
SŁÓW KILKA O 

DYSLEKSJI



trudności w opanowaniu
właściwego poziomu graficznego 
pisma

Dysleksja rozwojowa

CO TO JEST

zespół specyficznych trudności w czytaniu, pisaniu i liczeniu

występujących w nasilonym stopniu od początku nauki 
szkolnej

Dysgrafia Dysleksja

trudności w nauce czytania 
pod względem tempa, techniki 
i rozumienia czytanego tekstu

Dysortografia

trudności w opanowaniu 
poprawnej pisowni

(nie tylko błędy ortograficzne)



DLACZEGO TAK JEST

o dysleksja ma podłoże biologiczne, jest uwarunkowana genetycznie

o może być spowodowana mikrouszkodzeniami mózgu w czasie ciąży 
lub porodu

Znajomość przyczyn = zrozumienie dziecka

Inteligentny, a nie może 
nauczyć się czytać?!

Patrzy, a nie widzi?!

Słucha, a nie słyszy?!

Zna zasady, a robi 
błędy ortograficzne?!



JAK TO SIĘ OBJAWIA

Język i mowa

o ubogi zasób słów

o trudności z budowaniem dłuższych wypowiedzi

o wada wymowy

o zniekształcanie mało znanych słów

o błędy gramatyczne w mówieniu 

Słuch

o trudności z różnicowaniem sylab i głosek w różnych częściach wyrazu

o trudności z dostrzeganiem rymów

o trudności z rozpoznawaniem dźwięków mowy

o trudności z zapamiętywaniem poleceń, instrukcji



Pamięć

o trudności z przypominaniem sobie nazw

o ograniczenie pamięci krótkotrwałej

o trudności z zapamiętaniem definicji, list, spisów, wykazów

o trudności z formułowaniem myśli, pisaniem wypracowań

o trudności z zapamiętaniem kolejności: pór roku, miesięcy, dni 

tygodnia, wykonywania działań, procedur, schematów ćwiczeń, 

układów tanecznych

o trudności z udzielaniem natychmiastowej odpowiedzi na pytanie

Uwaga

o trudności ze skupieniem uwagi na dłuższy czas

o niedostrzeganie  popełnianych błędów 

o trudności w robieniu więcej niż jednej rzeczy w danym czasie

o nienadążanie w sytuacjach testów, egzaminów, sprawdzianów



Czytanie

o nieprawidłowa technika (głoskowanie, sylabizowanie)

o wolne tempo czytania

o niechęć do czytania

o brak rozumienia czytanego tekstu

o zbyt szybkie tempo i liczne błędy

o opuszczanie, dodawanie, przestawianie liter, sylab

o trudności z dzieleniem na głoski, sylaby, wyrazy

o błędne odczytywanie wyrazów o podobnej budowie

o czytanie wyrazów od tyłu

o niepoprawne odczytywanie wyrazu na zasadzie „domyślania się”



Pisanie

o wolne tempo przepisywania, robienia notatek

o pismo niekształtne

o pismo nie mieści się w liniaturze

o zbyt mały lub zbyt duży nacisk na kartkę

o szybka męczliwość podczas pisania, rysowania

o nieprawidłowy chwyt narzędzia pisarskiego

o trudności w posługiwaniu się nożyczkami, klejeniu, lepieniu

o mylenie liter o podobnym kształcie np. : m-n-w, p-b-d-g, i-j, a-o, l-ł-t

o liczne błędy ortograficzne mimo znajomości zasad: ó-u, ż-rz, ch-h, ą-om-on, 

ę-em-en, i-j, nie z różnym częściami mowy

o zapisywanie wyrazów w różny sposób w tej samej pracy



Matematyka

o mylenie kierunków

o trudności z orientacją w przestrzeni i na kartce papieru

o mylenie kolejności działań

o trudności z nauką tabliczki mnożenia

o trudności z zapisem działań (grafy, ułamki, nawiasy)

o mylenie znaków

o problem z różnicowaniem figur

o trudności z interpretacją symboli

Sprawność ruchowa

o niechęć do zabaw ruchowych

o trudności w bieganiu, skakaniu, rzucaniu i chwytaniu piłki, chodzeniu po 
schodach

o zła jazda na rowerze, deskorolce

o trudności z równowagą



Organizacja

o słabe umiejętności organizacyjne 

o mylenie miejsc i dat w terminarzu

o bardzo długi czas potrzebny do odrabiania prac domowych

o zapominanie przyborów, podręczników

o częste opóźnienia w odrabianiu pracy domowej i przygotowaniu się do 
klasówki

o trudności ze starannością i schludnością wykonywanej pracy 

Emocje

o niska samoocena

o brak pewności siebie

o frustracja

o zniechęcanie się niepowodzeniami

o słaba motywacja do pracy

o lęk przed wyśmianiem



KATALOG ZACHOWAŃ RODZICIELSKICH

Rodzicu pamiętaj

1. Kochaj, ale wymagaj. 

2. Okazuj dziecku swoje uczucia. 

3. Przekazuj dziecku pozytywne informacje o nim (pochodzące od ciebie i osób 

trzecich). 

4. Dostrzegaj wszystkie osiągnięcia dziecka, nawet bardzo drobne. 

5. Doceniaj nawet niedokończone dzieło dziecka. 

6. Zanim skrytykujesz, pozwól dziecku wyjaśnić. 

7. Zachowaj umiar w udzielaniu pomocy przy odrabianiu lekcji. 

8. Przerzuć na dziecko odpowiedzialność za jego naukę. 

9. Pozwól dziecku podejmować decyzje o dodatkowych zajęciach i innych 

sprawach. 

10. Pozwól dziecku wybrać kierunek rozwoju i wspieraj je w tym. 

11. Pozwól dziecku poczuć jego sukces. 



12. Pokaż dziecku korzyści płynące ze spróbowania swoich sił w nowej dziedzinie 

- i nie naciskaj dłużej. 

13. Okazuj dziecku swoją wiarę w jego sukces. 

14. Stawiaj poprzeczki ma miarę własnych ambicji. 

15. Zaufaj dziecku i okazuj mu to zaufanie. 

16. Naucz się rozmawiać z dzieckiem. 

17. Naucz się słuchać dziecka. 

18. Nie monologuj. 

19. Rozmawiaj z dzieckiem wtedy, gdy panujesz nad swoimi emocjami. 

20. Nie obarczaj dziecka poczuciem winy. 

21. Wyszukuj pozytywy w każdej sytuacji. 

22. Okazuj zainteresowanie zamiast kontrolować. 

23. Nie mów "nigdy", "wszystko" i "zawsze".
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DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


