernie nasilone 
wybuchy złości w stosunku do swojego poziomu rozwoju, krzywdzenie innych, celowe 
niszczenie przedmiotów - dotyczy 40% dzieci z ADHD).                                                                    



Innym często współwystępującym rozpoznaniem są zaburzenia lękowe – unikanie trudności, 
obniżony nastrój, zamartwianie się, obniżenie samooceny, co w przyszłości może prowadzić 
do depresji i uzależnień.                                                                                                                          

W przypadku dzieci z nadpobudliwością czasem jest konieczne leczenie farmakologiczne, 
ustalane przez psychiatrę. Leki pomagają w koncentracji oraz zmniejszają impulsywność             
i ruchliwość.                                                                                                                                            

Zespół hiperkinetyczny to zaburzenie przewlekłe – wymaga konsekwentnego                            
i wieloletniego postępowania nie po to, by zniknęły objawy, ale by nie doszło do nowych 
powikłań. Gdy przerwie się leczenie i terapię wszystko zaczyna się od początku.

O tym co mogą zrobić rodzice i jakie są  sposoby radzenia sobie z ADHD dowiecie się 
Państwo z drugiej części artykułu.

Artykuł opracowała mgr psycholog Sylwia Łagoda na podstawie:                                    
A. Kołakowski, T. Wolańczyk, A. Pisula, M. Skotnicka, A. Bryńska „ADHD - Zespół 
nadpobudliwości psychoruchowej. Przewodnik dla rodziców i wychowawców” oraz                
red. M. Jerzak, A. Kołakowski „ADHD w szkole”.


