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Krótki poradnik o tym,
jak pracować z dziećmi
z ADHD w jednostce
harcerskiej



Czym jest
ADHD?

ADHD (ang. attention deficit hyperactivity
disorder) - zespół nadpobudliwości
psychoruchowej z deficytem uwagi, jest
zaburzeniem, które rozpoczyna się we
wczesnym dzieciństwie i obejmuje trzy
główne grupy objawów: 

-nadmierną ruchliwość, 
-zaburzenia koncentracji uwagi,
-nadmierną impulsywność.



Dziecko ma trudności ze spokojnym
bawieniem się lub odpoczywaniem.

Dziecko ma często nerwowe ruchy rąk lub
stóp bądź nie jest w stanie usiedzieć w
miejscu.

Czym objawia się ADHD:

Wstaje z miejsca w sytuacjach
wymagających spokojnego siedzenia (np.
kominka czy kręgu rady).

Ma trudności w rozpoznwaniu norm
zachowań.

Często jest nadmiernie gadatliwe.

NADMIERNA RUCHLIWOŚĆ



Dziecko nie jest w stanie skoncentrować
się na szczegółach  podczas zajęć
szkolnych, pracy lub w czasie
wykonywania innych czynności. Popełnia
błędy wynikające z niedbałości.

Dziecko ma  trudność z utrzymaniem
uwagi na zadaniach i grach.

Łatwo rozprasza się pod wpływem
zewnętrznych bodźców, często zapomina
o różnych codziennych sprawach.

Często wydaje się nie słuchać tego, co się
do niego mówi.

Czym objawia się ADHD?

ZABURZENIA KONCENTRACJI UWAGI



IMPULSYWNOŚĆ

Dziecko działa bez zastanowienia i
uprzedniego rozważenia ewentualnych
konsekwencji  swoich działań.

Gdy przebywa np. w grupie rówieśników
nie umie poczekać na swoją kolej.

Przerywa innym rozmowę lub inne
czynności.

Czym objawia się ADHD?

Gdy wpadnie mu do głowy jakiś pomysł,
chce go natychmiast realizować.



Warto
wiedzieć:

ADHD rozpoznaje się, jeśli u dziecka występują objawy
ze wszystkich tych trzech grup i jeśli są obecne już
przed 7 r.ż. dziecka w przynajmniej dwóch różnych
środowiskach (np. w domu i w szkole).

ADHD jest najlepiej widoczne u dzieci w wieku szkolnym
- nasilenie objawów zmniejsza się wraz z wiekiem
dziecka. 

U młodzieży objawy nadruchliwości przyjmują formę
uczucia niepokoju oraz trudności uczestniczenia w
zajęciach wymagających spokojnego siedzenia.

U dziewcząt zdecydowanym problemem są zaburzenia
koncentracji uwagi, u chłopców zaś problemem jest
częściej nieumiejętność usiedzenia w miejscu oraz
kontrolowania swojego zachowania



Objawy ADHD można leczyć farmokologicznie. W dużej
mierze leki są skuteczne a ich działanie trwa od 4 do
6h.Wskazaniami do wprowadzenia leczenia
farmakologicznego jest: duże nasilenie objawów ADHD,
znacznie utrudniające dziecku codzienne funkcjonowanie,
obecność współtowarzyszących zaburzeń psychicznych,
brak lub niedostateczna skuteczność działań
terapeutycznych. Leki dla każdego dziecka dobiera się
indywidualnie, uwzględniając obraz choroby (jakie objawy
dominują), zaburzenia współistniejące, indywidualne
przeciwwskazania do określonych leków wynikające ze
stanu zdrowia. Ważne jest, aby drużynowy wiedział jakie leki
przyjmuje jego podopieczny/a przed wyjazdem na
biwak/obóz/kolonię czy zimowisko.

Leczenie farmakologiczne 



Problemy, które mogą wiązać
się z ADHD:

słabsze osiągnięcia

szkolne

osobowość

antyspołeczna
zaburzenia

zachowania

uzależnienie od

alkoholu,

narkotyków,

papierosów

depresja



Najlepiej  jest przypominać o zasadach  w
sposób pozytywny (np. zamiast "nie
dokuczamy sobie " mówić "jesteśmy dla
siebie mili")

Dobre rady:

Doceniać i chwalić za zrobienie jakiegoś
zadania (nawet jeśli nie zostało wykonane w
100%). Ważne jest, aby dziecko usłyszało
pochwałę od razu po wykonaniu zadania/po
dobrym zachowaniu.

Przypominać o zasadach, przy zuchach –
poprosić o powtórzenie i dopilnować np.
wykonania polecenia. Nie warto wydawać
polecenia jeśli nie masz możliwości
wyegzekwowania go.



Nie należy karać za objawy - krzyczenie, czy
dawanie "bacznosć" za to, że dziecko nie jest
w stanie usiedzieć w miejscu w niczym nie
pomoże, a może wzbudzić niechęć i lęk

Dobre rady:

Trudniejsze zadania należy rozkładac na
etapy tak, aby dziecko miało szansę skupić
się na poszczególnych częściach zadania - to
gwarantuje większą skuteczność. 

Zwłaszcza mając dziecko z ADHD w
jednostce harcerskiej, warto zwrócić uwagę
na przemienność form podczas zbiórki, tak
aby nie było zbyt dużo monotonnych
elementów 



Warto jest nie tylko przypominać o zasadach,
ale umieścić regulamin/kodeks w widocznym
miejscu - dobrym pomysłem jest stworzenie np.
kodeksu zastępu i przypominanie o nim w
trakcie zbiórki. Na obozach/koloniach ważne
jest, aby wszystkie regulaminy a także plan dnia
były w widocznym miejscu - to pomoże dziecku
w porządkowaniu codziennych czynności.

Dobre rady:

Nie warto zwracać się z ironią/sarkazmem –
dzieci z ADHD mogą traktować to jako
zaczepkę.

Warto odpowiedzieć sobie na pytanie: jakie
trudne zachowania ja jestem w stanie ignorować  i
nauczyć zastęp/drużynę/gromadę, żeby to
ignorowała). Może to znacznie usprawnić pracę w
grupie



Rodzice = Twoi
sojusznicy
Dobry kontakt z rodzicami oraz współpraca są bardzo ważne,
zwłaszcza w przypadku kiedy mamy w jednostce harcerskiej
dziecko z nadruchliwością. Rodzice w większości sytuacji są
ekspertami od swojego dziecka - z pewnością mają już opracowane
metody radzenia sobie z różnymi sytuacjami, warto z nimi
konsultować różne pomysły czy rozwiązania, jak również - dbać o
rzetelny przepływ informacji (np. o zbiórkach, akcjach itp). Dla
rodziców cenna jest również informacja, jak ich dziecko zachowuje
się na zbiórkach czyli w  innym środowisku niż dom i szkoła,
Kontakt z rodzicami powinien być priorytetem!



W
skrócie:

Dziecko z ADHD ma odmienne możliwości i wymagania -

należy się do nich dostosować.

Trzeba zauważać kiedy dziecko robi coś dobrze i zachęcać je

do dalszej pracy.

wydawaj proste, krótkie polecania i sprawdzaj ich

wykonanie. Rozkładaj trudniejsze zadania na etapy.

Karanie za objawy niezależne od dziecka rodzi lęk i niechęć.

Bliska współpraca z rodzicami ułatwia życie obu stronom z

pożytkiem dla dziecka

Ustalaj stałe i jednoznaczne zasady. Proponuj plany, listy,

schematy

1

2

3

4

5

6

7 Szukaj możliwych do zaakceptowania form rozładowania

nadruchliwości - dbaj o przemienność form pracy.
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