
Hiperaktyvus vaikas 

Taigi – kas tai? Tokiam vaikui yra sutrikęs dėmesys (jis negali susikaupti), yra labai aktyvus ir                

impulsyvus. Visų pirma, hiperaktyvumas yra „pasislėpusi“ vaiko savybė. Jos neišduoda nei           

vaiko išorė, nei kažkokie testai, kuriuos būtų galima su vaiku atlikti. Ar vaikas hiperaktyvus,              

dažniausiai galima pastebėti jau iki septintojo gimtadienio, tačiau netgi du trečdaliai tokių vaikų             

„neišauga“ hiperaktyvumo (kiti tiesiog išmoksta su juo gyventi, nes su jais dirbo profesionalūs             

pedagogai ir aktyvūs tėvai) ir jiems būna sunku visą gyvenimą. 

Kaip atpažinti? 

Pagrindiniai simptomai yra dėmesio nesutelkimas, aktyvumas, impulsyvumas. Šių simptomų         

sudedamosios yra šios: 

1. Dėmesio nesutelkimas (turi kartotis bent jau šeši iš šių simptomų): 

● Nepastebi smulkmenų, atrodo, kad yra žioplelis. Jei vaikas eina į mokyklą, tai            

pastebėsite, kad jis nuolat daro žioplas klaidas. 

● Nesutelkia dėmesio užduočiai atlikti – net žaisdamas „šokinėja“ nuo vienos veiklos, prie            

kitos. 

● Atrodo, kad nesiklauso, kas jam yra sakoma. 

● Dažnai nepadaro to, ko paprašėte ( ne dėl to, kad nori pasipriešinti ir ne dėlto, kad                

nesuprato). 

● Nemoka organizuoti veiklos. 

● Vengia ir nemėgsta veiklos, kuri reikalauja susikaupimo (dėlionių dėliojimas,         

skaičiavimas, dailyraštis, namų darbai ir pan.) 

● Dažnai pameta daiktus. 

● Jo dėmesį lengvai išblaško išoriniai dirgikliai (triukšmas lauke, viduje ir pan.) 

● Dažnai užuomarša 

 

 



2. Aktyvumas ir impulsyvumas (turi kartotis bent jau šeši iš šių simptomų): 

● Nuolat „makaluoja“ rankomis arba kojomis, nesugeba ramiai pasėdėti nė         

akimirkos 

● Dažnai nenusėdi (atsistoja, vaikščioja), kai tikimasi, kad jis sėdės vietoje (ypač           

akivaizdu mokykloje); 

● Dažnai laksto ir laipioja situacijose, kai tai yra netinkamas elgesys (vyresni vaikai            

tiesiog jaučiasi „be vietos“); 

● Nemoka tyliai žaisti ir užsiimti tylia, ramia veikla; 

● Nuolat kažkur skuba, tarsi turėtų įtaisytą motoriuką; 

● Dažnai labai daug kalba; 

● Dažnai iššaukia atsakymus į klausimus, kurie nebuvo baigti užduoti; 

● Vaikui sunku stovėti rikiuotėje ar „po du“, nemoka palaukti savo eilės (žaidimuose            

ir pan.); 

● Pertraukia ar nutraukia kitus (nemandagiai įsijungia į pokalbius, žaidimus ir pan.). 

 

Kokios klaidos daromos, auginant hiperaktyvius vaikus? 

Vieni tėvai iš hiperaktyvaus vaiko tikisi elgesio, būdingo savireguliacijos bei savikontrolės           
problemų neturintiems jo bendraamžiais, todėl labai dažnai atžalos elgesį interpretuoja kaip           
neklusnumą ir vaiką baudžia. Tai skatina vaiką priešintis, taip sukeliant dar daugiau elgesio             
problemų. 

Kiti tėvai net aiškų vaiko neklusnumą, manipuliavimą savo negebėjimu ką nors daryti supranta             
kaip neišvengiamas hiperaktyvumo pasekmes. Todėl vaikui netaikomos jokios priemonės,         
galinčios sudrausminti. Vaikui formuojasi supratimas, kad jam viskas leidžiama, nes jis yra            
kitoks. Šie bruožai gali įsitvirtinti ir labai apsunkinti bendravimą su vaiku. Kartais tėvai tiesiog              
pavargsta nuo komplikuotų paieškų, kaip elgtis su vaiku, ir leidžia įvykiams klostytis savaime.             
Taigi nustojama vaiką auklėti. Kokių rezultatų galime tikėtis tuomet? 

Abu paminėti bendravimo su hiperaktyviu vaiku būdai nėra derami. Tėvai kiekvienoje situacijoje            
turėtų įvertinti, ar vaikas nepajėgė pasielgti tinkamai dėl jam būdingų savybių, ar dėl             
neklusnumo. 

 



Kaip galime padėti tokiems vaikams 

Labiausiai, ko reikia bet kuriam vaikui, – palaikymo ir supratimo. ADHD diagnozė? Taip, jūsų              
vaikas, kaip ir visi kiti pasaulio vaikai nėra tobulas. Priimkite tai ir pirmiausia nusiraminkite              
patys. Susiraskite reikiamą pagalbą. Tegu diagnozė ir būna jūsų bendras „priešas“, o ne vaikas.              
Hiperaktyviam vaikui iš tiesų sunku, kartais net neįmanoma susikaupti ar išsėdėti ramiai. Jei jis              
nepajėgus to padaryti – bet kokie prašymai, reikalavimai ar bausmės nebus vaisingi. Jis tik dar               
labiau nusivils savimi – ir simptomas sustiprės dar labiau. 

Atskirkite vaiko elgesį nuo asmenybės. Nevadinkite jo „tinginiu“, „svajokliu“. Taip, vaikas           
kartais taip pasielgia, bet nekabinkite etiketės – jis pats kaip žmogus yra kitoks, visoks ir               
pasielgia įvairiai. Beje, jūsų pačių elgesys irgi yra pavyzdys vaikui – tad pamėginkite tarsi iš               
šalies pastebėti, kaip elgiatės, reaguojate. Kokią „pamoką“ perduodate – tai, ką mes darome,             
visuomet yra daug stipriau ir įtaigiau nei tai, ką kalbame. Tokiems vaikams padeda ir aiškios,               
tvirtos ribos, trumpi konkretūs paaiškinimai ir retesnis NE sakymas. 

 

 

 

 

Patikimiausias būdas gerai išauginti vaikus – tai padaryti juos laimingus. – O. 
Vaildas. 

 

Parengė Vilniaus l/d socialinė pedagogė Violeta Kisielė 

Remiantis informacija ( www.bendraamžiai.lt, www.vaikystes-sodas.lt)  

http://www.vaikystes-sodas.lt/

