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Nauczycielu !   Mam ADHD. 

koncentracja uwagi

nadruchliwość 

impulsywność

W mojej głowie zazwyczaj panuje chaos. Jedna myśl goni drugą, a gonitwa
nie ma końca. Poza tym rozprasza mnie dosłownie wszystko - deszcz za

oknem, szept kolegi, mucha na parapecie... Pomóż mi w koncentracji  
i organizacji. Dopilnuj, abym zapisał najważniejsze rzeczy. Sprawdź czy
zanotowałem pracę domową. Oceniaj mój wysiłek, a nie koncentrację.

Tak, jestem ruchliwy.... Wiercę się, kręcę, spokojnie nie posiedzę. Przez cały
dzień mam bardzo dużo energii. Gdyby tak można było się nią podzielić z
innymi? Tymczasem potrzebuję zadań, które będę mógł wykonać w ruchu.

Mogę być posłańcem, pomocnikiem, stałym dyżurnym. Jeśli na lekcji
zastosujesz metody aktywizujące, będę czuł się jak ryba w wodzie. 

Najpierw działam, a potem myślę. Wiem, to nie jest dobry sposób na
załatwianie różnych spraw, ale właśnie na tym polega impulsywność. Często

już w trakcie żałuję tego, co powiedziałem, ale nie da się cofnąć czasu. 
Potrzebuję twojej wyrozumiałości oraz mądrych zasad, których mnie

nauczysz. Słowo stop i tajny sygnał pomogą mi wyhamować nagłe reakcje.



 Co powinieneś o mnie wiedzieć?  
 

zasady i konsekwencje

ADHD

samoocena

supermoc

Kiepsko u mnie z samooceną. Przez ruchliwość i impulsywność ciągle mam
problem z zachowaniem. Dostaję uwagę za uwagą. Do tego nie skupiam się
i wyniki w nauce są gorsze niż moje możliwości. Inni odnoszą sukcesy, a ja
jestem coraz bardziej sfrustrowany i smutny. Doceniaj mnie częściej. Chwal

za starania. Dostrzegaj nawet niewielkie pozytywne zmiany w moim
zachowaniu. Każde twoje dobre słowo pozwala mi uwierzyć w siebie. 

Zasad uczę się o wiele dłużej niż moi rówieśnicy. Ważne dla mnie są
pozytywnie sformułowane, konkretne i  krótkie reguły. Zapisz je proszę

dużymi literami i powieś w klasie. Często je nam przypominaj. Opowiedz też
o prawdziwych  konsekwencjach łamania tych zasad. Sam bądź zawsze

konsekwentny, a nauczę się tego od ciebie. 

Moja energia to nie tylko przeszkoda i powód do zmartwień, To również
supermoc, którą chciałbym dobrze wykorzystać. Jestem kreatywny, mam
bardzo dużo pomysłów, lubię pomagać, szybko działam, jestem ciekawy

świata i odważny. Wykorzystaj mój potencjał. 

Mam ADHD, ale to nie moja wina, ani moich rodziców.  
Spójrzmy  pozytywnie: Rozpiera mnie energia! A jaka jest Twoja supermoc? 




