
Diagnoza różnicowa ADHD i Zespołu Aspergera 

ADHD jest to zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem 
uwagi, określany również jako zaburzenie hiperkinetyczne. Jest to grupa 
zaburzeń charakteryzująca się wczesnym początkiem (zazwyczaj w pierwszych 
pięciu latach), brakiem wytrwałości w realizacji zadań wymagających 
zaangażowania poznawczego, tendencją przechodzenia od jednej aktywności do 
drugiej bez ukończenia żadnej z nich oraz zdezorganizowaną, słabo 
kontrolowaną nadmierną aktywnością. Uważa się, że ADHD występuje u 4-
8% dzieci w wieku wczesnoszkolnym (6-9 lat), głównie chłopców. Następnie 
częstość występowania zmniejsza się o 50% na każde 5 lat, jednak u 60% 
dorosłych utrzymują się niektóre lub wszystkie cechy zespołu (zwłaszcza 
dotyczące deficytów uwagi). 

Często towarzyszą ADHD inne zaburzenia, m.in.: 

- lekkomyślność i impulsywność: 

- kłopoty z dyscypliną z powodu nieumyślnego (częściej niż celowego) łamania 
zasad: 

- brak dystansu z dorosłymi: 

- są nielubiane przez rówieśników i izolowane: 

- występuje opóźnienie rozwoju języka: 

- specyficzne trudności w uczeniu się. 

Diagnoza we wczesnym dzieciństwie nie jest możliwa. Natomiast występuje 
kilka objawów sugerujących występowanie ADHD w następnych latach: 

- problemy z uwagą są większe niż u dzieci w tym samym wieku 

- dziecko nie uczy się na własnych błędach: 

- ma problemy ze snem: 

- problemy z jedzeniem (wygląda na to, że dziecko nie ma czasu na jedzenie), 
łącznie z występowaniem wymiotów lub słabym odruchem ssania: 

- łatwo rozprasza się pod wpływem bodźców z otoczenia: 

- ma kłopoty z kończeniem długich, żmudnych zadań, przerywa w połowie: 



- gubi rzeczy, ma problem z ich odnalezieniem: 

- bałagani: 

- przeskakuje od jednej czynności do drugiej: 

- ma kłopoty z usłyszeniem polecenia: 

- nadmierna ruchliwość jest silniejsza niż u dzieci w tym samym wieku: 

- kłopot ze spokojnym siedzeniem: 

- niemożność usiedzenia w jednym miejscu, chodzenie po klasie: 

- współ - ruchy, ruchy motoryki małej: 

- nadmierna gadatliwość: 

- impulsywność jest silniejsza niż u dzieci w tym samym wieku: 

- zaburzone relacje z rówieśnikami (stara się przejmować inicjatywę w zabawie, 
nie umie przegrywać, często w sposób niezamierzony robi krzywdę innym 
dzieciom, jest krzykliwy, napastliwy, nie umie czekać na swoją kolej). 

Co wyklucz ADHD: 

- całościowe zaburzenia rozwoju: 

- zaburzenia ustroju (zaburzenia depresyjno-maniakalne): 

- zaburzenia lękowe (lęk wzmaga aktywność ruchową): 

- schizofrenia: 

- nadczynność tarczycy: 

- ołowica - zbyt duże stężenie pierwiastków ciężkich w organizmie: 

- upośledzenie. 

Jak pracować z takim dzieckiem? 

- nauczyciele powinni podawać przejrzyste reguły i wskazówki oraz 
oczekiwania: 

- konsekwentnie używać korygującej informacji zwrotnej: 

- często stosować pochwały i wzmacniać pozytywnie: 



- prowadzić interesujące lekcje: 

- powinni dostosować otoczenie: 

 uczeń powinien siedzieć z przodu klasy, daleko od bodźców 
rozpraszających, w sferze kontroli nauczyciela, z uczniami, którzy 
stanowią pozytywne wzorce 

 w klasie należy utrzymywać porządek: 

 podczas pracy na dywanie powinien mieć osobny dywanik: 

 wizualne pomoce przy określaniu granic. 

- powinno się aktywnie angażować uczniów w trakcie lekcji: 

- dostosować tempo pracy do możliwości i czasu koncentracji: 

- stosować natychmiastowe informacje pozytywne i negatywne: 

- stale kontrolować i przypominać o obowiązkach: 

- konsekwentnie przyzwyczajać dziecko do kończenia każdego rozpoczętego 
zadania: 

- odrabianie lekcji powinno być o regularnych porach. 

Ponadto dziecko powinno uczestniczyć w: 

- zajęciach wyrównawczych - podczas, których nabywa pewnych nawyków 
pomocnych w uczestniczeniu w zajęciach. Ważne jest tutaj zaangażowanie 
rodziców. 

- terapii mowy i języka - u dzieci nadpobudliwych psychoruchowo mogą 
występować zaburzenia mowy (np. jąkanie, problemy z  artykulacją), dlatego 
potrzebna jest pomoc logopedy.  

- terapia zajęciowa - nacisk głównie na prawidłowy rozwój motoryczny 
dziecka. 

Zespół Aspergera - jest mniej znany i rozpoznawany przez dorosłych. 
Jest on jednym z całościowych zaburzeń rozwoju, które obserwuje się u dzieci 
od wczesnego dzieciństwa. Zespół Aspergera określa się potocznie jako lekką 
odmianę autyzmu. Jest nadal słabo wykrywalny. Dzieje się tak dlatego, że małe 
dzieci z Zespołem Aspergera nie różnią się zbytnio od swoich rówieśników. A 
jeśli już się różnią, to często dorośli postrzegają zjawisko w kategorii większych 



zdolności czy możliwości umysłowych. Dzieci Zespołem Aspergera bardzo 
często uczą się szybko mówić i używać pięknego, wysublimowanego języka do 
komunikowania swoich potrzeb i zainteresowań. Od wczesnego wieku mają 
niesamowite pasje, które zgłębiają bez reszty, stając się specjalistami w danej 
dziedzinie już wieku przedszkolnym. Dzieci z Zespołem Aspergera nie 
przepadają za bajkami, o wiele częściej wolą studiować encyklopedię czy 
oglądać programy popularnonaukowe. Zainteresowane bardziej literami                     
i cyframi niż kontaktami z innymi dziećmi, szybciej od rówieśników uczą się 
czytać i liczyć. Te z innymi umiejętnościami sprawiają, że rodzice nie maja 
podstaw do zmartwień i nie szukają pomocy, wręcz przeciwnie, są dumni, że 
maja tak zdolne dziecko. 

Sygnały ostrzegawcze to: 

- słabsze umiejętności interpersonalne: 

- izolacja w grupie przyjaciół: 

- narzucanie innym swojej woli: 

- komentarze niestosowne, niezgodne z normami (mówią to co myślą): 

- ekscentryczne, całkowicie pochłaniające zainteresowania (np. konstrukcje 
samolotów, mada XVII wieczna, dinozaury, komputery) i długie monologi na 
ten temat: 

- niezrozumienie metafor i przenośni- „rzuć na to okiem”, „mieć coś na końcu 
języka”, „ściany maja uszy”: 

- mowa pedantyczna, specjalistyczna, bogate słownictwo: 

- niezdarna, źle skoordynowana motoryka (problemy z jazdą na rowerze, 
niezgrabność przy zabawie z piłką, bieganie na sztywnych nogach): 

- nie ma orientacji w planie lekcji i rozkładzie przestrzennym w szkole: 

- nie radzi sobie z nagłymi zmianami (zmiana nauczyciela w szkole, zastępstwo, 
zmiana planu): 

- nie potrafi analizować i interpretować treści (nie rozumie co odczuwali 
bohaterowie, ile było osób), potrafią charakteryzować bohaterów, ich cele          
i relacje między nimi: 



- mają trudności z rozumieniem poleceń i ustalaniem kolejności wykonywanych 
zadań: 

- lepiej poruszają się w znanych i powtarzalnych rutynach (lubią wiedzieć co je 
czeka i być na to przygotowane).  

Żeby lepiej zdiagnozować Zespół Aspergera należy przeprowadzić wywiad 
z rodzicami. Celem zadawania tych pytań jest pomoc rodzicom  

i nauczycielom w stwierdzeniu tego schorzenia.  

Oto przykładowe pytania w wywiadzie: 

- Jakie dziecko ma relacje z rówieśnikami i pozycję w grupie? 

- Czy dziecko umie się bawić z innymi, czy przestrzega zasad gier i zabaw 
grupowych? 

- Jak reaguje na przegraną, na niepowodzenia? 

- Jaki był wczesny rozwój mowy? (echolalie we wczesnym dzieciństwie): 

- Czy często pojawiają się pytania i monologi wokół jednego tematu? 

- Czy długo się namyśla zanim udzieli odpowiedzi? Czy często zmienia temat 
rozmowy? 

- Czy zdarza mu się mówić do siebie, czy wokalizuje swoje myśli? 

- Czy mówi o sobie po imieniu lub w trzeciej osobie? 

- Jak jest z koncentracją uwagi? 

- Czy dziecko rozumie uczucia innych ludzi? 

- Jakie książki preferuje - dzieci z Zespołem Aspergera wolą te z konkretnymi 
faktami, danymi niż z fikcją literacką: 

- Czy jego zainteresowania są zgodne z zainteresowaniami innych dzieci w tym 
samym wieku? 

- Jak dziecko reaguje na zmiany w codziennej rutynie, chaos, krytykę? ( nie 
lubią zmian): 

- Jaką ma sprawność motoryczną - rozwój siadania – raczkowania - chodzenia? 



- Czy wykonuje ruchy całego ciała, podskoki gdy się denerwuje? 

- Czy utrzymuje kontakt wzrokowy? (unika go): 

- Jaki ma ton głosu, czy pojawiają się powiedzonka charakterystyczne dla dzieci 
w tym samym wieku, czy też posługuje się precyzyjnym, literackim językiem? 

Jak pomóc takiemu dziecku w szkole, aby go nie skrzywdzić: 

- należy zachęcać dziecko do podejmowania nowych aktywności, ale nie 
zmuszać do nich: 

- każdorazowo należy tłumaczyć o co chodzi w tym zadaniu: 

- tłumaczyć jak należy zachować się w danej sytuacji: 

- tworzyć skrypt zachowań w sytuacjach konfliktowych (powiedz przepraszam, 
gdy ktoś nie chce ciebie przepuścić): 

- należy pomóc w tworzeniu notatek: 

- słowo mówione warto ilustrować jak największą ilością pomocy wizualnych: 

- dłuższe zadania dzielić na mniejsze kroki, chwalić za osiągnięcia kolejnych 
etapów: 

- należy stosować konkretne polecenia i komunikaty, bo tylko takie dziecko 
rozumie. 

Cechy wspólne ADHD i Zespół Aspergera są to: 

- zaburzenia koncentracji uwagi: 

- nadruchliwość w obrębie motoryki małej i dużej: 

- niewłaściwe zachowania społeczne (mówią na ty). 

                                                             Opracowała: 

                                                                               Joanna Sołtys - Kossek 

 

 

 



 

Propozycje treści KODEKSU PRZEDSZKOLAKA: 

 

Wersja nr 1: 

     Zgodnie bawię się z dziećmi i dzielę się zabawkami. 

     Chętnie uczę się nowych rzeczy, jestem cierpliwy i wytrwały.  

     Dobrze traktuję inne osoby, jestem miły i uprzejmy. 

    Pomagam innym w trudnych sytuacjach. 

  Szanuję cudzą własność, dbam też o przedmioty przedszkolne: meble, 
książki i zabawki. 

  Używam zwrotów grzecznościowych: dzień dobry, do widzenia, proszę, 
przepraszam i  dziękuję. 

  Dbam o czystość i porządek w swojej sali, na ogrodzie przedszkolnym, 
boisku. 

  Dbam o własną higienę i zdrowie. 

   Dbam o bezpieczeństwo swoje i innych. 

     Mówię prawdę i zawsze dotrzymuję danego wcześniej słowa. 

     Jestem przyjacielem przyrody. 

     Zawsze mogę zgłaszać swoje pomysły oraz mówić o swoich 
odczuciach jednak liczę się także ze zdaniem i uczuciami innych. 

 

 

 

 

 

 



 

Wersja nr 2: 

 

1. Jestem pogody i roześmiany każdego dnia.  

2. Wiem, że proszę, dziękuję, przepraszam mówić mam. 

3. Miły, uprzejmy jestem dla innych, nigdy się nie obrażam.        
4. Słucham dorosłych, chętnie młodszym i starszym pomagam. 
5. Swojej pani zawsze mogę powiedzieć co czuję i co mnie interesuje. 
6. Wiem, że z kolegami trzeba się dzielić.  

7. Uczę się oceniać różne zachowania i rozumiem skutki  
swojego działania. 
8. Tu kolegów wielu mam i dobrze się czuję bez mamy sam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 We wrześniu rozpoczynamy VIII edycję Ogólnopolskiego Programu 
Edukacji Zdrowotnej „Akademia Aquafresh”, której głównym celem jest 
profilaktyka stomatologiczna wśród dzieci. Akademia Aquafresh jest obecna w 
przedszkolach od 2011 roku.Co roku Przedszkola biorące udział w programie 
otrzymały bezpłatne pakiety materiałów edukacyjnych opracowane przez 
zespół ekspertów, wśród których znaleźli się m.in. doświadczony metodyk 
wychowania przedszkolnego oraz doświadczony lekarz stomatolog.  

Uczenie dzieci prawidłowego mycia ząbków już od pierwszych lat życia, a także 
budowanie świadomości potrzeby utrzymania higieny jamy ustnej jest 
niezbędne w powodzeniu działań profilaktycznych, dlatego każde z 
zakwalifikowanych przedszkoli w tym roku otrzyma od nas drogą 
elektroniczną kontynuację scenariuszów zajęć, karty do gry do 
wydrukowania oraz kostkę do gry do wydrukowania i złożenia. Czeka Was 
wspaniała zabawa i coraz więcej wiedzy na temat zdrowych ząbków! 

 
Program objęty jest patronatem honorowym Polskiego Towarzystwa 
Lekarskiego.  

Bardzo cieszymy się, że po raz kolejny przyczynimy się do zmniejszenia skali 
ogromnego problemu, jakim jest próchnica wśród najmłodszych! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Program zajęć rewalidacyjnych dla uczennicy z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu lekkim: Magdaleny Prażanowskiej 

 

Indywidualny program rewalidacji został opracowany dla uczennicy klasy 
szóstej Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubsku na 
podstawie orzeczenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 

 

DIAGNOZA: 

Uczennica cechuje się obniżoną do wieku znajomością norm i zasad 
społecznych, ale nie sprawia trudności wychowawczych.  Podstawowe procesy 
orientacyjno – poznawcze takie jak: pamięć długotrwała, zasób słownictwa, 
myślenie przyczynowo – skutkowe oraz funkcje wzrokowe są obniżone do 
wieku Magdy. Ma trudności w zakresie edukacji matematycznej, ale widoczne 
są postępy. Uczennica zaczęła dokonywać rachunków z przekroczeniem progu 
dziesiątkowego, ale popełnia liczne błędy. Dominuje myślenie konkretne. 
Magda nie rozumie istoty mnożenia i dzielenia oraz nie opanowała pamięciowo 
tabliczki mnożenia. 

Analiza i synteza słuchowa zostały opanowane. Dziewczynka czyta 
techniką cichej analizy głoskowej z syntezą, nie popełniając przy tym błędów. 
Nie potrafi jednak wyciągnąć wniosków przyczynowo – skutkowych. 

Pisząc ze słuchu nie stosuje wielkich liter, znaków interpunkcyjnych, „gubi” 
litery. Poziom graficzny pisma jest obniżony.  

 

Podstawą opracowania indywidualnego programu zajęć rewalidacyjnych dla 
uczennicy klasy VI były zalecenia zawarte w orzeczeniu wydanym przez 
Poradnię Psychologiczno –Pedagogiczną . 

 

 



W pracy z dzieckiem szczególną uwagę należy zwrócić na: 

 

- stymulowanie ogólnego procesu poznawczego, 

- wzmacnianie procesów pamięci i uwagi, 

- pomoc w opanowaniu techniki pisania i czytania, 

- ćwiczenia percepcji wzrokowej, 

- rozwijanie myślenia arytmetycznego, 

- stymulowanie ogólnego rozwoju społeczno – emocjonalnego, 

- bogacenie umiejętności praktycznie użytecznych. 

 

 

Cel główny: 

- umożliwienie dziecku z niepełnosprawnością intelektualną zdobycie wiedzy 

 i umiejętności na miarę jego możliwości, kształtowanie postaw otwartości  

 i samoakceptacji. 

 

Cele szczegółowe: 

Uczeń: 

- robi postępy w nauce, 

- udoskonala procesy poznawcze, 

- dokonuje pozytywnej samooceny, 

- jest odporniejszy emocjonalnie na niepowodzenia, 

- ma większe poczucie własnej wartości, 

- jest systematyczny i wytrwały w pracy. 



Metody wykorzystywane podczas realizacji programu: 

- elementy Metody Dobrego Startu - elementy metody,  

- Pedagogika zabawy, 

- stymulacja polisensoryczna, 

- elementy biblioterapii. 

Przewidywane efekty: 

- udoskonalenie procesów poznawczych, 

- większa sprawność manualna, 

- wytrwałość w pokonywaniu trudności, 

- opanowanie emocjonalne, 

- umiejętność swobodnego wypowiadania się, 

 

Rodzaje ćwiczeń stosowanych w ramach zajęć rewalidacyjnych: 

 

1.Analiza i synteza wzrokowa: 

- grupowanie przedmiotów wg określonej cechy(kształt, wielkość, kolor), 

- składanie całości z części, dobieranie części do całości, 

- układanie rozsypanek obrazkowych, 

- wyszukiwanie różnic i analogii w obrazkach, 

- dobieranie zdań do obrazków, 

- różnicowanie figur geometrycznych, 

- układanie zdań z rozsypanki wyrazowej, 

- układanie figur według wzoru i z pamięci, 

- składanie pociętych obrazków, 



- układanie puzzli, 

- uzupełnianie braków na obrazkach, 

- dopasowywanie części obrazków do całości, 

- różnicowanie położenia figur w przestrzeni, 

- układanie pociętych liter, 

- rozpoznawanie liter wśród zestawu innych liter, 

- rozpoznawanie podobnych i odmiennych liter w wyrazach, 

- dobieranie par jednakowych obrazków, 

- segregowanie podpisów, 

- rozwiązywanie rebusów, zagadek i krzyżówek (również ortograficznych), 

- wyszukiwanie w przygotowanym tekście błędów literowych oraz skreślanie   
wyrazów  niepotrzebnych, 

- zapamiętywanie i opowiadanie treści obrazków, 

- pisanie z pamięci. 

2.Analiza i synteza słuchowa: 

- analiza i synteza głoskowa, sylabowa, wyrazowa zdań, 

- budowanie zdania prostego i rozwiniętego, budowanie zdania z podanymi  
wyrazami, 

- utrwalanie pamięciowych mechanizmów słuchowych tzw. ciągi   słuchowe   
(godziny, dni tygodnia, miesiące, pory roku, wiersze, wyliczanki), 

- nauka tabliczki mnożenia, 

- reagowanie na wyraz rozpoczynający się na dana głoskę, 

- rozpoznawanie dźwięków różnych przedmiotów z otoczenia, 

- śpiewanie wyrazów ( samodzielne tworzenie melodii lub śpiewanie wyrazów 
na znaną  melodię ), 

- tworzenie słów na określoną głoskę, liczenie słów, podział wyrazów na głoski 



  i sylaby, 

- budowanie wyrazów z określoną głoska na końcu, tworzenie wyrazów   
rozpoczynających się na ta samą sylabę, na określoną sylabę, 

- tworzenie par wyrazów różniących się tylko jedna głoską, np.: wąż- mąż, 

- budowanie ciągów wyrazów, w którym każdy następny wyraz zaczyna się na 
głoskę taką jaką kończy się poprzedni, 

- nauka na pamięć krótkich piosenek i wierszyków, 

- wyodrębnianie słów na początku, w środku i na końcu zdania, 

- podział wyrazów na sylaby, 

- rozpoznawanie sylab w usłyszanym słowie, 

- uzupełnianie brakujących sylab w wyrazach (tekst z lukami), 

- układanie nowych wyrazów z pierwszych głosek podanych wyrazów, 

- segregowanie obrazków według pierwszej głoski (różnicowanie głosek 
dźwięcznych i  bezdźwięcznych ), 

- uzupełnianie liter oznaczających spółgłoski dźwięczne i bezdźwięczne,  

- pisanie ze słuchu. 

 

3.Koordynacja wzrokowo - ruchowa: 

- tworzenie układanek z drobnych elementów, 

- układanie rozsypanek obrazkowych, 

- segregowanie wyrazów wg klucza, 

- wypełnianie konturów wg wzoru, 

- korzystanie z encyklopedii, słowników, odszukiwanie tekstu wg spisu treści, 

- określanie położenia przedmiotów względem siebie. 

 

 



4.Doskonalenie procesów poznawczych: 

a) pojęcia matematyczne: 

- liczenie (wykonywanie podstawowych działań matematycznych, tworzenie, 
porządkowanie zbiorów), 

- utrwalanie cyfr rzymskich, zastosowanie w praktyce (daty, oznaczenia  
wieków), 

- mierzenie długości, szerokości, wysokości, 

- mierzenie objętości i ciężaru, 

- posługiwanie się pieniędzmi, 

- utrwalanie stosunków czasowych, 

- odczytywanie godzin na zegarze, 

b) funkcje językowe: 

- posługiwanie się swoimi danymi osobowymi, 

- czytanie krótkich tekstów, analiza treści, 

- wskazywanie części mowy w zdaniu, odmiana przez przypadki, osoby, liczby, 
rodzaje, 

- tworzenie krótkich tekstów (ogłoszenie, zaproszenie). 

 

5.Wzmacnianie emocjonalne: 

- nazywanie uczuć, emocji swoich i innych osób, 

- rozmawianie o emocjach, 

- wzmacnianie okazywanych emocji i świadomość ich przeżywania, 

- redukowanie lęku, sposoby na radzenie sobie z lękiem. 

 

 

 



                                                        Opracowała: Joanna Sołtys - Kossek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


