
Świat widziany oczami 

 

 DYSLEKTYKA 



Czy zdołasz to przeczytać? 

   Zdognie z nanjwoymszi baniadmai 
perzporawdzomyni na bytyrijskch 

uweniretasytch nie ma zenacznia kojnoleść ltier 
przy zpiasie dengao sołwa. Nwajżanszyeim jest, 

aby prieszwa i otatsnia lteria była na siwom 
mijsecu, ptzosałoe mgoą być w niaedziłe 

 i w dszalym cąigu nie pwinono to sawrztać 
polbemórw ze zozumierniem tksetu. Dzijee się 

tak datgelo, że nie czamyty wyszistkch lteir  

w sołwie, ale cłae sołwa od razu. 



  Dysleksja rozwojowa to termin 

określający zespół cech specyficznych 

trudności w uczeniu się czytania i pisania. 

 

Czy warto nauczyć 

się czytać? 



Trudności w czytaniu i pisaniu 

Niespecyficzne trudności 

Upośledzenie umysłowe 

Zaniedbanie środowiskowe 

Inteligencja niższa  

niż przeciętna 

Wady zmysłów 

Specyficzne trudności – 

 dysleksja rozwojowa 

Dysleksja 

Dysgrafia 

Dysortografia 



Pierwotne przyczyny wystąpienia dysleksji 

Funkcje centralnego 

 układu nerwowego 

Geny 

Czynniki okołoporodowe 

Okres prenatalny 
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Mózg dyslektyków 

wymazuje 

fragmenty liter, co 

utrudnia czytanie. 



Symptomy ryzyka dysleksji charakterystyczne  

dla wieku 6–7 lat wg M. Bogdanowicz  

1. motoryka duża - obniżona sprawność ruchowa (dziecko słabo biega i skacze, ma 
trudności z wykonywaniem ćwiczeń równoważnych, ma trudności z uczeniem się 
jazdy na rowerze, hulajnodze, nartach).  

2. motoryka mała - trudności z wykonywaniem precyzyjnych ruchów w zakresie 
samoobsługi (wiązanie sznurowadeł, używaniem widelca, nożyczek).  

3. koordynacja wzrokowo-ruchowa - zdolności rzucania i chwytania piłki. 
Nieprawidłowe układanie w palcach narzędzia do pisania, trudności z rysowaniem 
szlaczków, odtwarzaniem złożonych figur geometrycznych.  

4. funkcje słuchowo-językowe - trudności z poprawnym używaniem wyrażeń 
przyimkowych, opisujących stosunki przestrzenne: nad–pod, za–przed, wewnątrz–na 
zewnątrz. 

• Wadliwa wymowa, częste przekręcanie trudnych wyrazów (przestawianie głosek i 
sylab, asymilacje głosek, na przykład sosa lub szosza), błędy gramatyczne. 

• Trudności z zapamiętywaniem wiersza, piosenki, więcej niż jednego polecenia w 
tym samym czasie, trudność z zapamiętywaniem nazw, mylenie nazw zbliżonych 
fonetycznie, trudność z zapamiętywaniem materiału uszeregowanego w serie i 
sekwencje, jak nazwy dni tygodnia, pór roku, kolejnych posiłków, szeregi 
czterocyfrowe. 

• Trudności w różnicowaniu głosek podobnych (z–s, b–p, k–g), trudności z 
wydzielaniem sylab i głosek ze słów, ich syntetyzowaniem (zaburzenia analizy i 
syntezy głoskowej i sylabowej) oraz manipulowaniem ze strukturą fonologiczną słów 
(trudności z wykonaniem poleceń typu: odszukaj słowa ukryte w nazwie „lewkonia”, 
wymyśl rym do słowa „kotek”, o czym myślę: Baba ..aga).  



5. funkcje wzrokowe - trudności z wyróżnianiem elementów z całości, a także z ich 
syntetyzowaniem w całość, na przykład podczas budowania konstrukcji z klocków 
lego, układania mozaiki według wzoru, trudności z wyodrębnianiem szczegółów 
różniących dwa obrazki, z odróżnianiem kształtów podobnych (figur 
geometrycznych, liter m–n, l–t–ł) lub identycznych, lecz inaczej położonych w 
przestrzeni (liter p–b–d).  

6. lateralizacja - opóźnienie rozwoju lateralizacji: mimo prób ustalenia ręki 
dominującej dziecko nadal jest oburęczne.  

7. orientacja w schemacie ciała i przestrzeni - opóźnienie orientacji w schemacie 
ciała i przestrzeni: (prawa ręka, lewa noga itp.), w kierunku na prawo i na lewo od 
siebie (droga na prawo).  

8. orientacja w czasie - trudności w orientacji w czasie (określanie pory roku, dnia, 
godziny na zegarze).  

9. czytanie - trudności w nauce czytania (dziecko czyta bardzo wolno, głoskuje, nie 
zawsze dokonuje poprawnej wtórnej syntezy, przekręca wyrazy; nie rozumie 
przeczytanego tekstu).  

10. pierwsze próby pisania - przy pierwszych próbach pisania – pismo lustrzane, 
zapisywanie wyrazów od strony prawej do  lewej. 

 

 



Badania psychologiczno - pedagogiczne 

Pytanie Tak Nie 

1. Czy masz trudności z odróżnieniem strony lewej od prawej? 

2. Czy masz kłopoty z czytaniem mapy lub orientowaniem się w nieznanym terenie? 

3. Czy czujesz niechęć do głośnego czytania? 

4. Czy przeczytanie jednej strony w książce zabiera ci więcej czasu niż innym osobom? 

5. Czy masz kłopoty z zapamiętywaniem sensu tego, co przeczytałeś? 

6. Czy niechętnie czytasz długie teksty i grube książki? 

7. Czy twoje odręczne pismo zawsze było trudne do odczytania? 

8. Czy masz trudności z formułowaniem wypowiedzi słownych np. podczas wystąpień? 

9. Czy sprawia ci trudność zapamiętanie i dokładne przekazanie informacji odebranych 

telefonicznie? 

10. Czy robisz błędy ortograficzne? 

11. Czy zdarza ci się przekręcać długie słowa? 

12. Czy trudno ci dodawać w pamięci, bez pomocy palców lub kartki papieru? 

13. Czy myli ci się kolejność cyfr przy wybieraniu numeru telefonicznego? 

14. Czy masz trudności z wymienieniem nazw miesięcy w prawidłowej kolejności? 

15. Czy sprawiłoby ci trudność wymienienie kolejnych nazw miesięcy, od końca do początku? 

16. Czy mylą ci się daty i godziny, przez co zdarza ci się przeoczyć jakieś spotkanie? 

17. Czy uważasz, że robisz błędy wypełniając Wniosek lub inny dokument? 

18. Czy formularze wydaja ci się trudne i niejasne do wypełnienia? 

19 Czy zdarza ci się mylić numery 95 i 59, 6 i 9? 

20. Czy miałeś w szkole trudności z nauczeniem się tabliczki mnożenia? 



Zautomatyzowane czytanie 



Mocne strony Dyslektyka 

1. Myślenie obrazami – żywa wyobraźnia 

2. Ciekawość świata 

3. Kreatywność 

4. Świetna intuicja i przenikliwość 

5. Myślenie i spostrzeganie polisensoryczne – 
wielozmysłowe 

6. Większa wrażliwość i emocjonalność 

7. Holistyczny sposób patrzenia na świat prowadzący do 
odkrywania rozwiązań i problemów 

8. Dobre zdolności interpersonalne 

9. Aktywność, entuzjazm i pasja 




