
 
 
 

DYSLEKSJA 
 

• Czym jest? 

• Jak można pomóc? 



 

 

DYSLEKSJA 
Dysleksja to schorzenie, o którym mówimy, gdy dziecko ma 
trudności w nauce pisania i czytania, chociaż jest do tego 
zdolne intelektualnie.  

 

Dzieci cierpiące na dysleksję nie odróżniają dźwięków ani 
kształtów, nie widzą również różnicy w zapisywanych 
cyfrach i literach, przez co w konsekwencji popełniają dużo 
błędów ortograficznych w jednym zdaniu. Pismo dyslektyków 
uważane jest za brzydkie i niewyraźne. 

 

 Często takie dzieci są niesłusznie uważane za leniwe i źle 
oceniane, otrzymują gorsze oceny od pozostałych dzieci 
(szczególnie z języka z polskiego).  

 

Dysleksja to zaburzenia, które musi być poddane fachowej 
terapii,  w innym wypadku dzieci wraz z wiekiem, zaczną mieć 
coraz większe problemy z uczeniem się. Dyslektycy często 
czują się gorsi od pozostałych i popadają w kompleksy. 



                           Rodzaje dysleksji:  

 Dysleksja w znaczeniu węższym oznacza trudności w nauce czytania. Dziecko myli podobnie 

wyglądające litery (p, b, d), przestawia głoski, pomija sylaby, czyta początek wyrazu, resztę zgaduje, tempo 

czytania bardzo wolne. 

 

 Dysgrafia – litery są wielkie i niekształtne, wychodzące poza linie, dziecko myli podobnie wyglądające 

litery, opuszcza oraz przestawia litery i sylaby, jeden wyraz zapisuje na kilka sposobów, np. syja, szja, sja 

(szyja), i nie widzi różnicy. 

 

 Dysortografia – brak umiejętności pisania pod względem poprawności ortograficznej, mimo znajomości 

zasad ortograficznych. Dziecko w jednym tekście pisze np. góra i gura i nie zauważa różnicy. 

 

 Dyskalkulia to zaburzenia w nauce matematyki (trudności w nazywaniu cyfr, zapisaniu znaków, cyfr           

i symboli, mylenie działań np. dziecko powinno podzielić a mnoży, chociaż widzi znak dzielenia). 



 Dysleksja rozwojowa to trudności w uczeniu się, które pojawiają się już od urodzenia. Oczywiście problem ten nie 

oznacza, że dziecko jest mniej inteligentne, czy nieprawidłowo się rozwija. Problem ten występuje nawet u dzieci            

o prawidłowym rozwoju, które potrafią  w testach inteligencji osiągać bardzo wysokie wyniki. 

 Jak jest rozpoznawana dysleksja u dzieci? Objawy dysleksji u dzieci pojawiają się już w wieku wczesnodziecięcym. 

Dysleksję rozwojową może stwierdzić psycholog dopiero u dziecka 10-letniego (4 klasa). Wcześniej można 

podejrzewać to zaburzenia. Już  w niemowlęctwie fakt, że dziecko pomija raczkowanie, tylko od razu chodzi, może 

wzbudzać podejrzenia dysleksji. Pełne objawy występują we wczesnym wieku szkolnym, ale już można je zauważyć 

wcześniej. 

 W zakresie samoobsługi dziecko w wieku przedszkolnym ma trudności w zapinaniu guzików, nie umie zawiązać 

sznurowadeł na kokardkę, trudność sprawia posługiwanie się nożem i widelcem, 

 W zakresie sprawności ruchowej dziecko biega nieporadnie, przewraca się, nie potrafi złapać piłki, ma trudności             

z uczeniem się jazdy na rowerze, unika zajęć ruchowych. 

Objawy dysleksji: 



Ponadto dziecko: 

 

     ma trudności w nauczeniu się wierszyka na pamięć, 

     nie może zapamiętać sekwencji wyrazów, np. kolejnych pór roku czy dni tygodnia, 

     nie potrafi ułożyć układanki czy klocków według wzoru, 

     często przekręca wyrazy, np. "pasarolka" zamiast „parasolka” (sporadyczne pomyłki nie zwiastują dysgrafii), 

     ma trudności z określeniem stron: lewa, prawa, 

     myli przyimki: pod, nad, od, do itp., 

     nie lubi rysować, rysuje nieporadnie, rysunki zawierają mało szczegółów, 

     nie potrafi uszeregować przedmiotów w zalecanej kolejności, np. od najmniejszego do największego. 

 

Poza tym trudności w pisaniu wykazuje dziecko o nieustalonej lub mieszanej lateralizacji tzn. gdy używa raz jednej, raz 

drugiej ręki do pisania lub ma sprawniejszą np. lewą rękę i prawą nogę. Dysleksję u dziecka można też podejrzewać, gdy 

zacznie ono późno mówić. 

 

W wieku szkolnym te trudności powodują problemy w nauce. Dziecko mimo pracowitości i starań, nie osiąga dobrych 

wyników, zniechęca się szybko, ma poczucie "gorszości", nie lubi szkoły. 



Jakie trudności mogą napotkać uczniowie dyslektyczni 

na różnych przedmiotach: Język polski 
 

W pisaniu: 

 

     pomimo dobrej znajomości zasad pisowni dziecko popełnia liczne błędy ortograficzne oraz błędy specyficzne takie 

jak: mylenie liter podobnych graficznie: o-a, m-n, i-t-ł, 

 

     mylenie głosek, których uczeń nie potrafi zróżnicować słuchowo: b-p, d-t, k-g, z-s, 

 

     trudności w pisaniu wyrazów ze zmiękczeniami, dwuznakami, głoskami tracącymi dźwięczność, odróżnianiu 

samogłosek nosowych: ą-ę, od zespołów dźwiękowych: om-on-en-em, 

 

     opuszczanie drobnych elementów liter, gubienie liter, opuszczanie końcówek i cząstek wyrazów, 

 

     przestawianie liter w wyrazach, a nawet szyku dyktowanych wyrazów, 

 

     pismo nieczytelne i bardzo wolne, duża męczliwość rąk przy pisaniu. 



W czytaniu: 

 

     wolne tempo czytania, 

 

     błędy w czytaniu: zamiana liter, opuszczanie liter, zmiana brzmienia, nieprawidłowe odczytywanie całych 

wyrazów, 

 

     trudności we właściwej intonacji czytanego tekstu, 

 

     trudności w zrozumieniu przeczytanej treści, szczególnie bardziej skomplikowanych poleceń (zbytnia 

koncentracja na technice obniża zrozumienie czytanej treści), 

 

     niechęć do czytania, zwłaszcza głośnego, 

 

     trudności w uczeniu się pamięciowym- nauka wierszy, ciągi słowne, np. nazwy miesięcy, dni tygodnia. 



Matematyka 
 

     mylenie cyfr podobnych graficznie, 

 

     trudności w nauce tabliczki mnożenia, 

 

     trudności w rozumieniu i rozwiązywaniu zadań tekstowych, 

 

     pomyłki w zadaniach matematycznych, błędne przepisywanie słupków, 

 

     arytmetyka- niezamierzona zmiana kolejności cyfr w liczbach, 

 

     zmiana kierunku w rysunkach geometrycznych, 

 

     mylenie pojęć przyswajanych werbalnie (np. równoległy, prostopadły), 

 

     geometria- słabe rozumienie pojęć: bryła, kąt, obwód, wysokość, 

 

     geometria- kłopoty ze skorelowaniem nazwy z figurą geometryczną. 



Geografia, przyroda 
 

     trudność z orientowaniem się na mapie, 

 

     kłopoty z zapamiętaniem kierunków na mapie: prawo, lewo, północ, południe, wschód, zachód, 

 

     trudności w określaniu stron świata. 

 

Historia 
 

     mylenie wydarzeń chronologicznych, 

 

     trudności z wiązaniem faktów historycznych i zapamiętaniem kolejności ich następowania w czasie, 

 

     trudności z zapamiętywaniem dat, nazw miast, długich, wieloczłonowych nazw i pojęć. 



Języki obce - trudności podobne jak w języku polskim: 

 

     ubogie słownictwo, 

 

     zniekształcanie wyrazów mało znanych, 

 

     przy czytaniu długo utrzymuje się technika literowania, 

 

     występują kłopoty z syntezą dźwięków, 

 

     w czytaniu nie uwzględniane są znaki przestankowe, 

 

     błędy w czytaniu: mylenie wyrazów o podobnym brzmieniu, 

 

     zniekształcanie słów, 

 



  błędy typu fonetycznego – fonetyczna deformacja słów, 

 

     szczególne trudności w pisaniu ze słuchu wynikające z kłopotów z dokonaniem prawidłowej analizy 

dźwiękowej dyktowanych wyrazów, 

 

     trudności z wyodrębnieniem wyrazów ze zdań, z zapisaniem wyrazów nieznanych, 

 

     zmiana kolejności wyrazów w zdaniu; 

 

     trudności z opanowaniem nowych obrazów graficznych wyrazów, 

 

     trudności z prawidłową wymową, 

 

     trudności z prawidłowym zapisem wyrazów. 



 Wychowanie fizyczne 
 

     błędne rozumienie instrukcji ćwiczeń spowodowane słabą orientacją w schemacie ciała i przestrzeni, 

 

     obniżona sprawność ruchowa, powoduje ona problemy w wykonywaniu ćwiczeń, 

 

     kłopoty z rozróżnianiem kierunków prawo-lewo, góra-dół, 

 

     na lekcji w- f  dzieci te są niezdarne, wolniejsze od innych dzieci - nie łapią piłki, nie mogą trafić do celu, źle 

wykonują konkretne polecenia (np. wykonujemy obrót przez prawe ramię). 

Plastyka, technika 
 

     kłopoty z majsterkowaniem, lepieniem, wycinaniem, szyciem, kreśleniem, malowaniem, 

 

     trudności w robótkach ręcznych, 

 

     trudności w rysunku technicznym. 



Muzyka 
 

     trudności w czytaniu i pisaniu nut identyczne, jak w czytaniu i pisaniu słów (obie te umiejętności 

posługują się symbolami i dźwiękami). 

 

 

Uczniowie dyslektyczni w klasach starszych mogą mieć trudności                  

w zakresie wielu przedmiotów, a zwłaszcza matematyki, (geometria), 

geografii, języków obcych, zajęć plastycznych, ćwiczeń fizycznych               

i we wszystkich przypadkach wymagających samodzielnego czytania 

tekstu lub samodzielnego pisania. 



Jak rodzic może pomóc? 

 Niektórym rodzicom się wydaje, że szkoła powinna wszystko poprawić. Ale to od nich najwięcej zależy, bo 

dziecko musi ćwiczyć codziennie. Trzeba tego przypilnować, sprawdzać zeszyty, chwalić za najdrobniejszy sukces 

i rozwijać mocne strony. Praca z dzieckiem odbywa się pod nadzorem specjalistów, ale rodzice mogą korzystać            

z wielu pomocy. 

     Wydano wiele książek z ćwiczeniami korekcyjnymi. Są programy komputerowe polecane przez Polskie 

Towarzystwo Dysleksji (www.ptd.edu.pl) „Dyslektyk”, „Królik Bystrzak”. 

 Jeśli dziecko słabo czyta, powinno słuchać lektur z kaset (są nagrania dla niewidomych), ale również czytać 

samodzielnie po cichu i na głos. Konieczne bywa używanie przesłony – okienka przesuwanego od litery do litery.         

W starszych klasach wystarczą dwa kartoniki; jeden, żeby nie przeskakiwać do innej linijki, a drugi odsłaniający 

kolejne wyrazy. 

     Dziecko bazgrzące jak kura pazurem powinno używać ołówka i gumki oraz specjalnej nasadki, wymuszającej 

prawidłowy układ trzech palców. I już od drugiej klasy uczyć się pisania na komputerze. 



Jak może pomóc nauczyciel? 

 Uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania nauczyciel powinien traktować w sposób 

zindywidualizowany w procesie dydaktyczno – wychowawczym zarówno w zakresie wymagań jak i oceniania. 

 

 Uczeń powinien siedzieć blisko nauczyciela, wydłuża to czas koncentracji uwagi na lekcji, ośmiela go do zadawania 

pytań, gdy czegoś nie rozumie, pomaga nauczycielowi kontrolować prace ucznia np. sprawdzać czy nadąża                   

z przepisywaniem tekstów. 

 

 Nauczyciel powinien częściej sprawdzać zeszyty, ze względu na skłonność do zniekształcania informacji. Uczeń            

z dysleksją może popełnić błędy również przy przepisywaniu tekstu z tablicy, gdy ma tekst przed sobą, gdy zna 

reguły ortograficzne i gramatyczne – nie potrafi ich jednak zastosować. 

 

 Dziecka słabo czytającego nie odpytywać na forum klasy (uczeń z dysleksją powinien czytać głośno wobec innych 

dzieci tylko taki tekst, który uprzednio nauczyciel polecił mu opracować w domu). W przypadku ciężkiej dysleksji 

pozwolić na korzystanie z książek mówionych (korzystanie z taśm magnetofonowych z nagraniami lektur 

szkolnych). 



 

 

 Nie należy przeciążać dziecka większą ilością czytania i pisania. W przypadku dłuższych tekstów nauczyciel 

powinien przeznaczyć tylko fragment do czytania głośnego, z całym tekstem dziecko może się zaznajomić za 

pomocą czytania cichego, albo może mu to przeczytać rodzic, odpowiednio pouczony przez nauczyciela. 

 

 Dziecku, które ma problemy z “ładnym” pismem pozwolić długo pisać ołówkiem, a dziecku leworęcznemu 

pokazać (nauczyć je) prawidłowy chwyt narzędzia pisarskiego i ułożenia zeszytu. 

 

 W przypadku dysgrafii, gdy zmniejsza się czytelność pisma należy umożliwić uczniowi wykonanie prac 

kontrolnych na komputerze lub maszynie do pisania. 

 

 Na końcu każdego zeszytu przedmiotowego założyć kolorowe słowniki wyrazów i wzorów i umożliwić 

korzystanie z nich na lekcjach oraz większych sprawdzianach. 

 

 Prace pisemne oceniać za wartość merytoryczną, popełniane błędy należy traktować jako materiał do ćwiczeń. 

Wskazane jest także danie dziecku dodatkowego czasu na wykonanie pracy pisemnej. 

 

 Zachęcać do korzystania ze słowników i leksykonów, szczególnie w pracach domowych. 



 

 

 Nie “wyrywać” do natychmiastowej odpowiedzi, gdy uczeń sprawia wrażenie “wyłączonego” (dyslektycy mają 

kłopoty z szybkim przypominaniem sobie terminów, dat, słówek, długich ciągów reakcji chemicznych). 

 

 Dać więcej czasu na wykonanie zadania (dzieci te często pracują wolniej) oraz stosować przerwy z powodu 

zwiększonej męczliwości tych uczniów. Cierpliwie czekać na odpowiedź, pomagać sugestiami. 

 

 W sposobie oceniania uczniów dyslektycznych powinno uwzględnić się różnorakie czynniki wpływające na jakość 

pracy i doceniać włożony wysiłek. Ocena w głównej mierze powinna dotyczyć poprawności wypowiedzi ustnych         

i strony merytorycznej prac pisemnych. 

 

 Wszelkie sprawdziany pisemne są niezwykle stresujące dla uczniów z dysleksją. W związku z tym konieczne jest 

wydłużenie limitu czasu na pisanie sprawdzianów. 

 

 Wzmacniać wiarę we własne siły podkreślając każdy nawet drobny sukces. 

 

 Zapewnić poczucie bezpieczeństwa emocjonalnego, unikając m. in. niedomówień, sytuacji wieloznacznych                 

i sytuacji, w których uczeń może być ośmieszony. 



 

Dysleksja – książki po które warto sięgnąć: 

 

1. 5 największych problemów u dzieci : poradnik dla nauczycieli, wychowawców i rodziców/ Dorota 

Nosowska, Renata Kreczman-Madej.  

2. 100 i więcej pomysłów, jak pomóc dziecku z dysleksją / Gavin Reid, Shannon Green.  

3. Bajki dla dyslektyków : bajki dla dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania / Kamila 

Waleszkiewicz 

4. Czy moje dziecko jest zagrożone dysleksją? : poradnik dla rodziców dzieci przedszkolnych i 

wczesnoszkolnych na temat rozpoznawania ryzyka dysleksji i wspomagania dzieci z tym problemem / 

Katarzyna M. Bogdanowicz 

5. Dysleksja : problem znany czy nieznany? / red. Małgorzata Kostka-Szymańska, Grażyna Krasowicz-Kupis. - 

 

 



6. Dysleksja : teoria i praktyka / red. nauk. Gavin Reid, Janice Wearmouth.  

 

7. Dysleksja a nauczanie języków obcych : przewodnik dla nauczycieli i rodziców uczniów z dysleksją / 

Katarzyna Maria Bogdanowicz.  

 

8. Dysleksja rozwojowa : fakt i tajemnica w diagnostyce psychologiczno-pedagogicznej / pod red. nauk. 

Marii Bogumiły Pecyna. 

 

9. Dysleksja rozwojowa : perspektywa psychologiczna : praca zbiorowa / pod red. Grażyny Krasowicz-

Kupis.  

 

10. Dysleksja rozwojowa : podstawy diagnozy i terapii / Janina Mickiewicz.  

 

11. Dysleksja w kontekście nauczania języków obcych / pod Marty Bogdanowicz i Marioli Smoleń 



Dysleksja to nie wymówka - to ogromny problem !!! 

Opracowała: Agnieszka Stępień 


