
Dysleksja rozwojowa  

  
  

Jak rozpoznać dysleksję i jak pomóc dziecku ją przezwyciężyć?  

   

  Chciałabym dzisiaj zapoznać Państwa z problemem dysleksji. Pojawia się on coraz 

częściej. Jest rozterką nie tylko dla uczniów, ale i ich rodziców i nauczycieli.  

Wszyscy Państwo pewnie znacie bajkę Andersena o brzydkim kaczątku, ale nie każdy 

wie, że jej autor był dyslektykiem. Jako uczeń miał kłopoty z ortografią, mylił litery, a nauka 

języków obcych była dla niego ciężarem. Podobne problemy przeżywa wiele osób z dysleksją.   

   

 dysleksja (rozwojowa): trudności w czytaniu, często powiązane z trudnościami w 

pisaniu;   

 dysortografia: trudności w opanowaniu poprawnej pisowni (w tym popełnianie błędów 

ortograficznych);   

 dysgrafia: trudności w opanowaniu kaligrafii (niski poziom graficzny pisma - tzw. 

brzydkie pismo)   

 dyskalkulia: trudności w opanowaniu matematyki (niski poziom rozumowania 

operacyjnego, kłopoty z pojęciami abstrakcyjnymi, np. pojęciem liczby, wielkości)  

   

Specyficzne trudności typu dyslektycznego nie zależą od:  

 poziomu inteligencji dziecka (często dyslektycy to osoby o wysokiej, a nawet wybitnej 

inteligencji - np. Albert Einstein),  

 kompetencji nauczyciela (dysleksja jest zjawiskiem powszechnym na całym świecie, bez 

względu na preferowany system kształcenia),  

 nie są też wynikiem lenistwa czy złej woli ucznia (przypominałoby to robienie na złość 

sobie samemu).   

   

  



  

Jak rozpoznać u dziecka objawy dysleksji?  

  

Wiek przedszkolny (3-5 lat): objawy "ryzyka dysleksji"   

 opóźniony rozwój ruchowy, trudności w utrzymaniu równowagi, koordynacją 

wzrokoworuchową, niechęć do zabaw ruchowych,   

 mała sprawność ruchowa rąk podczas czynności samoobsługowych, rysowania (rysunki na 

słabym poziomie, niechęć do rysowania),   

 opóźniony rozwój mowy, trudności z wypowiadaniem złożonych słów, zapamiętywaniem 

nazw lub szeregów nazw, np. pór roku, posiłków.   

   

Klasa "0" (6-7 lat):   

 trudności z wymową (przekręcanie słów), wadliwa wymowa, błędy gramatyczne,   

 trudności z zapamiętywaniem wierszyków i piosenek,   

 trudności z odróżnianiem podobnych głosek, z wydzielaniem sylab i głosek ze słów oraz 

łączeniem ich w słowa (analizą i syntezą sylabową i głoskową),   

 niechęć do rysowania, trudności z odtwarzaniem figur, wzorów, "szlaczków",   

 trudności z układaniem obrazków z elementów według wzoru,   

 oburęczność, mylenie lewej i prawej ręki, nogi, oburęczność itp.,   

 trudności w nauce czytania (realizacji programu klasy "0"),  

 trudności w zapinaniu ubrania, sznurowania butów.   

   

 Wiek młodszy szkolny (I-III klasa):   

 utrzymywanie się powyższych objawów zaburzeń i trudności w uczeniu się,   

 trudności z zapamiętywaniem nazw, nazwisk, szeregów nazw dni tygodnia, (miesięcy),  

 tabliczki mnożenia, dat, zapisywania liczb wielocyfrowych,   

 mylenie liter podobnych pod względem kształtu (p-d-b, m-n, l-L, m-w),   

 mylenie liter odpowiadających głoskom podobnym dźwiękowo (d-t, g-k, z-s),   

 opuszczanie, dodawanie, przestawianie liter, sylab oraz rozdzielanie wyrazów,   

 trudności z pisownią zmiękczeń, głosek nosowych  

 trudności w nauce pisania tzw. lustrzane pismo, deformowanie kształtu,  

 szybka męczliwość, problemy z koncentracją uwagi   

 brzydkie pismo i rysunek.   

   



Wiek starszy szkolny (pow. IV i szkoła średnia):   

 trudności w czytaniu często zmniejszają się lub ustępują,   

 trudności w pisaniu mogą ograniczać się głównie do błędów ortograficznych,   

 trudności mogą uogólnić się na inne przedmioty, np. języki obce, geografia, geometria.  

   

  

Jak pracować z dzieckiem dyslektycznym w domu?  

   

 stosować na przemian czytanie głośne i ciche utworów ze sprawdzeniem stopnia 

zrozumienia tekstu,  

 utrwalać i powtarzać przy każdej nadarzającej się okazji w ciągu dnia,  

 pisać ołówkiem w większej liniaturze,  

 często sprawdzać zeszyty,  

 prowadzić słownik wyrazów trudnych,  

 wiadomości sprawdzać ustnie,  

 podczas pisania prac stosować słowniki ortograficzne,  

 stosować różnego rodzaju wzmocnienia np. pochwały, nagrody,  

 organizować sytuacje zapewniające przeżycie sukcesu,  

 ćwiczyć odporność psychiczną,  

 uczyć sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych,  

 współpracować z nauczycielem, pedagogiem szkolnym, terapeutą,  

 tworzyć atmosferę życzliwości i zrozumienia,   

 KOCHAĆ DZIECKO  

   

Pedagog szkolny 

Monika Sengerska  

   

Dekalog dla rodziców dzieci dyslektycznych  

NIE - "nie czyń bliźniemu, co Tobie niemiłe"  

1. Nie traktuj dziecka jak chorego, kalekiego, niezdolnego, złego lub leniwego.   

2. Nie karz, nie wyśmiewaj dziecka w nadziei, że zmobilizujesz je to do pracy.   

3. Nie łudź się, że dziecko "samo z tego wyrośnie", "weźmie się w garść", "przysiądzie 

fałdów" lub że ktoś je z tego "wyleczy".   



4. Nie spodziewaj się, że kłopoty dziecka pozbawionego specjalistycznej pomocy 

ograniczą się do czytania i pisania i skończą się w młodszych klasach szkoły 

podstawowej.   

5. Nie ograniczaj dziecku zajęć pozalekcyjnych, aby miało więcej czasu na naukę, ale i 

nie zwalniaj go z systematycznych ćwiczeń.   

TAK - "strzeżonego Pan Bóg strzeże"  

1. Staraj się zrozumieć swoje dziecko, jego potrzeby, możliwości i ograniczenia, aby 

zapobiec trudnościom szkolnym.   

2. Spróbuj jak najwcześniej zaobserwować trudności dziecka: na czym polegają i co jest 

ich przyczyną. Skonsultuj się ze specjalistą (psychologiem, pedagogiem, logopedą).   

3. Aby jak najwcześniej pomóc dziecku:   

 zaobserwuj w codziennej pracy z dzieckiem, co najskuteczniej mu pomaga,   

 korzystaj z odpowiedniej literatury i fachowej pomocy nauczyciela - terapeuty  

(w formie terapii indywidualnej i grupowej),   

 bądź w stałym kontakcie z nauczycielem i pedagogiem szkolnym.  

4. Bądź życzliwym, pogodnym, cierpliwym przewodnikiem i towarzyszem swego 

dziecka w jego kłopotach szkolnych.   

5. Chwal i nagradzaj dziecko nie tyle za efekty jego pracy, ile za włożony w nią wysiłek. 

Spraw, aby praca z dzieckiem była przyjemna dla was obojga.  

  

 

opracowanie:  

  
Prof. zw. dr hab. Marta Bogdanowicz - niekwestionowany autorytet w dziedzinie badań nad specyficznymi trudnościami w 

nauce. Założycielka Polskiego Towarzystwa Dysleksji. Autorka licznych publikacji poświęconych problematyce dysleksji 

rozwojowej i psychologii klinicznej dziecka.   

  
Materiał upubliczniony na stronie Polskiego Towarzystwa Dysleksji: http://dysleksja.univ.gda.pl  
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