
 

 

Co to jest ryzyko dysleksji i dysleksja? 
 
Dysleksja rozwojowa 

Są to specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci o prawidłowym rozwoju 
umysłowym. Spowodowane są zaburzeniami niektórych funkcji poznawczych, 
motorycznych i ich integracji, uwarunkowanymi nieprawidłowym funkcjonowaniem 
układu nerwowego. 

Najczęściej stosuje się termin "dysleksja rozwojowa" dla określenia syndromu 
specyficznych trudności w uczeniu się czytania i pisania. 
 DYSLEKSJA - specyficzne trudności w czytaniu; 
 DYSORTOGRAFIA - specyficzne trudności z opanowaniem poprawnej pisowni (w 

tym błędy ortograficzne); 
 DYSGRAFIA - niski poziom graficzny pisma. 
 
Przyczyny 

Zaburzenia funkcji percepcyjno-motorycznych (spostrzegania wzrokowego, 
słuchowego, motoryki) i ich współdziałania (integracji percepcyjno-motorycznej), 
funkcji językowych, pamięci (wzrokowej, słuchowej, ruchowej), lateralizacji, orientacji 
w schemacie ciała i przestrzeni. 

Dysleksja rozwojowa ma podłoże biologiczne. Jest uwarunkowana 

genetycznie, a więc dziedziczona. Może też być spowodowana zmianami w 

centralnym układzie nerwowym, wywołanymi nieprawidłowym rozwojem w okresie 

prenatalnym (ciąży) i oddziaływaniem szkodliwych czynników w okresie porodu i po 

urodzeniu (np. niedotlenienie mózgu, wylewy wskutek pęknięcia naczyń 

krwionośnych). Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu mogą być wywołane 

różnymi przyczynami u różnych dzieci. 

 

Objawy dysleksji rozwojowej 
Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu ujawniają się dopiero w szkole, podczas 
gdy już w okresie przedszkolnym można zauważyć objawy, które cechują tzw. dzieci 
ryzyka dysleksji. 
 opóźniony rozwój mowy; 
 mała sprawność i koordynacja ruchów podczas zabaw ruchowych, samoobsługi, 

rysowania i pisania (brzydkie pismo); 
 wadliwa wymowa, trudności z wypowiadaniem złożonych słów, błędy 

gramatyczne; 
 trudności z różnicowaniem głosek podobnych oraz z wydzieleniem sylab, głosek 

ze słów i ich syntezą; 
 trudności z wykonywaniem układanek i odtwarzaniem wzorów graficznych; 



 oburęczność; 
 mylenie prawej i lewej ręki; 
 trudności w czytaniu pomimo dobrej inteligencji oraz braku zaniedbania 

środowiskowego i dydaktycznego; 
 trudności z opanowaniem poprawnej pisowni: pismo zwierciadlane, mylenie liter 

podobnych pod względem kształtu (p-b-d-g), liter odpowiadających głoskom 
zbliżonym fonetycznie, opuszczanie liter, błędy ortograficzne pomimo znajomości 
zasad ortografii.. 

 

Jeśli próby pomocy w formie ćwiczeń stymulujących w klasie 0 i korekcyjno-

kompensacyjnych na etapie edukacji wczesnoszkolnej (klasy I–III) nie 

przyniosą poprawy, rodzice powinni z dzieckiem udać się na badanie 

diagnostyczne do poradni psychologiczno- pedagogicznej. 

 

Opinia poradni psychologiczno- pedagogicznej to nie zwolnienie z nauki, to nie 

danie dziecku świętego spokoju.  

 

Dzieci z dysleksją potrzebują na naukę więcej czasu niż ich rówieśnicy. 

Muszą wkładać duży wysiłek w to, co robią, żeby dorównać swoim kolegom i 

koleżankom w szkole.  

 

Dziecko z dysleksją potrzebuje nie ulg, ale wsparcia, specyficznego 

traktowania, odpowiedniego systemu oceniania, poświęcenia odpowiedniej 

ilości czasu,  konkretnego planu dnia oraz dobrego kontaktu z rodzicem i 

terapeutą. Najbardziej jednak potrzebuje cierpliwości i zrozumienia zarówno w 

domu, jak i w szkole.  

 

Bardzo ważne jest wsparcie rodziców, którzy powinni: 

- umiejętnie zachęcać dziecko do pracy 

- nadzorować systematyczną pracę 

- akcentować jego mocne strony, odniesione sukcesy 

- wzbudzać w dziecku wiarę w to, że trudności można pokonać wytrwałą i 

systematyczną pracą. 

- zachęcać dziecko do rozmów o jego porażkach i osiągnięciach,  

- dawać poczucie bezpieczeństwa.  

 

 

Jak pracować w domu dzieckiem? 

 

 Ustalić plan dnia. 

 

Pracę z dzieckiem dyslektycznym powinniśmy zacząć od stworzenia 

rozkładu dnia. Daje to dziecku poczucie ładu i spokoju. 



Notujemy w nim plan lekcji, zajęcia dodatkowe, terminy prac domowych, a także 

zajęcia w domu. Uwzględniamy także przerwy na odpoczynek i rozrywkę. Wszystkie 

sprawy dodatkowe planuje z wyprzedzeniem,np.: 

- odrobić pracę domową z matematyki, polskiego, historii, 

- przeczytać 10 stron lektury, 

- napisać dyktando w 10 punktach lub zrobić 2 ćwiczenia ortograficzne 

- spakować plecak 

 Pomiędzy odrabianiem lekcji można wpisać: 

- zrobić 4 rundy na rowerze wokół bloku, 

- wynieść śmieci 

- sprawdzić nową grę na komputerze, 

- imieniny babci 

 

Między zajęciami szkolnymi a nauką w domu, żeby uniknąć przemęczenia, 

zniechęcenia oraz zawrotów i bólu głowy potrzebna jest przerwa, ale niezbyt długa. 

Czas przeznaczony na przerwę nie powinien być wykorzystany na oglądanie telewizji 

lub siedzenie przy komputerze. Dziecko powinno spędzić go czynnie, najlepiej na 

powietrzu. 

 

 

 Pomoc w odrabianiu lekcji. 

 

1. Stworzenie odpowiednich warunków do pracy. 

Należy stworzyć warunki sprzyjające koncentracji – wyznaczamy dziecku stałe 

miejsce do pracy, wyłączamy komputer, telewizor, radia, z biurka usuwamy 

niepotrzebne przedmioty, wietrzymy pokój.  

2. Nadzorowanie pracy. 

Pomoc nie polega na ciągłym  siedzeniu obok dziecka albo wykonywaniu za nie 

części prac domowych, poprawianie błędów ortograficznych. Potrzebny jest margines 

dyskretnej obserwacji połączony z nauką samodzielności. Nie narzucajmy się z 

pomocą, ale dziecko musi wiedzieć, że w każdej chwili może na nas liczyć.  

Należy pamiętać, że prace domową odrabiamy tego samego dnia, kiedy była 

zadana. Dzień przed lekcja należy przypomnieć opanowany materiał.  

3. Pokazanie dzieciom, jak się uczyć: 

- sporządzenie mapy myśli 

- podkreślanie ważnych treści 

- robienie notatek na marginesie 

- w pracy warto wykorzystywać skojarzenia, dzięki którym więcej i lepiej się 

zapamiętuje. 

4. Sprawdzanie zeszytów. 

Pokazujemy gdzie zrobił błąd, ale nie poprawiamy. Dziecko samo szuka w słowniku 

ortograficznym. 

 



Pomiędzy obrabianiem lekcji należy robić krótkie przerwy: przejść się wokół 

stołu, wykonać ćwiczenia przy otwartym oknie  

 

 Praca nad poprawnym czytaniem i pisaniem 

 

Dziecko pracuje pod kierunkiem rodzica 15-20 minut dziennie lub 2-3 razy w 

tygodniu przez co najmniej pól godziny. 

 

Recepta na dobre czytanie. 

Trening czytania 

Dziecko czyta na głos około pół strony. 

Dziecko czyta z dorosły chórem na głos – dorosły nieco ciszej. 

Dorosły czyta dziecku na głos.  (dziecko młodsze) 

Dziecko czyta samo po cichu. 

Rozmowa o tekście, ustne opowiadanie. 

Słuchanie tekstu z płyty z jednoczesnym śledzeniem go w książce. 

Czytanie innym – babci, młodszemu rodzeństwu 

 

Recepta na dobre pisanie. 

 

Dyktando w 10 punktach - z komentarzem ortograficznym 
Opr.: prof. dr hab. Marta Bogdanowicz 
 

1. Umów się z dzieckiem, że codziennie będziecie robić dyktando obejmujące trzy 

zdania. Wymyślcie wspólnie nagrodę po każdym tygodniu pracy. 

2. Zaznacz w książce dziecka 3 zdania i przeczytaj na głos pierwsze zdanie. 

3. Dziecko powtarza zdanie i omawia pisownię każdego wyrazu (podaje zasady 

pisowni). 

4. Dziecko zapisuje zdanie (podobnie postępuje z następnymi zdaniami). 

5. Dziecko samodzielnie sprawdza cały napisany tekst. 

6. Dorosły sprawdza tekst. Jeżeli znajdzie błędy, podaje ich liczbę. 

7. Dziecko ponownie sprawdza tekst z pomocą słownika ortograficznego. 

8. Dorosły sprawdza poprawiony tekst. Jeżeli nadal są błędy, wskazuje tekst, z 

którego dyktował zdania. 

9. Dziecko porównuje napisany tekst ze wzorem i ostatecznie poprawia błędy. 

10. Dziecko opracowuje błędnie napisane wyrazy (np. podaje zasady pisowni, 

wyrazy pokrewne, odmienia wyraz przez przypadki, wymienia na inne formy). 

 

 
Uwagi: Podstawowym założeniem stosowania techniki: dyktando z komentarzem 

ortograficznym jest przeświadczenie o możliwości utrwalenia zasad pisowni i 

wytworzenia pełnej świadomości ortograficznej przez przekształcenie się nawyku 

"głośnego myślenia" - określenia zasad pisowni – w nawyk cichego przypominania 



ich sobie podczas pisania. Kolejnym zadaniem ćwiczenia jest wytworzenie nawyku 

dokładnego sprawdzania i poprawiania każdej pracy pisemnej po napisaniu. 

Dziecko ma prawo do popełnienia błędu, ale nie ma prawa pozostawić go bez 

poprawienia. 

Warunkiem uzyskania tych efektów jest wykonywanie omawianego ćwiczenia krótko, 

lecz systematycznie oraz zawarcie umowy z dzieckiem co do czasu pracy 

(codziennie), liczby dyktowanych zdań (zawsze tej samej) oraz nagrody (po każdym 

tygodniu ćwiczeń). W ten sposób dziecko nie będzie usiłowało tych spraw stale z 

nami negocjować. 

 

Tak więc ćwiczenie "dyktando w 10 - punktach" ma: 

1. utrwalić znajomość zasad pisowni, 

2. wytworzyć nawyk stałego przywoływania zasad ortograficznych podczas pisania, 

3. wytworzyć nawyk stałego sprawdzania napisanego tekstu, a więc poczucie 

ODPOWIEDZIALNOŚCI za napisany tekst. 
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Kochani Rodzice 
 

Dysleksja to nie koniec świata.  

Dyslektykiem był chociażby Leonardo da Vinci, Albert Einstein, Tomasz 

Edison, H. Ch. Andersen, Jacek Kuroń. 

Powodzenia 
 

 Opracowała Iwona Mastalerz 
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