
Dysleksja to temat mniej lub bardziej znany prawie każdemu,
przywoływany szczególnie w sytuacjach, w których dziecko przystępuje
do ważnych egzaminów. O problemach natury dyslektycznej u uczniów,

a przede wszystkim sposobach pomocy dzieciom zagrożonym ich
wystąpieniem należy pomyśleć jednak znacznie wcześniej. 

Czym  dokładnie jest dysleksja rozwojowa i jak rozpoznać czy u naszego
dziecka występują specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu?  
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Dysleksja rozowjowa

Syndrom specyficznych trudności 
w nauce czytania i pisania. Przy czym

czytanie i pisanie to złożone czynności,
które mogą przebiegać prawidłowo jeśli

leżące u ich podstaw funkcje
wzrokowe, słuchowe, językowe,
dotykowo-kinestetyczne (czucie

dotyku 
i ruchu) i motoryczne oraz ich
współdziałanie, czyli integracja

percepcyjno - motoryczna rozwijają
się prawidłowo.
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CZY MOJE DZIECKO MOŻE MIEĆ TRUDNOŚCI W NAUCE
CZYTANIA I PISANIA?

Marzena Piekarczyk



 
DYSLEKSJA TO NIE TYLKO TRUDNOŚCI ZWIĄZANE 

Z NAUKĄ CZYTANIA 
I PISANIA

U uczniów dyslektycznych  obserwuje się również kłopoty 
z nauką języków obcych, czy przedmiotów ścisłych pomimo, 
że posiadają tzw. potencjał funkcjonowania arytmetycznego, 

a niekiedy wykazują wybitne zdolności matematyczne. 
W początkowych etapach edukacji niepowodzenia 

w obliczeniach związane są przede wszystkim z brakiem rozumienia
matematycznych poleceń. Ten brak rozumienia szczególnie dłuższych

poleceń wiąże  się z silną koncentracją na sprawiającej 
im problem technice  czytania, 

a nie na samej treści zadania.
 

 

KIEDY MÓWIMY 
O DYSLEKSJI?

O dysleksji możemy mówimy wówczas,
gdy trudności w uczeniu się 

nie są spowodowane zaniedbaniami
edukacyjnymi czy niepełnosprawnością
intelektualną. Konieczne jest również
wykluczenie przyczyn chorobowych

między innymi problemów
okulistycznych i laryngologicznych.

Kiedy diagnozować?
W przypadku dysleksji rozwojowej, podobnie jak 

w odniesieniu do innych nieprawidłowości rozwoju,
niezmiernie ważne jest jak najwcześniejsze

zidentyfikowanie problemu i podjęcie skutecznej
interwencji. Dziecko ryzyka dysleksji nie musi

bowiem stać się uczniem dyslektycznym.
Odpowiednio dobrane do możliwości dziecka

metody pracy mogą pomóc w rozwoju zaburzonych
funkcji percepcyjno-motorycznych. Nie czekamy

zatem do momentu, w którym zaczną zbliżać 
się egzaminy! Sytuacje monitorujemy 

już w przedszkolu.



 
CHARAKTERYSTYCZNE SYMPTOMY

opóźniony rozwój mowy, wady wymowy,
mała sprawność ruchowa całego ciała -dziecko ma m.in. trudności 

obniżona sprawność ruchowa rąk (np. trudności samoobsługowe,
trudności w posługiwaniu się nożyczkami, niechęć do rysowania,
trudności w rysowaniu szlaczków),
trudności z odróżnianiem podobnych kształtów (np. litery m-n) oraz
identycznych lecz inaczej ułożonych, np. d-b i wyróżnianiem elementów z
całości,
kłopoty na poziomie słuchu fonematycznego, m.in. problemy 

trudności z zapamiętaniem sekwencji, nazw dni tygodnia, miesięcy itp.
kłopoty z koncentracją uwagi, łatwe rozpraszanie się,
problemy na poziomie funkcji wzrokowych manifestujące się np.
problemami z zapamiętywaniem liter i  myleniem tych o podobnym
kształcie, kłopoty z utrwalaniem popranej pisowni wyrazów 

zaburzenia lateralizacji, takie jak oburęczność, obuoczność, lateralizacja
skrzyżowana (np praworęczność i lewooczność).

z utrzymaniem równowagi  z trudem uczy się jeździć na rowerze, jest
często niezdarne w ruchach,

    z odróżnianiem głosek o podobnym brzmieniu (np. g - k, z - s), kłopot 
z wyróżnieniem głosek w słowach, czyli analizą głoskową, a także operacją         
odwrotną, tj. syntezą głoskową,

z trudnościami ortograficznymi),

 

 

 
OBJAWY

Dysleksja ujawnia się pod postacią zespołu
różnych symptomów. Objawy 

te manifestują się bardzo wyraźnie 
w momencie, gdy dziecko zaczyna uczyć

się czytać i pisać. Jednak zapowiedź
przyszłych trudności w nauce 

o charakterze dyslektycznym można
zaobserwować znacznie wcześniej.

Mówimy wówczas 
o prawdopodobieństwie wystąpienie

dysleksji rozwojowej, czyli ryzyku
dysleksji rozwojowej. 



 
WIELOSPECJALISTYCZNA DIAGNOZA

Badanie diagnostyczne służące postawieniu diagnozy dysleksji rozwojowej
jest dokonywane w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Zespół, który

zajmuje się diagnozą składa się z pedagoga, psychologa, a często także
logopedy. W wielu przypadkach przed postawieniem diagnozy konieczne

jest wykonanie badań medycznych - badanie wzroku i słuchu, niekiedy
potrzebna jest również konsultacja neurologiczna.

 

 

WIDZĘ U DZIECKA JEDEN 
Z OBJAWÓW, CZY TO ZNACZY,

ŻE JEST DYSLEKTYKIEM?

Pojawienie się jednego czy kilku 
objawów nie musi oznaczać, że dziecko

będzie miało specyficzne trudności 
w zakresie czytania i pisania. 

Warto się jednak przyjrzeć rozwojowi
swoich pociech także

retrospektywnie i w przypadku
dostrzeżenia opisanych nieprawidłowości
skonsultować ze specjalistą. Stwierdzenie

dysleksji rozwojowej wymaga bowiem
wielospecjalistycznej diagnozy.

Opinia i co dalej?

Drogi rodzicu pamiętaj, że opinia to nie koniec
drogi lecz jej początek! Po rozpoznaniu problemu

trzeba zacząć nad nim pracować. Kierunek tej
pracy pomoże wyznaczyć specjalista dając

wskazówki na temat sposobów pracy z dzieckiem.
Opinia to nie zmniejszenie wymagań w szkole, tylko

dostosowanie metod i form pracy do możliwości 
i ograniczeń ucznia.
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 DO POSŁUCHANIA 
"CAŁA PRAWDA 
O DYSLEKSJI".

Zachęcam do wysłuchania zapisu
rozmowy Anny i Roberta Sowińskich 

z profesor Martą Bogdanowicz -
uznaną w Polsce i poza jej granicami

ekspertką w temacie dysleksji
rozwojowej

https://www.spreaker.com/user/sorman/ondu056?utm_medium=widget&utm_source=user%3A9902527&utm_term=episode_title

