
DYSLEKSJA 
CZYLI CO POWINNIŚMY WIEDZIEĆ NA TEMAT SPECYFICZNYCH TRUDNOŚCI W 

UCZENIU SIĘ, CZYTANIU I PISANIU

W każdej szkole istnieje pewna grupa dzieci mających duże trudności z czytaniem, pisaniem i 
ortografią. W wielu przypadkach przyczyną tych trudności mogą być : 

• wada słuchu 
•  wada wzroku 
•  „widoczne” zaburzenia neurologiczne, powodujące problemy także w innych dziedzinach 

życia 
•  niepełnosprawność intelektualna 
•  choroby somatyczne 
•  zła sytuacja rodzinna dziecka 
•  wadliwe metody nauczania 
•  czynniki emocjonalne (np. brak motywacji do nauki) i behawioralne wywierające 

niekorzystny wpływ na koncentrację uwagi i spełnianie poleceń nauczyciela, tym samym 
upośledzając zdolność dziecka do nauki  

Źródeł niepowodzeń wielu dzieci nie da się jednak znaleźć w wyżej 
wymienionych czynnikach. Obecnie sądzi się, że przynajmniej 
część z nich cierpi na specyficzne  trudności w uczeniu się czytania 
i pisania  zwane dysleksją.

DYSLEKSJA - trudności w czytaniu (zaburzenia zarówno tempa i 
techniki czytania jak i stopnia rozumienia treści). 

DYSGRAFIA -niski poziom graficzny pisma (brzydkie, „koślawe” litery, trudności z utrzymaniem 
się w liniaturze, nierówne litery w wyrazach) 

DYSORTOGRAFIA - trudności z opanowaniem poprawnej pisowni (dziecko popełnia błędy– nie 
tylko ortograficzne - mimo dobrej znajomości zasad pisowni). 

GŁĘBOKA DYSLEKSJA ROZWOJOWA - Brak jest szczegółowej charakterystyki tej postaci 
głębokich zaburzeń. Można zaproponować tu podstawowe kryterium rozpoznania, takie jak: 
zatrzymanie się na poziomie czytania elementarnego i nie osiągnięcie poziomu czytania 
zaawansowanego lub opóźnienie o 3-4 lata w zakresie umiejętności czytania. Tak poważnym 
zaburzeniom czytania zwykle towarzyszą równie poważne zaburzenia opanowania poprawnej 
pisowni. Inną postać tych zaburzeń cechuje istotne opóźnienie w czytaniu przy bardzo nasilonych 
trudnościach w pisaniu zarówno w zakresie poprawności pisowni, jak i budowania wypowiedzi na 
piśmie, błędów stylistycznych i interpunkcyjnych (w klasyfikacji DSM-IV określa się je jako 
zaburzenia ekspresji pisania). Kryterium takiego podziału jest charakter obserwowanych zaburzeń 
w czytaniu i pisaniu (czyli rodzaj najczęściej spotykanych objawów



                                         GDY NASZE DZIECKO POSIADA OPINIĘ O DYSLEKSJI

1. To nie tragedia – dysleksja to 
nie choroba. Bardzo wielu 
sławnych ludzi miało 
zdiagnozowaną  dysleksję i 
osiągnęło sukces w życiu. Jak 
się okazuje, nie trzeba być 
idealnym, aby osiągnąć sukces. 
Potwierdzają to sławne osoby z 
dysleksją, które mimo trudności 
wspięły się na wyżyny w 
swoich dziedzinach. Galeria 
sławnych osób z dysleksją 
powstała w jednym celu – by 
dawać nadzieję wszystkim 
osobom z dysleksją, które 
zwątpiły w swoje możliwości. Życiorysy sławnych dyslektyków mówią same za siebie. Dla 
niektórych z nich trudności dyslektyczne były przekleństwem, dla innych zwykłą 
przeciwnością losu, ale dla wszystkich były wielkim wyzwaniem. Uczmy się od sławnych 
osób z dysleksją, jak radzić sobie z tymi niezwykłymi trudnościami. A jest od kogo się 
uczyć, bo w naszej galerii są: Albert Einstein, Hans Christian Andersen, Auguste Rodin, 
Jacek i Maciej Kuroń, Thomas Alva Edison i wielu innych. 

2. Pracuj z dzieckiem w domu:
Systematyczna praca z dzieckiem w domu to podstawa !!!!

Właściwa organizacja pracy sprzyja jej efektywności oraz 
wytworzeniu nawyku systematyczności. 

• Ustal z dzieckiem regulamin uczenia się, który zostanie 
zaakceptowany przez obie strony. Regulamin można spisać na dużym arkuszu papieru i 
powiesić w pokoju dziecka. 

• Zorganizuj dziecku miejsce pracy, by wykonywało zadania zawsze w tym samym miejscu. 
Biurko powinno być uprzątnięte, bez zbędnych przedmiotów odwracających jego uwagę. 

• Podczas pracy w pokoju powinna panować cisza (wyłączony telewizor i sprzęt grający), by 
maksymalnie skoncentrować uwagę dziecka na zadaniach. 

• Najlepiej, gdy dziecko pracuje zawsze o tym samym czasie. Wspomaga to gotowość do 
uczenia się. 

• Dziecko pracuje systematycznie, wykonując dodatkowe ćwiczenia co najmniej 30 minut 



dziennie. 
• Co najmniej raz w tygodniu sprawdzaj wykonane przez dziecko ćwiczenia. Jest to dobra 

okazja do wyjaśnienia wszelkich wątpliwości i wspólnego poprawienia błędów. 

3.  Drugim podstawowym zadaniem jest pomoc dziecku we wdrożeniu go do systematycznej 
pracy i samokontroli. Uczeń dyslektyczny nie może traktować swoich problemów, 
wynikających z zaburzonych funkcji, jako usprawiedliwienia, czy ucieczki przed pracą nad 
ich pokonaniem. Dlatego należy jasno określić dziecku granice między lenistwem, a 
trudnościami i konsekwentnie nagradzać wysiłek włożony w pracę. Systematyczność w tej 
pracy powoduje, że efekty jej stają się bardziej widoczne, co z kolei zachęca do kontynuacji 
podjętych działań i daje możliwość budowania pozytywnej samooceny. 

4. Dopilnować by dziecko uczestniczyło w zajęciach korekcyjno -  kompensacyjnych lub 
dydaktyczno – wyrównawczych. 


