
Jak pomóc dziecku nadpobudliwemu? 

Nadpobudliwość psychoruchowa jest zjawiskiem często spotykanym u dzieci w wieku 

przedszkolnym. Przyczyny nadpobudliwości są różne, także różne są przejawy 

nadpobudliwości. 

Najczęstsze objawy nadpobudliwości psychoruchowej: 

Dziecko wykonuje bardzo dużo szybkich ruchów, których większość jest zbędna. Szuka 

możliwości ruchowego wyżycia się, biega, skacze, nie potrafi spokojnie usiedzieć, kreci się, 

wstaje z miejsca, manipuluje przedmiotami trzymanymi w ręce. Ma kłopoty z koncentracją 

uwagi, z zajęciami wymagającymi ciszy i skupienia. Podczas zajęć, zabawy, zaczepia 

kolegów, czasem bywa agresywne, dezorganizuje pracę nauczycielki, przeszkadza kolegom. 

Dziecko nadpobudliwe często poprawia ubranie, obgryza paznokcie, mruga powiekami, 

chrząka. Często wybucha gniewem. Zachowania te pojawiają się najczęściej w sytuacjach, 

kiedy dziecko winno być wyciszone, zdyscyplinowane, a także w sytuacji stresu czy 

niepowodzenia. Dziecko z nadpobudliwością ma kłopoty z koncentracją uwagi, z percepcją 

wzrokową, słuchową, z poprawnym udzielaniem odpowiedzi. Często wyłącza się , myśli o 

czym innym, jego uwaga jest rozproszona. Dzieci nadpobudliwe są płaczliwe, kłótliwe. 

Dzieci te szybko zniechęcają się do wykonywania zadań, szczególnie zadań wymagających 

dłuższej koncentracji uwagi. 

Małe dziecko jest elastyczne, podatne na oddziaływania otoczenia, jego zaburzenia nie są na 

ogół utrwalone, zadawnione. Korekta zachowania właściwymi metodami daje efekty. W porę 

zastosowana terapia sprawia, że nadpobudliwość dziecka w wieku przedszkolnym nie 

przeradza się w późniejszym wieku w nerwicę i agresję. 

Aby pomóc dziecku nadpobudliwemu, należy przełamać negatywne nastawienie rodziców i 

nauczycieli dotyczące oczekiwanych zachowań dziecka /„on już taki jest nieznośny”/. Należy 

skoncentrować się na pozytywnych zachowaniach dziecka. Trzeba budować w dzieciach 

nowe nastawienie wobec samych siebie, czy efektów własnej pracy. Bardzo ważną sprawą 

jest nagradzanie pozytywnych, konstruktywnych zachowań / ale też nie karanie zachowań 

złych/. Pozytywne jest też działanie na zasadzie kolejnych kroków np. „narysowałeś domek, 

spróbuj jeszcze budę dla psa”. Ekspresja plastyczna jest istotnym sposobem rozładowania 

napięcia emocjonalnego u dziecka. Potrzeba twórczego działania jest charakterystyczna dla 

dzieci nadpobudliwych psychoruchowo. 

Bywa, że dziecko nie jest akceptowane w domu przez rodziców, a w przedszkolu stara się 

zwrócić uwagę nauczycieli, dzieci, a przede wszystkim rodziców. Zdarza się więc, ze dziecko 

wchodząc do przedszkola płacze, dostaje torsji, krzyczy. Rodzice często nie uświadamiają 

sobie prawdziwego podłoża jego zachowań. Traktują dziecko albo zbyt infantylnie / jako 

małego dzidziusia/, albo jak rówieśnika, z który rozmawiają o wszystkich swoich 

problemach. 

Gdy rodzice są zbyt wymagający, karzący dziecko, nie akceptujący jego zachowania, to 

wtedy sytuacja ta sprawia, że dziecko ma negatywny obraz samego siebie. Nikt go nie 



akceptuje i – w jego opinii – nie okazuje pomocy i przychylności. Dziecko przestaje wierzyć, 

że potrafi cokolwiek wykonać dobrze, przestaje oczekiwać, że jego starania będą docenione. 

Bywa, że dziecko jest krzykliwe, bardzo ruchliwe, potrąca kolegów. Może to być efekt złego 

wychowania, nie wdrażania dziecka do współpracy z rówieśnikami czy podporządkowania się 

nauczycielowi. 

Wskazówki do pracy z dzieckiem nadpobudliwym: 

Dzieci te wymagają bardzo spokojnego, konsekwentnego postępowania. Ostre kary wzmagają 

pobudzenie dziecka. Wymagają regularnego trybu życia i ustalonego systemu wymagań. 

Praca z dzieckiem powinna polegać na organizowaniu interesujących dla dziecka zajęć, 

niezbyt często zmieniających się, wymagających dłuższych okresów skupienia. Należy dbać o 

dokładność wykonywanych prac, hamować nadmierne tempo działania, skłaniać do 

samokontroli. Dla wyrobienia poczucia odpowiedzialności powierzać zadania do wykonania i 

egzekwować je. W razie trudności pomóc je przezwyciężyć. Zadania powinny być proste do 

realizacji, stopniowo można je utrudniać i wydłużać w czasie. 

Należy ograniczyć ilość bodźców, które oddziaływają pobudzająco na dziecko (szczególnie 

telewizor, gry komputerowe). Dziecko potrzebuje ciszy i spokoju. Nie chodzi tu o uczenie 

bezruchu lecz uczenie przeżywania ciszy, wewnętrznego ukojenia, relaksu. Może temu 

towarzyszyć spokojna muzyka, słuchanie bajki z magnetofonu lub czytanej przez rodziców. 

Stosunek emocjonalny do dziecka powinien być nacechowany spokojem, ciepłem, 

życzliwością. Należy okazywać dziecku swoją miłość i akceptację. Należy poświęcić dziecku 

tyle czasu, ile rzeczywiście ono potrzebuje. 

Wszelkie problemy związane z zachowaniem dziecka należy załatwiać w momentach jego 

wyciszenia, bez stosowania agresji oraz kar fizycznych. 

Dzieciom nadpobudliwym należy stworzyć możliwość jak najdłuższego pobytu na świeżym 

powietrzu. Szeroka przestrzeń pozwala dzieciom wyładować namiar energii, daje możliwość 

wszechstronnego ruchu. Dzieci zachowują się później spokojniej, są bardziej opanowane. 

Dzieci nadpobudliwe to często dzieci bardzo inteligentne. Kłopoty, które sprawiają martwią 

zarówno rodziców, jak i nauczycieli. Samo dziecko też może mieć problem ze sobą, który 

wynika z tego, że jest wciąż krytykowane, źle oceniane, karcone. W efekcie wzrasta napięcie, 

niepokój emocjonalny i ruchowy. 

Jeżeli spowodujemy obniżenie napięcia, lęku i niepokoju ruchowego, to pomożemy dziecku 

w lepszym funkcjonowaniu w rodzinie, w przedszkolu, wśród rówieśników. Lepiej 

przygotujemy dziecko do przyszłych etapów życia. 
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