
ADHD

SNI

uw
a

g
a

achtunghiperaktivitás

bним
ание

pozor

nροσοχή

attention

figyelem

arreta

atención

attenzione

dikkat

E
G

É
S

Z
S

É
G

Ü
G

Y
I 

K
IA

D
V

Á
N

Y



3

A hiperaktív gyerekek nemcsak új gyermekegészségügyi 
feladat elé állítanak bennünket, hanem új kultúrát teremtő 
csoportmunkába visznek és önismeretre, alázatra, belső 
egyéni fejlődésre is serkentenek.  

A gyermekorvosok egy szűk évszázada védőoltások, 
majd antibiotikumok használatával küzdenek a fertőző 
betegségekkel, néhány évtizede lélegeztető- és dializáló 
gépeket állítgatnak intenzív osztályaikon, alig egypár éve pedig 
géntérképeket tanulnak. Közben a saját világukban élnek: más 
szakorvosokkal konzultálnak, laboratóriumi specialistákkal 
és szakasszisztensekkel keresik a korszerű megoldásokat. 
Íme, itt van számukra az ezredforduló és az azt követő 
évtizedek merőben új szemléletet igénylő feladata: értően és 
komolyan odafigyelni az eddig elhanyagolt magatartás- és 
viselkedészavarokra. Közülük is elsősorban a leggyakoribbra, 
a hiperaktivitásra. Az egészségügy kultúrájához nem szokott 
szakemberekkel kialakított csapatokban, a szokásos kórházi 
keretek mellőzésével, szeretve gyógyítani. Ráadásul olyan 
gyerekeket, akiket korábban nem tekintettek az orvoslás 
körébe tartozónak, pedig komplex – benne hagyományos 
egészségügyi gondolkozásba is illeszthető – ellátást is 
igényelnek. És ehhez kultúrát teremteni, hatósági befogadást 
és finanszírozást kiharcolni! Ennek sikerre viteléhez ki kell 
lépni a bejáratott viselkedési formákból, biztosnak érzett 
keretekből és nemcsak az új tankönyveket kell megtanulni, 
hanem érzékennyé, befogadóvá kell válni mások mellett 
gyógypedagógusok pszichológusok, szociális munkások 
szemléletére és különösen a bajban levő, sokat szenvedett 
családok jelzéseire. Csúnya szavakkal: multidiszciplinaritás, 
teammunka, dehosptalizált keretek és személyes attitűdváltás 
– csupa ismeretlenbe lépés. Új inspiráció ez a szülőknek, 

Magyar Kórházszövetség, elnök
MRE Bethesda Gyermekkórház, főigazgató

Dr. Velkey György

ELŐSZÓ

testvéreknek, nagyszülőknek is – észrevenni, hogy a gyerek nem 
„rossz”, hanem egy különös egyéniség, ami sokszor nehéz, de 
amiben sok különös lehetőség is rejlik. Türelemmel és kitartóan, 
sok-sokféle eszközzel, de elsősorban szeretettel formálgatni, 
gyógyítani is szükséges. Sok lemondással, odafordulással és 
rengeteg belső és külső erőforrás megmozgatásával.

A hiperaktív gyerekek tanítanak: szülőket, gyógypedagógust, 
orvost, pszichológust, sok más szakembert. Ha vállaljuk a leckét, 
ők is, mi is jobbak leszünk. Így is jobb lesz a világ általuk. 
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„Hiperaktivitás?!  Dehogy! Csak eleven, majd kinövi. 
Olyan, mint én voltam! Biztosan mások provokálták!”

Ehhez hasonló kijelentéseket tettünk mi is, mert nem 
ismertük, és nem is akartunk tudomást szerezni a 
„problémáról”. Azonban ma már tudjuk, hogy ha egy 
kisgyermek az óvoda előtti játszótér homokozójában 
játék közben a homokot rendszeresen a társai szemébe 
fújja, vagy a hajába önti, az egy jel. Ha sokszor veszik 
össze játszópajtásaival, és sokszor a vitát harapásokkal 
dönti el, az is egy jel. Az, ha egy folyosón szaladva, 
minden előzmény nélkül a mellette elhaladó felnőttek 
bokájába rúg, az is egy jel. Az, ha egy vendégségben 
mindent szétszed valaki és folyamatosan menetel, az is 
egy jel. Az, hogy nem tud megülni egy percig a fenekén 
és nem figyel ránk, az is egy jel. Az is egy jel, ha nem 
tudja a labdát elkapni, vagy nem tudja tekerni a biciklit, 
úgy mint a testvérei. A „gyakorlott” szülő aztán kezeli a 
problémát, megszid, aztán megszid újra. Amikor elszakad 
a cérna, akkor emelt hangon akarja rendre utasítani a 
gyermeket, majd a seggére is odacsap… később pedig,  
amikor szakember segítségét kéri, megtudja, hogy pont 
úgy büntet, ahogy nem kellett volna.

Ovis korig ezek a jelek nem állnak össze egy teljes képpé, 
maradnak hiányzó puzzle darabkák, hiszen úgy ölelni 
senki nem tud. Úgy szeretni lehetetlen, mint ahogy ők. 
Úgy szerelni, alkotni,  bizonyos problémákat megoldani 
felnőttek sem tudnak, mint ahogy ők. Érzékenységük, 
empátiájuk földöntúli, minden rezdülést éreznek, becsapni 
őket lehetetlen. Azonban vigyázni kell, mert ez egy 
csapda, ha időben nem jövünk rá, vagy nem szembesít 
minket valaki, hogy a gyermekünk HIPERAKTÍV, és e 
szerint kell a nevelését folytatni, akkor a következmények 
súlyosak lehetnek.

Kolos fiúnk 2 éves kora körül, feleségemmel a fenti jeleket 
látva eldöntöttük, hogy lépni kell, ezért felkerestük a 
Nagykanizsai kórház gyermekneurológusát, Dr. Rada Évát, 
aki először szembesített minket ezzel a ténnyel. Ennek 
pontos fokának megállapítására, és a fejlesztési irányok 
meghatározására Éva pár napra beköltözött Budapesten a 
Semmelweis gyermekklinikára. Professzorasszony diagnózisa: 
közepesen súlyos hiperaktivitás… aztán volt egy mondata, ami 
megváltoztatta a „problémához” való hozzáállásunkat. „Kolos 
előtt két út van: 1, Egy kreatív nagyvállalat vezetője lesz vagy 
2, Börtönbe járnak hozzá látogatóba. Önökön szülőkön múlik, 
hogy melyik utat fogja felnőtt korában járni!”

Ez az ítélet kijózanít, eligazít, és egyben feltölt energiával.  
 
Aznaptól egy új korszak kezdődött:

1. Következetes vele közösen lefektetett szabály alkotás és 
következmény rendszer felállítása és betartatása minden 
körülmények között.

2. Hosszú évekig tartó – néhány még ma is tart - részképesség 
fejlesztés, a beszéd, az írás, az olvasás a pszichés fejlődés 
terén. (heti rendszerességgel logopédus, fejlesztő 
pedagógus, pszichológus,…)

3. Mozgáskoordináció komplex fejlesztés. (mozgás 
terapeutával)

Ebben a munkában sok kiváló szakember több éven át 
vett részt, de estéink már nekünk sem a teniszről, a baráti 
beszélgetésekről, a lazításról szóltak, hanem az „enygye-ángyá”, 
stb. ismételgetésétől. Elsősorban Kolos fejlődési vágyának, a 
maga által is érzékelt probléma megoldásába vetett hitének, 
a kitartó négy éves munkának és a szerető óvodai légkörnek 
köszönhetően az iskola kezdés időpontjára iskola érett lett.

Szabadicsné Rádi Éva és 
Szabadics Zoltán
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klinikai és mentálhigéniai gyermek- és ifjúsági szakpszichológus

Cs. Nagyné Sipos Edit

Egy iskolaváltást követően, egy erős iskola, a nagykanizsai 
Zrinyi Miklós Általános Iskola tanulója lett . Kitűnő tanulója!  
Olyan iskoláé, ahol szeretettel veszik körül – ugyanis 
a hiperaktív gyermekek leges-legfontosabb tápláléka 
a szeretet! Olyan iskoláé ahol az erényekre figyelnek, 
azt fejlesztik. Olyan iskoláé ahol az osztályfőnök – mert 
már felsős - pedagógusként, pótanyaként, empatikus 
emberként figyeli a jelzéseket, tereli, erősíti, ha kell 
megfelelő eszközökkel fegyelmezi. Olyan tantestülettel, 
akik a gyermekkel és egymással is együttműködve 
fejlesztik őt, és velünk a szülőkkel is folyamatosan 
egyeztetnek, javasolnak.

A fejlesztés még folyamatos, a jelen és a jövő már szép!

A siker kulcsa véleményünk szerint

0. alapkövetelmény: nagyon szeressük gyermekünket!

1. idejében az első jeleket követően forduljunk 
szakemberhez, mert vegyük tudomásul, hogy a 
problémák maguktól nem fognak megoldódni.

2. fogadjuk meg a szakemberek véleményét tanácsát, ők 
jobban tudják, hogy mit kell tenni.

3. a javasolt részképesség fejlesztéseket következetesen, 
hosszú távon – éveken át - végezzük

4. nem a fejlesztőpedagógus felelőssége és dolga 
a fejlesztés teljes körű elvégzése. Ő mentorként 
irányítóként tud segíteni, de a SZÜLŐ FELELŐSSÉGE a 
rendszeres foglalkozás.

5. szerető és elfogadó óvoda és iskola választása rendkívül 
fontos (főleg az óvónő és osztályfőnök esetében).

Köszönet mindenkinek, aki részt vett és részt vesz életünk 
ezen szakaszában!

A hiperaktivitás pszichológiai 
nézőpontból

Mi is az a hiperaktivitás?

Képzeljünk el egy versenyautót, amelyik 300 km/órás 
sebességgel száguld! Csakhogy ez az autó nem a számára 
kialakított, speciális versenypályán közlekedik, ahol 
bukóterek, gumifalak védik és a forgalom is egyirányú, 
ahol emberek tucatjai figyelik, segítik az útját, azonnal 
figyelmeztetik a veszélyekre. A mi versenyautónk a 
hétköznapi forgalomban halad, ahol más járművek is 
jönnek-mennek minden irányból, lényegesen lassabban. 
Mivel a fékrendszer és a motor nem erre a körülményre, 
tempóra van beállítva, a mi autónk gyakran kisodródik, 
összeütközik más járművekkel, sérüléseket okoz és 
szenved el. Természetesen mindenért őt hibáztatják: 
miért nem megy lassabban? Miért nem figyel jobban? 
Miért nem fékez időben? Nos, a válasz egyszerű: mert 
természeténél fogva nem képes erre. Nem a szándék 
hiányzik belőle, hanem a megfelelő fékrendszer. 

Tulajdonképpen így „működik” a hiperaktív gyermek 
is. Pontosabban szólva a hiperaktív ember, hiszen a 
hiperaktivitás nem korhoz kötött probléma, hanem az egész 
élet során végigvonuló állapot. Gyermekkorban éppúgy 
jelen van, mint serdülő- és felnőttkorban. Számos felnőtt 
szenved a hiperaktivitás tüneteitől és következményeitől 
anélkül, hogy valaha is diagnosztizálták volna ezt a 
problémát. A negatív következmények megjelenhetnek a 
családi, nevelési, munka területein egyaránt. A hiperaktív 
felnőtt gyakran keveri magát kellemetlen helyzetbe: nem 
fejezi be a feladatát, elfeledkezik egy fontos megbeszélésről, 

elfelejt dátumokat. Természetesen nem az emlékezetével 
van baj. A hiperaktivitáshoz szinte kötelezően társul 
figyelemzavar is. Visszatérve versenyautónkhoz: képzeljük 
el, hogy kitekintünk az ablakán oldalra, miközben 
szédületes sebességgel rohan. Vajon mit látunk? Mennyire 
vagyunk képesek a látottakat feldolgozni, emlékezetbe 
vésni? Kevés a valószínűsége, hogy pontosan fel tudnánk 
idézni a látottakat, minden elemére emlékeznénk. Ennek 
oka egyszerűen az, hogy az idegrendszernek nincs elég 
ideje feldolgozni a külvilágból érkező ingereket. Az egyik 
inger még el sem érte az agy megfelelő központját, máris 
jön egy másik inger, ami az előzőt kioltja. Egy száguldó 
autó ablakából kitekintve vajon fel tudnánk-e sorolni, le 
tudnánk-e írni, milyen fák mellett haladtunk el, milyen volt 
az ágazatuk, levelük? 

Tényleg hiperaktív a gyermek?

Fontos tudni, hogy vannak életkorok és helyzetek, amikor 
a gyermekek túlmozgásossá vagy szertelenné válnak, ez 
azonban nem hiperaktivitást jelent. A hiperaktivitás – mint 
az a fentiekből is kiderül – állandó személyiségvonás. 

Milyen helyzetekben mutathat a gyermek hasonló 
tüneteket?

Az egészen kicsi és az óvodás korú gyermekek 
alapvetően nagyon aktívak és szertelenek. Azonban az 
idősebb gyermekek is aktívabbá és szertelenné válhatnak 
(„felpöröghetnek”), ha fáradtak vagy éhesek. Új környezet 
vagy szorongás is válthat ki ilyen viselkedést. 

Az idősebb, serdülőkorú gyermekek is könnyen 
indulatossá, hevessé válhatnak, ha izgatottak, vagy ha 
társaik nyomást gyakorolnak rájuk. 
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Ha a szülő bizonytalan a megítélésben, javasolt, hogy 
forduljon szakemberekhez, akik majd  a megfelelő 
vizsgálatok után választ adnak arra a kérdésre, hogy valódi 
hiperaktivitásról van-e szó.

Ha hiperaktivitásról beszélünk, miért 
beszélünk leggyakrabban gyermekekről? 

Ennek oka az, hogy a hiperaktivitás tünetei már 
kisgyermekkorban megjelennek, sőt csecsemőkori ráutaló 
jeleket is látunk. A  szülők és a tágabb környezet korán 
szembesül a problémákkal. A problémákat jellemzően 
három csoportba oszthatjuk: izgatottság, hevesség és 
figyelmetlenség. Ezek a tulajdonságok óvodás korban 
is jól láthatók már, de legmarkánsabban az iskolában 
mutatkoznak meg. Az iskolai kötött szabályrendszer 
elkerülhetetlenül ütközőpontot jelent a gyermek számára.

Nézzük, mit tapasztal a család:

A tünetek néha már a csecsemőkorban is megjelennek: 
a gyermek szüntelenül sír, kiabál, nyugtalan, hasfájós, 
melynek oka ismeretlen. Napi ritmusa nehezen alakul ki.

Egy éves kortól állandóan mozog, összegyűjti a tárgyakat, 
majd szétdobálja, rugdalózik, gyakran elesik, dühbe gurul, 
ajtót csapkod, mindent megfog, zajong. Ingerlékeny, nem 
tűri az ellentmondást, toporzékol, üvölt. Nem képes ülve 
maradni, rajzolgatni, könyvet nézegetni. Figyelme rövid 
ideig köthető le. Gyakran vannak alvással kapcsolatos 
gondok vele. Állandó felügyeletet igényel.

Óvodás korban gyakori, hogy a gyermek korán ébred, 
kicsattanó formában van, tele energiával, éhes, és 
ennek harsogva hangot is ad. A nap folyamán egy sor 
olyan tevékenységet folytat, ami frászt hoz a szülőkre. 
Hajlamos olyan dolgokat csinálni, amivel veszélybe 

sodorja önmagát vagy környezetét. (A szülő a nap nagy 
részében azon fáradozik, hogy elkerülje a katasztrófát. A 
türelem gyakran elfogy.)  Este nem akar elaludni, holott 
már teljesen kimerült. Gyakran ellenáll, nem fogad szót. 
A büntetés hatástalan. Rendszeresen összetűzésbe kerül 
testvéreivel. Holmijára, ruházatára nem vigyáz, gyakran 
megrongál dolgokat.

Iskolás korban:

Ebben az életkorban az izgatottság konstans 
személyiségvonásává vált. Az izgatottság jellemzően 
állandó, túlzott mozgásban nyilvánul meg, de más területre 
is jellemző. A környezet azt látja, hogy szüntelenül jár a 
keze-lába, feláll, ugrál, szaladgál, nem tud megülni egy 
helyben. Sokat beszél és gyakran gyorsan is. A hevessége 
arra sarkallja, hogy előbb cselekedjen mint gondolkodjon. 
Gyakori, hogy meg sem várja a kérdés végét, mielőtt 
válaszol. Türelmetlen, képtelen kivárni, míg sorra kerül, 
hajlamos félbeszakítani mások mondandóját. Az iskolában 
leginkább a figyelmetlenség akadályozza a gyermeket. 
Egyszerűen képtelen koncentrálni. Ennek  következtében 
halmozódnak a hebehurgyaságok: úgy tűnik, mintha nem 
hallaná, ha neki beszélnek, nem követi az utasításokat 
és könnyen eltéríthető a figyelme. Rendszeresen elfelejti 
a feladatokat, elveszíti holmiját. Figyelmét a legkisebb 
zaj is eltereli, nehezen összpontosít, de ez nem minden 
helyzetben mutatkozik meg. (Pl. képes házi feladatot 
megoldani, miközben játszik a számítógépen.) A figyelem 
zavara megmutatkozik a beszédében is: elkezd egy 
mondatot, de nem fejezi be, mert időközben elfelejtette, 
mit akart mondani. Általában rossz a mozgáskoordinációja, 
ami problémát okoz az egyes részképességek területén.

A hiperaktív gyermek , különösen ha fiú, gyakran válik az 
osztály bohócaivá. 

Cs. Nagyné Sipos Edit munka közben
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Beszél, amikor nem kéne, „beszól” a tanárnak, amikor 
azonban a tanár kérdez tőle, nem válaszol. Olyan játékokat 
kedvel, amiben az ingerek gyakran váltják egymást, az 
ilyen típusú játékokkal képes hosszasan játszani.

A fenti problémák miatt  viselkedésével zavarja a többi 
gyermeket, zavarja a pedagógusokat, akik ennek többnyire 
hangot is adnak. A hiperaktív gyermeket a pedagógusai és 
a társai is nehezen fogadják el, mert nehéz hozzá igazodni. 
Társai gyakran elhagyják, nehezen köt stabil barátságot. 
(Nehéz egy versenyautónak egy átlagos személyautóval 
együtt haladni.) A hiperaktív gyermek szenved a saját 
balsikereitől és ez a szenvedés tovább növeli a magatartási 
problémákat:  kifogásolható cselekedetei azonban 
valójában segítségkérések.

A negatív önértékelés gyakran elkerülhetetlen, hiszen a 
környezetétől a gyermek szinte folyamatosan azt hallja: 

„rossz vagy”. A magatartási problémák mellé tanulási 
problémák is társulnak. Nem nehéz elképzelni, hogy az 
a gyermek, akit folyton dorgálnak rossz magaviselete 
miatt, aki a tanulásban kudarcos, önmagát kevésbé fogja 
tudni becsülni, nem hisz a saját szerethetőségében, ezért 
személyiségfejlődése rossz irányba fordulhat. A kisebb 
ellenállás irányába mutató megoldásokat keresi, olyan 
társasághoz csapódik, ahol alacsonyak az elvárások, 
talán még érték is a deviancia. Ennek megelőzéséhez 
elengedhetetlen, hogy a gyermeket nevelő környezet 
(szülők, család, oktatási-nevelési intézmények)  olyan  
eszközöket, módszereket alkalmazzon, melyek lehetővé 
teszik a kudarcok elkerülését, egy egészséges, önmaga 
értékeivel, gyengeségeivel tisztában levő személyiség 
kifejlődését.

Nem a tudásával van a baj, hanem a magatartás a gond, 
nehezen megy a beilleszkedés. Örökké nyüzsög, szétszórt, 
mindent halogat, aztán az utolsó pillanatban összecsapja. 
Eredményei alapján az egyik legjobb tanuló lehetne. Örökké 
mocorog, mindig pakol valamit. Mindig is ilyen volt, de az 
iskolába kerüléskor ez felerősödött. Rettentően érdeklődő, 
érdeklődése szerteágazó. Ha valami érdekli, abba bele tud 
feledkezni úgy, hogy se lát, se hall. A homokozó a mindene, 
örökké épít, gödröt ás, golyót gurít. Amikor a homokozóba 
beül, mintha nem is lenne otthon. Ha az anya szól neki, 
nem is hallja. Most veteményeskertje van otthon, egy kis 
részt elkerített magának, kapirgál benne. Kalandvágyó, szeret 
kirándulni, felfedezni. Az iskolában zavarja a többieket, de a 

tanítónő szerint nem lehet rá haragudni, annyira aranyos. A 
holmijára nem figyel, elveszíti. Füzetei rongyosak. Mozdulatai 
is kapkodók, tesz-vesz. A ceruzái hegyét kitöri, másik végét 
leharapja. A radír is fogyóeszköz. Ceruzafaragót már nem 
adnak neki az iskolában, mert akkor mindig farag. A tanítónő 
szerint kétszemélyes helyzetben jól teljesít. Nagyon könnyen 
tanul. Most az első padban ül, hogy szem előtt legyen, de itt is 
pakol folyton. Már a méhen belül is nagyon aktív volt, mondta 
is neki az anya: kicsi neked ez a ház… 

Nehéz volt elfogadni, hogy ő más, mint a többi gyerek. Ha 
valaki eltér az átlagtól, furcsán viselik az emberek.

Egy szülő így írja le kisiskolás gyermeke viselkedését:

A szülő elmondta kisgyerme-
kéről még az alábbiakat is:

Minden reggel úgy megy el iskolába, hogy azt 
mondja: „megpróbálom, hogy jó legyek.” Majd 
beleszakad szegény, de nem megy. Egy ideig 
kontrollálja a viselkedését, de aztán elszabadul. 
Rettentően indulatos. Gyerekekkel is van, amikor 
szépen játszik,, aztán mintha megcsípné a bogár… 
nehezen bocsát meg, sérelmeit ápolgatja.

Jólelkű kisgyerek, mindig rajzol valamit 
annak, akinek születésnapja van. Ha valamivel 
megkínálják, mindenből kettőt vesz, hogy az 
egyiket elvigye az anyának. Ha valami sérelem 
éri, vigasztalni se hagyja magát, nem lehet 
megölelni, csak akkor, ha ő akarja. Nagyon 
jószívű, mindent megoszt mással. Nagyon vágyik 
a dícséretre, elismerésre.

Az érem másik oldala

A hiperaktív gyermek tisztában van vele, hogy 
viselkedésével gondot okoz környezetének. A 
„károkat enyhítendő”, személyiségének van egy 
rendkívül pozitív oldala, mellyel kompenzálni 
igyekszik a kudarcokat. Szociabilitása bizonyos 
területen nagyon fejlett, erősen tud kötődni, 
segítőkész, önzetlen. A környezet részéről nagyon 
fontos, hogy ezeket a pozitív tulajdonságokat 
megerősítse, elismerje. Csak így várható el, hogy 
személyiségfejlődése jó irányba menjen, értékes, 
hasznos embernek érezze magát.
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gyermekgyógyász. gyermekneurológus

Dr. Rada Éva vizsgálat közben

Dr. Rada Éva

Általános gyermekgyógyászként, valamint gyermek-
ideggyógyászként dolgozom a nagykanizsai Kanizsai 
Dorottya Kórházban.

Egyidejüleg a Zala Megyei Pedagogiai Szakszolgálat 
Szakértői Bizottságában is tevékenykedem .

Munkám során szerteágazó problémák, tünetek, 
nehézségek miatt keresnek fel a szülők gyermekeikkel, 
orvosi beutalóval vagy anélkül.

A tünetek, panaszok, észlelt jelenségek hátterében szervi 
okok keresése, kizárása mellett egyéb, úgynevezett 
pszichoszomatikus tünetek észlelése is nagyon 
fontos. Magatartási anomáliák, fokozott érzelmi, 
izgalmi állapotok esetén fő feladatom a szakirányú 
egészségügyi/pszichológusi, pszichiátriai vagy pedagógiai 
továbbirányítás.

Egyre gyakrabban találkozunk hiperaktív gyermekekkel, 
serdülőkkel a rendelésen, vagy egy-egy serdülőkori 
agresszivitás hátterében fedezzük fel a hiperaktivitást.

Mikor gondoljunk rá? Ha:

 » szertelen, nem figyel az órán, figyelme gyakran elka-
landozik, utasitást nem követ, feledékeny, nincs kitartá-
sa dolgokhoz, tanuláshoz

 » állandóan izeg-mozog, nem tud ülve maradni, rohan-
gál, folytonosan beszél

 » szertelen / kérdésre előbb válaszol, mint vége a kérdés-
nek,nem bírja a várakozást

 » mindig mozognia kell, zavar másokat, állandóan vibrál
 » csecsemőként már nyugtalan, állandóan sír, a csecse-

mőnek nem tudják kialakítani a napi ritmusát
 » a mászás gyakran kimarad a mozgásfejlődésből, de so-

kan már 8 hó körül felállnak, majd elindulnak

 » nincs veszélyérzetük, gyakran szenvednek balesetet
 » makacsok, akaratosak
 » gyorsan dühbe gurulnak
 » szabályokat nem tartják be, az iskolában az osztály 

rendjét, óvodai közösséget zavarják
 » okos gyermekek, segitőkészek, ötletesek, de impulzívak
 » képességeikhez képest kevesebbet teljesítenek

Rosszak ezek a gyermekek? Nem, sőt:

 » kétszemélyes helyzetben jól teljesítenek
 » határozott irányítást elfogadnak
 » egyszerű, világos utasítást végrehajtanak
 » segítőkészek
 » folyamatos figyelmet, visszajelzést igényelnek

Gyakran a szülő, családi környezet nehezen ismeri fel, 
nem tudja vagy nem akarja látni, hogy gyermeke más, 
mint a többiek. Nem gondolja problémának, főként 
nem betegségnek a viselkedészavart. Nagyszülők 
gyakran emlegetik, hogy a szülő is hasonlóan viselkedett 
gyermekkorban - valószínüleg így is volt.

Máskor egyértelműen feltűnik, hogy a gyermek alig 
kezelhető – neveletlennek vélik az ismerősök.

A szülők gyakran rossz szokásnak, esetleg nevelési 
kudarcnak élik meg a helyzetet, mely előbb-utóbb 
feszültséget okoz a családban.

Gyakran nem merik elmondani, sokszor a háziorvosi 
vizsgálatok, az aktuálisan zajló betegség, védőoltások, 
stb. kapcsán a rövid vizsgálati időben nem mindig 
egyértelműek a viselkedési anomáliák.
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Ok és okozat
A hiperaktivitás kiváltásában  
szerepet játszhat

 » Örökletes hajlam

 » Terhesség alatti problémák
 - gyógyszerszedés

 - toxikózis

 - dohányzás

 - alkohol

 - idős kor

 » A szülés körülményei
 - császármetszés

 - oxigénhiány

 - Rh-inkompatibilitás

 » Környezeti tényezők, 
mesterséges anyagok
 - ételszinezékek

 - szalicilátok

 - ólomszennyezés

 - allergia, ételallergia, tejérzékenység

Fentiek magyarázhatják, hogy a nem mindig 
egyértelmü tünetek miatti kivizsgálás indulásakor a 
kisgyermek a pszichológus, pszichiáter, neurológus 
rendelésén egyaránt megjelenhet.
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Védőnő szerepe nagyon fontos, hiszen ő lát bele leginkább 
a családok életébe, saját otthoni környezetében, valamint 
az óvodában, iskolában látja a gyermek viselkedését, 
társaihoz, felnőttekhez való viszonyulását.

Óvodai, iskolai beilleszkedési zavarok figyelemfelkeltőek 
lehetnek.

Fontos a táplálkozási szokások, bizonyos  ételek provokáló 
szerepének a megfigyelése, felkutatása, igazolása.

Bizonyos ételek fogyasztása nyugtalanságot, 
ingerlékenységet és koncentrációs zavarokat idéz elő  
(tejtermékek, gabonák, édességek).

Figyelemhiányos hiperaktivitás betegség, és ha a gyerek 
szinte elviselhetetlenül eleven, akkor nem feltétlenül rossz, 
hanem valamilyen problémával küzd.

A végleges diagnózis, terápia és követés pszichiátriai, 
pszichológusi feladat.

Az eddig elmondottak alapján joggal merül fel a kérdés:

Mi a szerepe a gyermekneurológusnak?

Differenciáldiagnosztikai szempontból kulcsszereplő, 
hiszen a hiperaktivitás, figyelemzavar, vagy a kettő együtt 
előfordulhat különböző szervi betegségekben:

 » idegrendszeri anyagcsere-zavar
 » epilepszia
 » agyi térfoglalás, agyi cysta,
 » megkésett értelmi és mozgásfejlődés
 » szindrómák, genetikai betegségek
 » pervaziv fejlődési zavarok
 » látási, hallási zavarok
 » homloklebeny fejlődési zavara

Kolos története

Kolos esetében figyelemfelkeltő volt, hogy a család 
harmadik gyermekeként, gyakorló szülők jelezték, hogy 
az akkor 2 éves kisded nem úgy viselkedik, mint testvérei 
vagy kortársai. Fő panaszuk volt, hogy Kolos nagyon 
nyugtalan, túlzottan mozgékony, rosszul alszik.

Édesanyja harmadik terhességéből a 40. terhességi héten, 
sima szüléssel, 3700 gr. súllyal született , 9/10 Apgar értékkel. 
2 hónapos kortól 6 hónapos koráig átaludta az éjszakát, 
nyugodt csecsemőnak tűnt. 6 hónaposan kezdődtek 
alvási problémái, gyakorlatilag csak mellen volt hajlandó 
aludni. 8 hónapos korig szopott, így szinte folyamatosan 
édesanyja mellén volt. 8 hónapos kora után is változatlanul 
gyakran megébredt. Ilyenkor nyűgös volt, de néhány perc 
alatt megnyugtathatóvá vált. Azonban 20-30 percenként 
meg-megébredt, napközben is keveset aludt.

Mozgásfejlődése korának megfelelő volt, sokáig mászott, 
14,5 hónaposan indult el önállóan. 2 éves kora körül 
kezdett szavakat mondani, de később kiejtési nehézségek 
voltak észlelhetők. Egyensúlyzavar, koordinációs 
zavarok miatt fejlesztést igényelt. Alvási ritmusát 
gyógyszeresen próbáltuk befolyásolni, de nem sikerült.  
Szervi betegség kizárására EEG, labor történt, negatív 
eredménnyel. Végleges véleményt ilyenkor még nem 
lehet alkotni, életkora alapján az ilyenkor szokásos 
hosszútávú követést terveztük, azonban a hiperaktivitás 
kezdődő jelei alapján gyermekpszichológusi vizsgálatát 
javasoltuk. 

Kolosnál már 2 évesen a hiperaktivitás gyanújelei 
fennálltak, mely a későbbi gyermekpszichiátriai átvizsgálás 
során be is igazolódott. 

Pszichológus, gyógypedagógus, logopédus fejlesztése mellett 
a szülői környezet, tudatos irányitás segítette a kisgyermek 
mindennapjait, a későbbi óvodai, iskolai tanulási nehézségek, 
figyelemzavar hullámzó fennmaradásával.

10 éves korban az egyébként allergiás bőrtünetekkel, 
lisztérzékenység gyanújával is küszködő gyermeknél súlyos, 
életveszélyes állapotot előidéző rosszullétek zajlottak.

Ekkor találkoztunk ismételten.

Natrium-glutamát érzékenység, úgynevezett Kinai betegség 
szindróma igazolódott. A Na-glutamát, mint  leggyakrabban 
használt izfokozó is fontos szerepet játszhat a hiperaktivitás, 
figyelemzavar hátterében. Esetünkben ezzel a problémával 
súlyos állapot kialakulása kapcsán  szembesültünk. 
Étrendmódosítás, Na-glutamát mentes ételek fogyasztása  
mellett  a rosszullétek megszüntek, Kolos iskolai figyelme, 
aktivitása fokozódott, kiváló tanulmányi eredményt ért el, 
emellett testsúlya is jelentősen csökkent. Ekkor fogalmazódott 
meg mindannyiunkban, hogy a kisdedkortól már észlelt 
hiperaktivitás, figyelemzavar hátterében az egyébként étel-
érzékenység  (bőrtünet, lisztérzékenység) gyanúja irányába 
megelőzően már vizsgált kisgyermeknél döntő szerepet 
játszott a Na-glutamát. Sajnos, Kolos két különbözőnek tűnő, 
súlyos betegsége közt 8 év telt el, de a kiváltó okok közt teljes 
bizonyossággal  igazolható az ízfokozó szerepe.

Újabb szakirodalmi tanulmányok is megerősítik a táplálkozás 
fontos szerepét, konkrétan a hiperaktivitás, főként a 
figyelemzavarral társuló hiperaktivitás esetében. Így a korai 
fejlesztés mellett rendkívül fontos az ízfokozómentes étkezés 
elkezdése és fenntartása is.



A Szabadics család által korábban már kiadatott 
egészségügyi kiskönyv, „Láss a felszín alá” címmel, már 
utal a fentiekre. Egy kisgyermek, Kolos két története 
rávilágít és megerősíti a környezeti tényezők rendkívül 
fontos szerepét a sokszor szerteágazó, látszólag nem is 
összefüggő panaszok, tünetek hátterében.

Köszönet a családnak, hogy saját történetüket felvállalva 
közelebb hoznak mindannyiunkat a téma fontosságának 
megértéséhez. Köszönet, hogy elismerik, sőt hirdetik, 
hogy a szakemberek segítsége mellett a legfontosabb a 
családi hozzáállás, összefogás, tudatos nevelés, irányitás. 
Az általában óvodáskorban felismert hiperaktivitás  kezdeti  
kivizsgálása, fejlesztési  útjai mellett  a gyermekek  későbbi  
életkorában is találkozhatunk a hiperaktivitással, gyakran 
az addig nem diagnosztizált esetekkel. 

Mi lesz a fel nem ismert, vagy nehezebben kezelhető  
hiperaktív gyermekkel, míg serdülővé, majd felnőtté válik?

 » kudarcok sorozata
 » tanulmányaiban lemaradás
 » elkeseredés, depresszió
 » serdülőkori agresszivitás, bűnözési hajlam
 » beilleszkedési, párkapcsolati nehézségek
 » családi,munkahelyi konfliktusok

A fentiek elkerülése a legfontosabb célkitüzés a hiperaktív 
gyermek tüneteinek felismerésében. Ha sok kudarc és 
nehézség árán is, de a szakemberek irányitása, a család 
féltő-óvó szeretete mellett bízhatunk abban, hogy 
gyermekeink egészséges felnőttekké válhassanak. Segitség 
van, de a segitő kezeket el kell fogadni, a gyógypedagógus, 
pszichológus szakemberhez bizalommal kell fordulni.
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logopédus

„aki megért
s megértet

egy népet megéltet.”
Kányádi Sándor: Játszva  magyarul

A hiperkinetikus figyelemzavar miatt az írás-olvasás 
elsajátítása is komoly nehézségekbe ütközik: az írás területén  
már a legelső napokban kiderül, hogy nem képesek két  pontot 
folyamatos vonallal összekötni. Azután „nem férnek el” a füzet 
vonalai között, ezeket gyakran nem is veszik figyelembe. 
Nehézkes, szabálytalan, szokatlan, görcsös a ceruzafogásuk, 
rendetlen, tépett, gyűrött a füzetük, betűalakításuk nem  
pontos. A hasonló betűket (akár látásra, mint az o-a, akár a  
hallásra hasonlókat, mint a b-p, t-d) tévesztik. 

A sokszoros  hibázás, állandó radírozás miatt sokkal lassabban 
megy az írás, mint társaiknak, mindegyre lemaradnak. Ebből 
következik, hogy nagyon utálják az írást.

S noha az olvasásproblémák sem súlyosságukban, sem 
gyakoriságukban (egyes szerzők szerint akár 35 % is lehet), 
nem maradnak el az írászavarokénál, a gyermekek jó része  
sokkal szívesebben olvas, mint ír. Valahogy látványosabbak, 

szembetűnőbbek, hazavihetőbbek az írás hibái és azok  
reménytelen javításának nyomai.

Ezért a logopédia órákon állandó törekvésem ezeknek 
az  átírásoknak eltüntetése (eltépjük, kivágjuk, eldobjuk). 
Nem maradnak meg csak a szép, jó változatok. Az olvasás 
nehézségei az egyenetlen észlelés, a csökkent  figyelem, 
az iránytévesztés, a türelmetlenségből, kapkodásból eredő  
találgatások  következményei.

A szövegértés és értelmezés hibái nemcsak az anyanyelvi     
órákon, hanem a környezetismeret és matematika órákon is  
nehezítik  ezeknek a gyermekeknek az életét. Teljesítményük 
minden területen szélsőségesen ingadozó, akár egy 
órán  belül is sokat változhat, ezért a jó perceket célszerű  
kihasználni arra is, hogy örömük legyen a munkában, arra 
is, hogy jellemzően negatív önértékelésük javuljon, hogy 

Dr. Csiky Csabáné

A költő az emberi kommunikáció lényegét, célját  
fogalmazza meg: értsük a beszédet és értessük meg 
magunkat. Az már csak ráadás (s milyen fontos ráadás!), 
hogy ez a kommunikáció, ha sikeres, nemcsak az egyént, 
hanem szűkebb és tágabb környezetét, világát is  előreviszi.

Logopédusként minden korosztály képviselőivel  
találkozom, kisgyermektől kezdve az iskolásokon és 
serdülőkön át a felnőttekkel is. És hogy  melyik az  a 
korosztály, amelynél megjelennek a  hiperaktivitás  jelei 
vagy  következményei? Minden életkorban! Egészen 
kisgyermekeket hoznak  szüleik  beszédfejlődési zavarokkal, 
a beszédviselkedés furcsaságaival; iskolásokat az írás-
olvasás tanulás nehézségeivel; serdülőket az önkifejezés   
sikertelensége miatt; és felnőttek is jelentkeznek, mert 
„nem értik meg  őket”, nem   tudják  „jól  eladni  magukat„ 
szakmájukban vagy a magánéletben. 

A kisgyermekeket a szülők a megkésett beszédfejlődés, 
hangképzési zavarok miatt hozzák a logopédushoz. 
Ugyanakkor elmondják, hogy gyermekük már a  
méhenbelüli életben is feltünően aktív, mozgékony, és  
csecsemőkorban is nyugtalan volt, sokat sírt, ”felcserélte„ 
az éjszakát a nappallal. Ők már a beszédvizsgálat  alatt 
állandó mozgásban vannak, fészkelődnek, mindig 
babrálnak valamivel, ami a kezük ügyében van, lábukkal  
harangoznak, egyik játéktól a másikhoz rohangálnak. 
Beszédtevékenységük a kezdeti, rövid ideig tartó 
elfogódottság után — az átlagosnál jóval hangosabb. 
Sokat  beszélnek és sokszor hadarnak. Ezért előfordul, 
hogy nem értjük meg őket, amitől vagy hirtelen 
sírni  kezdenek vagy mérgesek, esetleg sértődöttek 
lesznek. Összességében valódi  életkoruknál  és  értelmi  
szintjüknél  kisebb gyermekek módjára viselkednek. 
Tapasztalatom  szerint ez később is jellemző marad, 

nagyobb korukban  is naivnak  tűnhetnek, és kortársaikhoz 
képest erősebben, ,,kisgyermekesen” kötődnek  
anyjukhoz. Ezt beszédviselkedésük is tükrözi („Igaz, 
anyuci?” „Nem  haragszol anya?” stb.) A beszédterápiában 
éppen a  hiperaktív gyermekekre jellemző lelkesedést, 
túláradó öröm ”kitöréseket” lehet jól felhasználni. Ezért  
a  hanghibák, a beszédfigyelem és fegyelem javítása is 
addig  igazán sikeres, gyors a haladás, amíg fenntartható a 
gyermek lelkesedése. Egyébként a figyelemzavarral küzdő 
hiperaktív gyermekek hanghibái, magán- és mássalhangzó 
tévesztéseinek korrekciója több időt vesz igénybe és az új, 
már jól képzett hangok is lassan épülnek be a gyermek 
spontán beszédébe. Pl. kialakítjuk a jól, jó helyen pergő „r” 
hangot, amit nagy örömmel, lelkesen gyakorol, mondja, 
ha kell, ha nem (pl. péntek helyett is prénteket mond), de 
beszédében sokáig jépa vagy lépa marad. Ez az elhúzódó 
terápia frusztrálhatja a szülőket (sőt a logopédust is), de 
nem szabad leállni, újabb és újabb, a gyermek számára 
érdekes, vicces-játékos feladatokkal tovább kell folytatni 
a munkát. Iskoláskorban már jellemzően az  írás-olvasás 
tanulás nehézségei miatt jelentkeznek a gyermekek, 
közöttük jóval több a fiú, mint a lány. (A választható  
jutalommatricák közül is a motoros, kisautósak fogynak  
jobban - itt  is  mérhető  ez, a fiúk  „javára” eltolódott 
arány). A beszédtünetek hasonlóak az óvodáskorban 
észleltekhez: túl sok, túl hangos beszéd, miközben az ő 
hang- és zajérzékenységük feltűnő  mértékű. (Ezt jelzi a 
gyermek pl. azzal, hogy  befogja  a fülét). Beszédtempójuk 
változatlanul gyors, esetleg az érthetetlenségig felgyorsul.
Türelmetlenek, a verbális fegyelem hiánya jellemzi őket, 
minduntalan beleszólnak mások beszédébe. Nehezen 
differenciálják a hasonló hangzású szavakat, nehézséget  
okoz a diktálás utáni írás.
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meggyőzzem őket arról, hogy milyen jók tudnak lenni 1-1  
(rész)feladat megoldásában. Ilyenkor nem maradhat el a  
jutalmazás sem.

De ha aznap nem sikerült semmi (van ilyen!), akkor mindig   
van a polcon egy más, könnyebb, biztos sikert hozó  
feladatlap… 

A hiperaktivitás tünetei rendszerint az élet minden 
területén (iskolában, otthon, kortárskapcsolatokban)  
megjelennek, különböző mértékben, nagyon változatos, 
egyéni kombinációban, de szerencsére a problémák 
intenzitása az életkorral csökken. Maradhat a kisebb-
nagyobb fokú szétszórtság, figyelemzavar és impulzivitás.

A serdülőkor végétől a logopédus szerepe a hiperaktív  
kamaszok  óriási  beszélgetési  igényeinek  kielégítése, 
kötetlen és irányított beszélgetés, beszédtechnikai 
gyakorlatok, pl. a gyors beszéd „fékjeinek” tudatos  
beépítése, beszédviselkedésük alakítása.

A felnőttkorúak döntően munkahelyi ajánlással jönnek 
vagy visszajönnek. Ők jelzik egyrészt a hallás utáni 
feldolgozás deficitjét („csak nagyjából értem, amit 
mondanak nekem”), másrészt kapkodó, szertelen válaszaik 
sem mindig adekvátak. 

Őket célzott beszédgyakorlatokkal, önértékelésük 
javításával kell segítenünk.

Összefoglalva: az írásom elején levő idézet választását 
indokolom. Logopédusként a hiperaktivitást a 
kommunikáció zavarának tekintem: olyan zavarnak, 
amelyre egyrészt a külvilágból érkezett üzenetek egyéni, 
sajátos értése-értékelése, másrészt az üzenetekre adott  
egyéni, sajátos, szokatlan, színes,érdekes verbális és nem-
verbális válaszok jellemzőek.

Ez a hiperaktív gyermekek és felnőttek konfliktusainak  
forrása. S  bár világszerte és  itthon is sok cikk, tanulmány, 
könyv jelent meg a hiperaktivitásról, sok szülőhöz még  
mindig nem jutott el a figyelmeztetés: az övék a felelősség, 
hogy gyermekük idejében szakemberhez jusson, ha a  
fenti jeleket tapasztalják.

Ezért hiánypótló ez a kiadvány.

Köszönet jár érte a Szabadics családnak. Ők vállalták a 
nyilvánosságot, vállalták a kiadás minden nyűgét, terhét 
azért, hogy mások számára is elérhető legyen az, amit  
ők sok kitartással, sok segítséggel elértek: a küszködéssel 
kezdődő gyermek- és iskoláskor után a rosszul értő  és 
beszélő, félreértett, ideges, sokszor szomorú  gyermekükből  
kitűnő tanuló, boldog fiú lett.      

Dr. Csiky Csabáné
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mozgásterapeuta

Gerlinger Sándor

Szétgurult gyöngyszemek
Mozgásterápia hiperaktív, diszlexiás, 
diszgráfiás, figyelemzavaros gyermekeknek

Sokan élték vagy élik gyermekkorukat, iskolai éveiket 
úgy, hogy mindenki fegyelmezi, rossznak tartja őket, 
folyamatosan rájuk ráripakodnak, esetleg az utolsó 
iskolapad vagy a szamárpad a kibérelt, örökös helyük 
egész iskolai tanulmányaik alatt. A legtöbben, akik ezt 
neveltetési problémának vagy emberi fogyatékosságnak 
tartják, beskatulyázzák, és talán egy életre megbélyegzik az 
ilyen problémával küzdőket. Ám az is gyakori, hogy valaki 
önmagát helyezi el tévesen a kapott tálentum, a született 
tehetségek széles spektrumán, és önértékelési zavarral éli 
mindennapjait. Nem olyan szakmát, iskolát választ, ami 
valódi képességeinek megfelelő, a hibás „diagnózis” miatt 
valós ügyessége és rátermettsége nem mutatkozik meg. 

Az elmúlt tíz éves mozgásterapeutai gyakorlatom és 
tapasztalatom azt mutatja, hogy e fenti kérdések és 
problémák messze gyakoribbak, mint gondolnánk. Ezért 
a legfontosabb tanácsom, hogy minden apró jel, minden 
lehetséges tünet esetén ne amatőrök útmutatására 
hallgassunk, hanem alaposan, szakembernél járjunk 
utána gyermekünk vagy felnőtt ismerősünk, akár saját 
magunk megsegítése érdekében.  A szülők és a nevelő 
pedagógusok felelősségét pedig külön hangsúlyozni kell, 
mivel ők találkoznak a legtöbbször a gyermekekkel, így 
a viselkedésük megítélésében nagy szerepük van. Nem 
feledve, hogy valós neveltetési hiányosságokat sem 
szabad elfedni egy ténylegesen nem létező probléma 
létrehozásával.  

Azonban sokan nem tudják, hogy egy gyermeknek – aki 
akár hiperaktív már a születését követően –, ha fejlődési 
mozgássori hiányosságai keletkeznek, tehát ha nem megy 

végig a kúszás – mászás - járás folyamatán, akkor mozgási 
finommotoros koordinációs, sőt beszéd-írás-olvasási 
zavarokkal is küzdeni fog. 

Gerlinger Sándor és Kolos a kötött tornagyakorlat mozgássorozata közben



A kisagyban lévő mozgásközpont ugyanis közel 
helyezkedik el az ezen képességeinket szabályozó agyi 
központhoz, működésük kölcsönhatásban van, ami járhat 
pozitív és negatív változással egyaránt. Mert ha nem 
érlelődik meg kellően az idegrendszer, nem stimulálódik 
kellő mértékben, amiben a gyermekkori mozgások 
döntőek, akkor a gyermek éretlen idegrendszere számos 
más képesség kifejlődését is akadályozni fogja, az nem lesz 
szervezett. Egy fonalra felfűzött gyöngysor célirányossága 
helyett szétgurult gyöngyszemek mintájára mozog, beszél, 
cselekszik és gondolkodik az ilyen gyermek. 

Ebben tud segíteni egy mozgásterapeuta. Aki helyre állítja 
különböző gyakorlatok segítségével a helyzetváltoztatási 
– felegyenesedési - helyváltoztatási - dominancia 
megválasztási fejlődési mozgássorozatot, érleli, vagyis 
fejleszti az idegrendszer működését, hogy a beszéd-
írás-olvasás, a kommunikáció is tökéletesedhessen, 
szervezetté és koncentrálttá válhasson. Természetesen 
a terápia kibővül olyan alapvető mozgásmintákkal is, 
amelyen minden fejlődő kisgyermek átmegy: fejemelések, 
fejfordítások, hason fekvés, homorítás, úszómozdulatok, 
kúszás, mászás, felülés, járás és annak változatai, gurulás, 
ugrás, szökdelés és végül a dominancia megválasztásának 
és begyakorlásának ügyességi játékai. Ezek a fejlődési 
sort is képező mozgásminták adják a terápia gerincét, így 
ezeket „nagymozgásoknak” is nevezzük.  Fontos tudni, és 
a szakma, a tapasztaltat is ezt mutatja, hogy ha valaki nem 
tud megtanulni például olvasni, akkor egy pontos vizsgálat 
után – mivel esetleg teljesen más az ok – a mozgásfejlődési 
minta helyreállítása lehet a leginkább célravezető. 
Ugyanakkor a dominancia megválasztása és begyakorlása 
is döntő, mivel olvasásnál is ún. ugrásos módon mozog a 

szemünk balról jobbra, ám mindig az egyik szemünk, egy 
domináns vezető szem olvas. Ha nincs domináns, akkor 
olvasási zavar lép fel, amely minden tanulással kapcsolatos 
területet is negatívan befolyásol. 

De mindezen lehet, és kell is változtatni! A legfontosabb 
mozgásos terápia - az Alapozó terápia - az alapja a 
fejlődésnek. Kolossal is évek óta ezeket a mozgásokat 
gyakoroljuk, hogy javítsuk mindazon képességeit, amelyek 
gyermekkora óta elmaradtak vagy kevésbé fejlődtek, rossz 
hatást kifejtve más képességeire is.

A fejlődés legfőbb vezető vonala a „kötelezőnek” is nevezett 
intenzív terápia, mely a fejlődéstani nagymozgások, 
a rugalmasság, az egyensúly, a mozgáskoordináció 
megalapozása és kifejlesztése, a finommotorika kialakítása 
és megerősítése, továbbá a dominancia (kéz-szem-láb) 
megválasztása és megerősítése sorozatát követi. Mindez az 
5-16 éveseknél döntő hatású, mivel kötött tornagyakorlat, 
és így érleli az idegrendszert.

Lényegében ez a terápiaforma egy regressziós hatású 
torna, melynek során visszamegyünk a probléma 
gyökeréhez, a gyermekkori mozgásforma hiányosságához, 
és onnan építjük újra a gyermek mozgását és ehhez 
köthető képességeit. Kolosnál is kimaradt a kúszás, és 
például nem tudott váltott lábbal lépcsőzni. De a regresszós 
torna segítségével ezek a problémái mára szinte teljesen 
eltűntek. Heti többszöri intenzív és kötött torna, és a 
fejlődés megállíthatatlan. 
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Több mint húsz éves nevelési tanácsadós munkám során 
számtalan olyan gyermekkel találkoztam, akik fokozottabb 
odafigyelést, speciális, kifejezetten egyénre szabott 
foglalkoztatást igényeltek. Voltak, akik túlzott aktivitásukkal, 
motoros nyugtalanságukkal kilógtak a többi gyermek 
közül, nagyobb közösségben szinte kezelhetetlenné 
váltak. Sokszor sem a felnőttek, sem pedig a kortársak nem 
tudtak mit kezdeni a fennálló problémával, ami miatt a 
gyermek előbb vagy utóbb a csoportban peremhelyzetbe 
került, rosszabb esetben kirekesztetté vált. A pedagógus, 
illetve a vele foglalkozó felnőttek számára egyre nagyobb 
terhet jelentettek ezek a gyermekek, hiszen az állandó 
nyugtalanságukkal folyamatosan zavarták a tanítási óra 
menetét és társaikat is. 

Tudjuk, hogy a hiperaktivitás pszichiátriai betegség, 
gyógyítása komplex terápiát igényel, melyben több 
szakember (pszichiáter, pszichológus, pedagógus) team 
munkában dolgozik. A probléma súlyosságától függően 
gyógyszeres kezelés, pszichoterápiás, illetve pedagógiai 
rehabilitációs gondozás szükségessége indokolt. A 
hiperaktív gyermek az átlagosnál fokozottabb energiával 
rendelkezik. 

Az előző írásokban is olvashatunk azokról a tünet 
együttesekről, amik segítenek felismerni a hiperaktivitás 
meglétét. 

Pedagógus szemmel nézzük, mi történik az 
iskolában és az óvodában? Mik azok a jelek, 
amik a gyermek hiperaktivitására utalhatnak? 

Fejlesztőpedagógusként, tanítóként iskolai, tanórai 
tapasztalataim során a következő tünetek voltak figyelemre 
méltóak számomra:

 » Nehezen tűri a monotóniát, nagyobb feladatmenny-
iség adásakor türelmét veszti, a feladatot nem fejezi be, 
hamar feladja. Amennyiben a tananyag kevésbé érde-
kes vagy egyszerűen nem sikerül felkelteni és éberen 
tartani az érdeklődését, akkor keres magának más, 
érdekesebb elfoglaltságot. A legkülönbözőbb módon 
próbálja felhívni magára a figyelmet, pl. játszani kezd 
(náluk legtöbbször található otthonról hozott kedvenc 
játék), beszélgetést kezdeményez a hozzá legközelebb 
ülő társsal, egészen más témát hoz fel, bekiabál az órá-
ba.

 » Jellemző, hogy folyamatosan izeg-mozog, mindig 
babrál valamivel, mozgásigénye az átlagosnál sokkal 
nagyobb, az óraközi szünetekben ő az, aki féktelenül, 
izzadásig rohangál.

 » Képtelen a tanítási órákat végigülni. valamilyen 
ürügyet mindig talál, hogy helyét elhagyja, hogy végre 
mozoghasson egy kicsit. 

 » Képes kitartóan figyelni is, ha érdeklődési vágya 
kielégítésre kerül. Ilyenkor tevékenysége tartalmas, 
hatékonynak mondható.

 » Általában gyorsabban dolgoznak, mint a többiek. Fela-
datvégzésüket, munkatempójukat leginkább a kapkod-
ás, gyorsaság jellemzi, hamar túl akarnak lenni a felada-
tokon, ami problémákat szülhet, hiszen, ha végeztek a 
feladatukkal, unatkozni kezdenek és szinte biztos, hogy 
találnak maguknak valamilyen elfoglaltságot, vagy 
bohóckodnak.

Hogyan kezelhetjük a hiperaktív gyermeket 
az iskolában, tanórán és azon kívül?

 » Mivel a hiperaktív gyermekek mozgásigénye nagy, rövid 
ideig képesek egyhelyben ülni, ezért lehetőség szerint 

szakvizsgázott fejlesztőpedagógus

Nagy Jánosné

biztosítsuk számukra az óra közbeni mozgást, fölállást, 
helyváltoztatást.  Kapjanak különböző megbízásokat, pl: 
táblatörlés, feladatlapok kiosztása, begyűjtése. Mivel te-
herbírásuk nagy, így amennyiben végeztek egy feladattal, 
kapjanak rögtön újat, muszáj állandóan foglalkoztatni őket. 

 » Mivel a monotóniát, az egyhangú, hosszú időt és figyel-
met igénylő feladatvégzést rosszul tűrik, ezért változa-
tos, érdekes feladatokkal kell ellátni őket.  Adhatunk nekik 
önálló feladatokat, a lényeg, hogy mindig kössük le őket. 

 » Nagyon fontos, hogy tudatosítsuk és elfogadtassuk a 
gyermekkel elvárásainkat, igényeinket, amit szerető, köv-
etkezetes, toleráns neveléssel érhetünk el. A gyermek saját 
példáján szemléltetve mutassa meg, hogy ez elfogadható. 
Így sokkal könnyebben zajlanak a mindennapok, a társak 
is elfogadják őt és el lehet jutni oda, hogy maga a hiper-
aktív gyermek ad ötletet arra, hogy mit csináljon akkor, ha 
előbb fejezi be a munkát társainál.  

Jól érzékelhető, hogy a hiperaktív gyermekkel való foglalkozás 
pluszmunkát jelent a vele foglalkozó pedagógusnak. 
Amennyiben igyekszik a fent említett tanácsokat 
megvalósítania, akkor nem kell attól tartania, hogy a gyermek 
állandóan megzavarja az óra menetét, illetve eltereli a többi 
gyermek figyelmét is.

Fontosnak tartom, hogy a pedagógus: 

 » mindenkor elfogadó magatartást, feltétel nélküli szeretet 
tanúsítson, hogy a gyermek soha ne kételkedjen abban, 
hogy szeretik és elfogadják

 » jól érthető és betartható szabályokat állítson fel, amelyeket 
következetesen kérjen számon

 » rövid, világos instrukciókat adjon, hogy az minden eset-
ben eljusson a gyermekig (mindig szembefordulva vele)

Fontos, hogy mindig mindenben a szeretetünk vezéreljen 
bennünket!

Kolos története

Kolost középsőcsoportos korában hozták először hozzám 
szülei kész diagnózissal, ami a Budapesti Vadaskerti 
Kórházban készült, a gyermek egyhetes ott tartózkodását 
követően. A zárójelentés tartalmazta a gyermek fejlesztési 
irányait, a rehabilitáció fontosabb lépéseit. 

Mielőtt munkához láttunk a saját pedagógiai diagnosztikai 
anyagomat, megfigyelési szempontjaimat felhasználva én is 
készítettem egy állapot felmérést, ami még konkrétabb képet 
adott Kolosról.

Az eredmények tükrében már sokkal pontosabb 
és részletesebb fejlesztési tervet tudtam felállítani. 
Legfontosabb feladatomnak a részképességek, percepciós 
és mozgáskoordinációs fejlesztések mellett Kolos 
szociális érettségének folyamatos fejlesztését tartottam. A 
foglalkozásoknak kötött menete volt, így ő mindig tudta mi 
következik, mire számíthat és egy-egy feladat típus elvégzése 
mennyi időt igényel. Az otthonra adott feladatok, gyakorlatok, 
memoriterek számonkérését rendkívül fontosnak tartottam, 
ami Kolos feladattudatát, feladattartását, önállóságra 
szoktatását is nagymértékben elősegítette. Nagycsoportos 
korában az iskolára való felkészülésre fókuszáltunk, hogy az 
iskolakezdés minél zökkenő mentesebben induljon. Azon 
képességek kialakítása volt a cél, melyek megléte az olvasás, 
írás és számolás elsajátításához feltétlenül szükségesek. Kolos 
az iskolaérettségi vizsgálaton sikeresen teljesítette az iskolára 
való alkalmasság kritériumait. 
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Egy befogadó közösség: az iskola
 
Minden gyermeknek – köztük azon gyermekeknek, 
akik valamilyen hátránnyal rendelkeznek, vagy testi-lelki 
problémával küzdenek – az egyik legfontosabb emberi 
szükséglete, hogy egy igazi megértő közösség tagja 
lehessen. Iskolakorban ezért kiemelkedő szerepe van a 
család és a barátok mellett az iskolának, az osztálytársaknak 
és a pedagógus karnak. 

Gyermek a középpontban

Kolos, aki kisgyermek kora óta ételintoleranciával és ezzel 
összefüggésben hiperaktivitással él együtt, megtalálta 
közösségét: a nagykanizsai Zrínyi-Bolyai Általános Iskola 
igazi befogadó intézményként mindenben támogatja az 
ott tanuló ifjakat, köztük mindazokat, akik ezt különösen 
igénylik, így Kolost is. Faller Zoltán igazgató szerint mindez 
a befogadó szemlélet úgy képes létrejönni és megvalósulni 
egy intézményben és a tanári testületben, hogy együttesen 
alakítják ki azt a közös értékrendet, aminek középpontjában 
a gyermekek és az ő boldogulásuk áll. Létezik egy olyan 
szemléletmód az ő iskolájukban, mely abból a gondolatból 
épült fel, miszerint minden szülőnek a legfontosabb a 
saját gyermeke, ezért nem lehet semmilyen különbséget 
felállítani gyermek és gyermek között, így számukra ez a 
prioritás jelenti a kiindulópontot. „Természetesen a törvény 
előírja, hogy az intézményeknek kötelességük azokat 
a gyermekeket is fölvenni, akik valamilyen problémával 
küzdenek, de számunkra nem a törvény betűjének 
betartása volt a fő motiváció – mondja Faller Zoltán. 
Már az igazgatói pályázatom célkitűzése is az volt, hogy 
olyan iskolát, pedagógiai közösséget és olyan befogadó 

közeget teremtsek, ahol minden gyermek egyenlő, és 
azt érzi, hogy valóban ő a legfontosabb. Ezt a célkitűzést 
azért is fogalmazhattam meg, mert teljeséggel építhettem 
kollégáimra, akik szemléletükben, tapasztalataikban és 
tudásukban is alkalmasak, és kiváló hátteret és csapatot 
alkotnak. Be kell valljam, ennek ellenére kezdetben nehéz 
volt ennek a gyermekközpontú iskolának, közösségnek a 
kialakítása, de a számos sikerélmény, erkölcsi siker, amit 
a szülői visszajelzésekkel kaptunk, a tanulók fejlődése és 
boldogulása újra és újra megerősítettek minket, hogy jó 
úton járunk. Az a biztonságos és nyugodt légkör, amit 
létrehoztunk, olyan feszültségmentes, agressziótól és 
konfliktusoktól mentes iskolát teremtett, ahová szívesen 
jönnek a fiatalok, és a szülők is jó érzéssel íratják ide a 
gyermekeiket – a legnépszerűbb iskolává váltunk, mivel a 
követelmények szigorú betartása mellett mindenkit külön 
segítünk, aki ezt igényli vagy rászorul.” 

A legjobb tanács

Kolos tehát sokat fejlődött csupán amiatt, hogy egy 
olyan osztályközösség és egy olyan iskola diákja, ahol 
megbecsülik őt társai és tanárai, ahol nem lehet semmilyen 
különbségnek helye az intézmény falain belül. Ugyanakkor 
a pedagógusok szakmai tudása és tapasztalata, emberi 
hozzáállása segített abban is, hogy Kolos mára ugyanolyan 
minőségű életet élhet, mint teljesen problémamentes 
barátai és iskolatársai. Faller Zoltán szerint ezért is fontos, 
hogy minden szülő azzal a jogos igényével keressen iskolát 
és pedagógusokat, hogy az ő gyermeke a legfontosabb, 
lett légyen bármilyen nehézsége vagy problémája. Kolos 
példája a bizonyság az igazgató tanácsának igazára. 

„A tanár nem is tudja - fogalma sincs -, 
hogy mikor hat igazán a növendékre, egy 

gesztussal, egy szóval, odavetett tréfás 
félmondattal.”

Németh László

Előcsalogatni az adományt

A hiperaktivitás nem betegség, nem egy negatív jelenség, amit ellensúlyozni kell, kijavítani vagy elhallgatni. A hiperaktív 
gyermekek – mint minden gyermek – egyéniség. Egyéniség, a szó eredeti jelentésében, ami abban nyilvánul meg, hogy 
különleges tehetséggel bír. Saliné Tánczos Mária pedagógus, aki évek óta Kolos osztályfőnöke és magyartanára, egészen más 
álláspontot képvisel a hiperaktivitással szemben, mint sajnálatos módon a társadalom jelentős része. A fenti gondolatok a 
hivatása, hobbija, vagyis a tanítás és a nevelés alapja számára. Szerinte a legfontosabb az a hozzáállás, hogy a tehetség ott rejtőzik 
minden gyermekben, csak nem feltétlenül tudják ezt ők maguk, sőt a szüleik sem. E tehetség pedig úgy csalogatható elő, ha a 
pozitívumot láttatják velük, a saját egyéni pozitívumaikat, a pedagógus és a közösség tagjai egyaránt. Egy hiperaktív kisgyerek – 
mint Kolos is hajdanán, a tanárnő elmondása szerint – tehetségtelennek, mindenben rossznak látja önmagát. Ez a társadalom 
tükröző hatásának következménye, mivel sokan egy ilyen problémával küzdő ifjúnál neveletlenséget, fegyelmezetlenséget vagy 
ügyetlenséget tételeznek. Valójában pedig arról van szó – vallja a tanárnő -, hogy hiányzik a pozitív megerősítés, az a döntő 
kérdés: hogy miben is vagy jó? Kolos megtalálta osztálytársaiban és tanárnőjében azt a pozitív és megerősítő közösséget, amely 
megváltoztatta az életét. Mára kiváló rajzkészsége megyei és országos versenyek győztesévé tették, mivel e befogadó szemléletű 
csapat, élén Saliné Tánczos Máriával, és az ő pedagógiai és emberi felfogásával, előcsalogatták Kolosból az adományt, mely 
mindenkiben ott rejtőzik, még a hiperaktív gyermekekben is. Egy ember ugyanis talpától a fejéig ember, tehát a teljességét kell 
észrevenni, azt a képességét, amely leköti energiáit, megerősíti önbizalmát, és megtanítja a gyermeket a kitartásra, tiszteletre az 
akarat diadalára. Ez a tanárnő szemlélete, mely Kolosnál (is) csodát tett. 

igazgató, Zrínyi Miklós-Bolyai János Általános Iskola,

Nagykanizsa

Faller Zoltán

osztályfőnök, Zrínyi Miklós-Bolyai János Általános Iskola,

Nagykanizsa

Saliné Tánczos Mária
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klinikai és mentálhigéniai gyermek- és ifjúsági szakpszichológus

Cs. Nagyné Sipos Edit

Védjék őt

Önök a gyermek legnagyobb szövetségesei. Biztosítsák arról, 
hogy megkap minden szükséges segítséget, támogatást, 
akár otthon, akár az óvodában, iskolában. Kérdezzék meg 
tőle, mivel tudnak neki segíteni. Biztosítsák a szeretetükről, 
éreztessék vele, hogy védik őt, elfogadják őt. A hiperaktív 
gyermekek a sok negatív visszajelzés miatt gyakran 
gondolják magukról, hogy ők nem szeretetre méltóak. 
Ez sok szorongást, feszültséget okoz nekik. A szorongás, 
feszültség súlyosabbá teheti állapotukat.

Figyeljenek a környezetére

Ha túl sok inger van a gyermek környezetében, figyelme 
könnyen elterelődik. Gondoskodjanak arról, hogy csak 
azok az eszközök legyenek az íróasztalán, amik feltétlenül 
szükségesek. Így elkerülhető, hogy egy nem oda illő 
dolog elvonja a figyelmét. Játékhelyzetben csak az a játék 
legyen elöl, amivel aktuálisan foglalkozik. A játék befejezése 
után rögtön tegye vissza a helyére azt. Kerüljék a tévé, 
számítógép bekapcsolását, míg ő mással foglalkozik.

Este lefekvés előtt már ne csináljanak olyan dolgokat, amik 
fokozott aktivitással járnak. Lefekvéskor legyen csend, 
nyugalom, csökkentsék a fényeket.

Bízzák meg feladatokkal a gyermeket

Bízzanak rá olyan feladatokat, amelyek felelősséggel 
járnak. Ellenőrizzék és támogassák a gyermeket ezek 
megoldásában. Egyszerre csak egy feladattal bízzák meg. 
Ha teljesítette, csak akkor kapjon újabb megbízást. 

Hiperaktív – hogyan bánjunk vele? 

Alakítsanak ki napirendet 

Ez lehetővé teszi a gyermek számára, hogy egy idő után 
ösztönösen alkalmazkodjon az egyes eseményekhez, 
feladatokhoz: például naponta ugyanabban az időben 
keljen fel, esténként ugyanakkor vacsorázzon. Az 
egymást rendszeresen követő események ritmust adnak 
a napjainak, megtanulja, hogy mi után mi következik. A 
rendszertelenség állandó készenléti állapotot eredményez. 
A gyermek hajlamossá válhat az alkudozásra, ami jelentős 
feszültségforrás lehet. 

Tegyék mindig a helyére a holmikat

A hiperaktív gyerekek hajlamosak arra, hogy elfelejtsenek 
vagy elveszítsenek dolgokat. Alakítsanak ki egy pontos, 
állandó helyet a játékai, iskolai felszerelése számára. 
Különítsék el jól ezeket a holmikat egymástól. Így 
gyorsabban lehet az iskolai holmik és az iskolán kívüli 
tevékenységekhez kapcsolódó tárgyak közt rendet tartani.

Készítsenek jegyzeteket

Az információkat írják le, így tudják emlékeztetni 
önmagukat is a fontosabb dátumokra, eseményekre. 
Az írni, olvasni tudó gyermeket ösztönözzék arra, hogy 
hasonlóan cselekedjen. Készítsenek egy nagy naptárt, 
amire felírják a fontos eseményeket, és helyezzék el olyan 
helyen, ahol mindenki jól láthatja, például a hűtőszekrény 
ajtajára.

 

Bontsák részletekre a feladatokat

Ha a feladatokat részelemeire bontják, könnyebb azokat 
teljesíteni. Egyszerre csak egy részfeladatra koncentráljanak. 

Az utasítások és a kérések is legyenek 
részekre bontva

Egyszerre csak egy utasítást adjanak. Ha a gyermek 
figyelme rövid, a sok információ tévútra tereli őt, illetve 
elveszti a fonalat és nem figyel többé. Az összetett utasítás 
egyes részei így kimaradnak, ezáltal nem tudja sikeresen 
megoldani a feladatot. Egyszerűsítsék az utasításokat és a 
magyarázatokat.

Azonnal jelezzék vissza, ha a gyermek jól 
viselkedik

A hiperaktív, figyelemzavaros gyerekeket gyakran dorgálják 
rossz magaviseletük miatt. Ha azonban a jó magaviseletre 
reagálnak, különösen arra, ami elégedettséggel tölti el 
Önöket, akkor ezzel megerősítik a gyermeknek azt a 
vágyát, hogy jól viselkedjen. Büszke lehet magára, ez a 
későbbiekben is motiválja a jó magaviseletre. Bátorítsák 
ezekre a viselkedésformákra.

Legyenek következetesek

A hiperaktív gyerekek képesek jól alkalmazkodni a 
viselkedésüket módosító világos, érthető szabályokhoz, 
keretekhez. Fejezzék ki számukra világosan, mik a 
szabályok, hol vannak a határok, mi lesz a következménye 
a helytelen viselkedésüknek. Ezeket a szabályokat 
következetesen tartsák és tartassák be. 
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Néhány tanács serdülőkorú hiperaktív gyermekek szüleinek

Tanácsos lenne a serdülő barátaival is elbeszélgetni arról, miért is ilyen a viselkedése a fiatalnak. A barátok jobban megértik, hogy 
miért így viselkedik, ha tudják az okát. Azoknak a serdülőknek, akik hajlamosak az impulzivitásra (hevességre, indulatosságra), 
szükségük van arra, hogy a felelősségüket világosan megfogalmazzák. Javasolt, hogy az együttérzés, megértés biztosítása mellett 
a lehető leggyorsabban és legkövetkezetesebben jelezzék számára vissza az elkövetett hiba következményét, melyet korábban 
már világosan meghatároztak neki. A szülőknek nyíltan kell beszélni velük a szexualitásról, segíteni kell nekik meghatározni a 
határokat és a viselkedési szabályokat. 

Inkább a minőséget, semmint a mennyiséget 
részesítsék előnyben

Ha túl sok a feladat, a gyermek elveszik közöttük. Felületes 
lesz, összecsapja, a hibalehetőség megnő. Ha azonban 
kevesebb feladatot kap, képes jobb szinten teljesíteni. 
Találjanak számukra érdekfeszítő elfoglaltságot. Ha a 
tevékenység felkelti a gyermek érdeklődését, képes 
kitartóan, hosszan elmélyedni benne. Ezek általában 
kreatív tevékenységek (alkotó tevékenységek, építés, lego).

Állj meg, gondolkodj, aztán cselekedj!

A hiperaktív gyerekek nagyon hevesek, indulatosak. 
Gyakran cselekszenek anélkül, hogy gondolkodnának, vagy 
előre látnák cselekedeteik következményét. Tanítsák meg 
a gyermeket arra, hogy álljon meg egy pillanatra, pihenjen 
kicsit, és gondolkodjon, mielőtt elveszti a kontrollt.

Alakítsanak ki egy átlátható jutalmazási 
rendszert

Sokan nem hívei a jutalmazásos rendszernek, de tény, 
hogy a hiperaktív gyermekeknél jól beválik a módszer. 
Például kaphat egy pontot azért, mert időben felöltözik 
reggel. Hatásosabb a módszer, ha egy stopperórával mérik 
az időt. A hiperaktív gyermekek szeretnek versengeni, 
így játékosabbá tehető a feladat. Ráadásul a javulást is 
objektív módon vissza tudjuk jelezni számára, ami újabb 
örömforrás, és megerősíti a kívánatos viselkedést. 

A legfontosabb azonban, hogy mindig tartsák be az 
ígéreteiket, a gyermek kapja meg a kilátásba helyezett 
jutalmat.

Ha a szülő elveszti türelmét…

A hiperaktív gyermekek nevelése embert próbáló 
feladat. Állandó odafigyelést, törődést igényelnek, hiszen 
folyamatosan balesetveszélynek vannak kitéve. Ez nagyon 
fárasztó a szülő számára. A környezet részéről érkező 
megjegyzések, kritikák aláássák önbizalmát, egy idő után 
önmagát rossz szülőnek tartja. Akaratlanul is haragudhat 
rosszul viselkedő gyermekére, ez pedig kapcsolatuk 
romlását eredményezi. Ha a szülő rosszul éli meg a 
helyzetet, forduljon szakemberhez, aki segít neki abban, 
hogy rossz érzéseit feldolgozza, gyermeke problémájához 
megfelelőbben viszonyuljon. 

Felejtsenek el bizonyos kifejezéseket

Ne mondják a gyermeknek folyton, hogy jó legyen, 
figyeljen jobban. Ne mondják: már megint… A rossz 
viselkedés, a figyelmetlenség nem szándékos rosszaság 
következménye. Ha állandóan hibáiért ostorozzák, még 
rosszabbul fogja érezni magát a bőrében. Ne dorgálják 
folyton. Adjanak neki időt, ha túlságosan felpörög. 
Vonuljanak félre vele kettesben, teremtsenek nyugalmat, 
csendet maguk körül. 10-15 perc elegendő, hogy 
lecsituljon. Ha Önök is túl izgatottak, akkor Önöknek is 
szüksége van egy kis időre, míg a feszültség elmúlik.

Válasszák szét a viselkedése és a személyisége értékelését. 
Ha például zsebkendőt kérnek tőle és ő törölközőt hoz, 
teljesen felesleges megszidni. Mondják el neki, hogy 
nagyon szeretik, sok jó tulajdonsága van, de időnként 
bosszantja Önöket a figyelmetlensége.
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Figyelemzavar

 » alacsony éberségi szint
 » alulmotiváltság
 » gyenge feladattartás
 » hangok sorrendiségének helytelen érzékelése
 » fáradékonyság, szétszórtság
 » nem figyel megfelelően a részletekre
 » úgy tűnik, nem figyel, amikor beszélnek hozzá
 » elveszíti a feladatokhoz szükséges dolgokat
 » külső ingerek könnyen elvonják a figyelmét
 » a napi tevékenységben feledékeny
 » nehezen koncentrál

Hiperaktivitás

 » nyugtalanság
 » túlfűtöttség
 » túlzott aktivitás és impulzivitás
 » figyelme könnyen elterelődik
 » mozgása kapokodó
 » nem képes nyugodtan ülni, feküdni
 » „azonnal” cselekszik
 » rosszul alszik
 » állandó mozgásban van
 » rohangál, ugrál, mászik, amikor az nem helyénvaló
 » „izeg-mozog”, úgy cselekszik, mint akit felhúztak
 » túlzottan sokat beszél

Diszlexia

 » mozgásfejlődési késés
 » mozgásügyetlenség
 » nagymozgások inkoordináltsága
 » finommotoros koordináció zavara
 » balkezesség

 » keresztezett preferenciák
 » irányzavar, iránytévesztés
 » soralkotás jobbról balra
 » tükörírás
 » megkésett beszédfejlődés
 » szűkös szókincs
 » tőmondatokban beszél
 » elhúzódó pöszeség
 » ragokat, jeleket rosszul használ
 » hangszín, hangerő, hangsúlyozás hiánya
 » gyakran visszakérdez
 » hangok sorrendiségét helytelenül kezeli

Diszgráfia

 » hosszú-rövid magánhangzó párokat rosszul írja
 » hosszú-rövid mássalhangzó párokat rosszul írja
 » mondat elején nem ír nagybetűt
 » tulajdonneveket kisbetűvel írja
 » elválasztásban hibázik
 » szavak egybe és külön írása hibás
 » szóból betűkihagyás
 » következetes betűcsere
 » szótagkihagyás szó elejéről vagy közepéről
 » zöngés-zöngétlen pár csere
 » az írásjelet az „á” és „é”-ről lehagyja
 » hosszabb nem összetett szót külön ír
 » fordítva ír vagy betűt fordít
 » súlyos tagolási gyengeség: pl. de előbb kinézet= delőb-

kinézet
 » a toldalékot a szótól külön írja vagy a következő szóval 

írja egybe
 » a mondatból szavakat értelemzavaróan kihagy vagy 

többször is leírja

Magatartási és tanulási zavarok

Ha az alább felsorolt tényezők közül többet is tapasztal Önmagán, 
gyermekén vagy akár ismerősén, akkor feltétlenül érdemes szakember 
véleményét, segítségét kérni!
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Kéznél lenni! 

Zala Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Nagykanizsa-Letenyei Tagintézmény
Cím: 8800 Nagykanizsa, Rózsa út 9.
Vezető: Barotáné Simonka Rita
E-mail: nk.szakertoi@nagykanizsa.hu
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