
Гіперактивність 

   У медицинінавітьіснуєтакийдіагноз — «синдром гіперактивності». Ще в 

ранньомувіцідитинавиявляєнадмірнуруховуактивність. Мама ні на хвилинку не 

можезалишитиїї без догляду: дитина то лізекудись, то тікає. Вона дужеемоційна, легко 

збуджується, можесміятися без зупинкиабо, навпаки,раптомрозплакатися. 

Заспокоюютьсятакідітитільки, коли сплять, та й то довго не засинають. Вночіїм 

сняться яскравікольоровісни, а часто буває, щодітискаржаться на нічнікошмари. 

Звичайно, активнідітирадуютьбатьків. І дорослі рідко звертаються до 

лікарязіскаргами на рухливістьдитини. Справді, що поганого в руховійактивностісамій 

по собі? Повільність, замкнутістьскорішенасторожатьбатьків. Покималюкперебуває з 

Вами вдома, все відбуваєтьсябільш-меншспокійно. Але настав час віддаватидитину 

до дитячогосадочку. Тут уже потрібнодоситьдовгосидітиспокійно на заняттях, грати в 

ігри за певними правилами, жити за розкладом. А замістьцьогомалябігає по групі, 

втрачаєінтерес до занять на третійхвилині, і вихователеві не вдаєтьсяпривернути його 

увагу. Якщо Вам знайомітакісимптоми, отже, у Вас є шанс назвати свою 

дитинугіперактивною. 

 Як же відрізнити просто рухливу й жвавудитинувідгіперактивної? 

Активністьостанньоїзвичайнобуваєзначновищою, ніж того вимагаєситуація. На 

відмінувідсвоїходнолітківгіперрухливадитина за будь-яких умов (вдома, у гостях, на 

вулиціабо в дитячомусадочку) буде поводитисяоднаково (вона скрізь буде бігати, 

стрибати й скакати). У відповідь на нескінченнізауваження й 

проханнябатьківзупинитися, дитина, швидше за все, продовжитьбігати й крутитися. 

Чомуцяповедінковаособливістьстає особливо помітною в дитячомусадочку? 

Тому, щосаме там дитинавпершепотрапляє в ситуаціюорганізовану, 

щопотребуєвіднеїпевногоступеня самоконтролю. «Всідіти погано 

сприймаютьдитсадівські правила»,—заперечать батьки. Але придивіться до 

дитячогоколективу, і Ви помітите і таких дітей, якідосить легко приймають правила. 

Вони сидять на заняттях, а гіперактивнійдитинінавіть десять хвилин складно 

займатисяоднією справою. 

 Чим загрожуєтакаповедінкамаляті? Якщо батьки не звернуть на цеувагу, то в 

перспективіможливітруднощі в шкільномунавчанні. 

Що ж робити батькам гіперактивнихдітей? Через власнуімпульсивність 

гіперактивнідітипостійнопотрапляють у різнінеприємніситуації. 

Доросліпостійнороблятьїмзауваження. Але не поспішайтесварити і 

каратисвогомалюка. Він не винний у тому, щовідбувається. А до Ваших окриків і 

зауваженьвін рано абопізнозвикне і перестанезвертати на них увагу. 

 Дитина погано засинає? Спробуйте не вмикативвечерітелевізор, не грайте в 

рухливіігрипісля семи вечора. Кориснопогуляти перед сном, скупатися, 

зробитизаспокійливиймасажабопроспіватиколискову. 

 Ви не знаєте, як угамуватисвогонепосиду, щорозбалувався? Вам 

допоможутьігри за правилами, в яких Ви навчитегіперактивнудитинусаморегуляції. 



Пам'ятаєте, у дитинстві Ви грали в «Моріхвилюється», в «Рибалку й рибку»? 

Підійдуть й іншіігри, тільки б у них були правила. 

Дитинаважко переходить від одного виду діяльності до іншого? 

Попереджайтеїїзаздалегідь, щопісляпрогулянкиїйпотрібно буде позайматися, а 

післямультфільму — пообідати. 

Досить нелегко, але теждужеважливонавчитидитинузаспокоюватися і 

спокійнодивитися на те, щовідбуваєтьсянавколо. Для цього Ви можете 

скористатисянаступнимиприйомами: коли в черговий раз біля Вас буде пробігати Ваш 

квапливийнащадок, спробуйтезупинити його. М'яко, не підвищуючи голосу, 

запропонуйтейомувідпочити, обійміть за плечі, ласкаво погладьте по голові, 

звернітьувагу на оточуючих та іграшки, попросітьсказати, щоробитьтато, бабуся, де 

знаходиться його улюбленийведмедик, абощолежить на столі. Потім можете сховати 

яку-небудьіграшку і через якийсь час запитати, щозникло, а щозалишилося. 

ЯкщоВашізусилля не будутьматиуспіху, не засмучуйтеся та не сваріть себе.  

Як виховуватигіперактивнудитину? 

*   Не засмучуйтеся і не впадайте у відчай. 

*  Виявляйтетерпіння, розуміння, повагу до особистостідитини, 

завждивислуховуйтесвогомалюка. 

*  Намагайтесяповодитисяспокійно, м'яко, без різкихвиявів 

(негативнихабопозитивних). 

*  Продумуйтечіткі й розумнімежідозволеного. 

*  Навчітьсякеруватиувагоюдитини, переводитиїїзі стану активності в стан спокою. 

* Придумайте ритуали — колискові, віршики, вправи, 

якідопоможутьмалятізаспокоїтися. 

РЕКОМЕНДАЦІЇ: 

1. У своїхвідносинахіздитиноюдотримуйтеся «позитивноїмоделі». Хвалітьїї в кожному 

випадку, коли вона цього заслужила, підкреслюйтеуспіхи. Цедопоможезміцнити в 

дитинивпевненість у власних силах; 

2. Уникайтеповтореньслів «ні» і «не можна»; 

3. Говорітьстримано, спокійно і м'яко; 

4. Давайте дитинітількиоднезавдання на певнийвідрізок часу, щоб вона могла його 

завершити; 

5. Для підкріпленняуснихінструкційвикористовуйтезоровустимуляцію; 

6. Заохочуйтедитину до всіхвидівдіяльності, щовимагаютьконцентраціїуваги; 

7. Підтримуйтевдомачіткийрозпорядок дня. Час приймуїжі, 

виконаннядомашніхзавдань і сну повиннийвідповідатицьомурозпорядкові; 

8. Уникайте по можливостіскупчень людей. Перебування у великих магазинах, на 

ринках, у ресторанах тощо - це чинить на дитинунадмірностимулюючийвплив; 

9. Під час ігор обмежуйте дитинутільки одним партнером; 

10. Уникайтенеспокійних, гучнихприятелів. Оберігайтедитинувідстомлення, 

оскількивонопризводить до зниження самоконтролю і наростання, гіперактивності. 

Давайте дитиніможливістьвитрачатинадлишковуенергію. 



Кориснащоденнафізичнаактивність на свіжомуповітрі: триваліпрогулянки, біг, 

спортивнізаняття. 


