
 

O DYSLEKSJI 

W PIGUŁCE 

 

 
 

Czym jest dysleksja? 

Wśród specyficznych trudności w uczeniu się 

wyróżniamy: 

Dysleksję – trudności związane z czytaniem. 

Dysortografię – trudności z poprawnym 

pisaniem, między innymi pod względem 

ortograficznym. 

Dyskalkulię – trudności w zakresie liczenia. 

Dysgrafię – zaburzenia techniki pisania  

i kaligrafii. 

Dysmuzja – trudności uczenia się muzyki. 

 

Przyczyny dysleksji 

Opracowane do tej pory badania dzielą 

przyczyny dysleksji na dwie grupy: 

 przyczyny biologiczne – organiczne, 

genetyczne i hormonalne 

 przyczyny psychologiczne   

 

Więcej o przyczynach mogą Państwo poczytać  

w literaturze podanej na końcu ulotki.  

Zapraszam również do zapoznania się z pozycjami 

dostępnymi w bibliotece szkolnej.  

Objawy dysleksji 

W grupie ryzyka dysleksji znajdują się dzieci,  

u których m. in: 

 występują trudności w budowaniu 

wypowiedzi, opisy są ubogie, występują 

błędy gramatyczne; 

 rysunki są ubogie w szczegóły; 

 zauważa się problem z odwzorowaniem 

prostych figur geometrycznych, 

odtwarzaniem układów figur; 

 obserwowane jest mylenie liter 

graficznie podobnych  

np.  d – b, p – g, m – w, e – c; 

 występują: omijanie liter w wyrazach, 

błędy w rozpoznawaniu liter, pomijanie 

elementów liter tj. kreseczki, ogonki; 

 widoczne są problemy z różnicowaniem 

zapisu, dziecko nie dostrzega błędnego 

zapisu; 

 występują błędy w czytaniu – 

opuszczanie liter i sylab, odgadywanie 

wyrazów, długo utrzymująca się 

technika literowania; 

 powolne, niezgrabne ruchy ciała, 

słabe/zbyt mocne napięcie mięśniowe, 

trudności w trzymaniu narzędzia 

pisarskiego, niekształtne pismo, 

nieestetyczne prace; 

 zaburzona jest lateralizacja.  



O czym należy pamiętać? 
 

 Ryzyko dysleksji nie oznacza, że 

zaburzenie to rozwinie się. Wczesna 

interwencja i systematyczna praca  

z dzieckiem może zapobiec późniejszym 

problemom w nauce. 

 Im wcześniej zauważymy niepokojące 

symptomy i skonsultujemy je ze 

specjalistą, tym większe szanse na 

wczesne wyeliminowanie lub 

zmniejszenie trudności w nauce.  

 Dysleksja występuje u dzieci  

z prawidłowym rozwojem umysłowym. 

Zdarza się, że nawet dzieci bardzo 

zdolne, z wysokim ilorazem inteligencji 

mają zdiagnozowaną dysleksję.  

 Dziecko ze specyficznymi trudnościami 

w uczeniu się wymagają własnego 

sposobu uczenia się.  

 Dyslektycy myślą „obrazami”, ważne 

jest zatem, aby uwzględniać w trakcie 

nauki ich poziom inteligencji 

przestrzennej. Nauka liter może 

odbywać się na materiałach 

przestrzennych, np. klockach, literach  

z masy solnej, pisanie na piasku. 

 Dysleksja może wywoływać u dzieci  

i młodzieży obniżenie poczucia własnej 

wartości, wstyd, ucieczkę przed 

wykonywaniem zadań. Należy 

pamiętać, że dysleksja to inny sposób 

pracy mózgu. Trzeba to zaakceptować  

i wspierać dziecko w jego barierach.  

Nie należy krytykować. Podnoszenie 

motywacji i wiary we własne możliwości 

pomogą w pokonywaniu przeciwności 

edukacyjnych syna lub córki.  

 Istotną sprawą jest pielęgnowanie 

mocnych stron, wskazywanie zalet poza 

edukacją, rozwijanie talentów  

i zainteresowań dziecka.  

 Trudności w nauce nie wynikają z braku 

zaangażowania oraz chęci uczniów.  

Są to wewnętrzne bariery. Nie należy 

ich mylić z lenistwem. 

 Motywacja budowana na pozytywach, 

czyli na tym, co dziecko zrobiło dobrze 

ma na celu wzmacnianie kolejne 

czynności dziecka. Pozytywna 

motywacja to podstawa pracy  

z dyslektykiem! 

 Dyslektycy mają trudność w planowaniu 

i organizowaniu sobie zajęć. Aby 

zapobiec dezorientacji i negatywnym 

emocjom należy pomóc dziecku w 

zaplanowaniu działań, zorganizowaniu 

przestrzeni do nauki, przygotowaniu 

notatek, pomocy i terminarza. Kolorowy 

kalendarz z zaznaczonymi ważnymi 

wydarzeniami może ułatwić organizację.  

Gdzie szukać pomocy? 

Drogi Rodzicu! 

Jeśli zauważasz niepokojące zachowania  

u swojego dziecka, porozmawiaj  

z wychowawcą, nauczycielem, specjalistą  

w szkole. Powiedz o swoich obawach, zapytaj 

jeśli czegoś nie wiesz lub nie rozumiesz.  

Udaj się do Poradni Psychologiczno -

Pedagogicznej na konsultacje, poproś  

o obserwację dziecka i wykonanie badań.  

Poradnia współpracująca z naszą placówką: 

Poradnia Psychologiczna – Pedagogiczna Nr 21, 

ul. Marywilska 44, 03 – 042 Warszawa 

tel. (22) 814 10 61, tel. (22) 814 10 62 

e-mail: info(at)pp-p.waw.pl 
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