
ZABURZENIA  MOWY  A  DYSLEKSJA 
 
Większość dzieci zagrożonych dysleksją zdradza specyficzne 
trudności zanim pójdzie do szkoły. Jednak problemy te często 
pozostają niezauważone lub zbagatelizowane. 
Rodzice powinni obserwować dziecko od najmłodszych lat, a kiedy 
pojawiają się wątpliwości, jak najszybciej reagować.  

Jednym z symptomów  zapowiadających dysleksję rozwojową 
są zaburzenia rozwoju mowy. 

Gdy dziecko: 
 
 ma słabą pamięć słuchową, trudno zapamiętuje wierszyki, 

piosenki, informacje ułożone w pewne sekwencje np. nazw pór 
roku, dni tygodnia, miesiąca; 

 
 trudno mu odróżnić głoski o podobnym brzmieniu np.  

k-g, z-s, dzielić słowa na głoski, łączyć głoski w słowo; 
 
  ma wady wymowy, kłopoty z budowaniem poprawnych 

wypowiedzi, z wypowiadaniem trudnych słów, często je 
przekręca  

 
- może to oznaczać przyszłe  problemy w nauce czytania i 
pisania.  
 
Rodzice chcąc ułatwić dziecku naukę czytania powinni jak 
najwcześniej  ćwiczyć słuch fonematyczny czyli umiejętność 
wyróżniania głosek na przykład głoski początkowej i końcowej  
w wyrazie, dzielenia wyrazu na sylaby i łączenia głosek w słowo. 
Słuch fonematyczny jest odpowiedzialny również za prawidłową 
mowę. Należy pamiętać, że jeśli dziecko mówi nieprawidłowo, to 
nie jest to tylko problem mówienia, także przyczyna niepowodzeń 
szkolnych.  
Obiegowe opinie typu: "Ono jeszcze z tego wyrośnie," usypiają 
czujność rodziców. Tymczasem prawda jest taka, że im wcześniej 
dziecko zacznie ćwiczyć tym ma większą szansę na powodzenie.  
Przy najmniejszych wątpliwościach trzeba udać się do specjalisty, 
by zbadać słuch dziecka, zgryz , sposób oddychania oraz ogólny 
psychiczny i fizyczny rozwój dziecka.  
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Należy pamiętać, że 3-letnie dziecko powinno swobodnie 
porozumiewać się za pomocą zdań, a 5-cio latek powinien 
poprawnie wymawiać wszystkie głoski. 
 
 
Oddychanie przez usta jest nie tylko częstą przyczyną infekcji 
górnych dróg oddechowych, ale także sprzyja powstawaniu wad 
wymowy i zgryzu. Inną z częstych przyczyn powstawania wad 
wymowy i zgryzu jest niewłaściwy sposób połykania. Dziecko od  
3 roku życia, połykając, powinno unosić język za górne zęby. 
Większość zaburzeń mowy można zlikwidować bądź znacznie 
złagodzić, jeśli pracę z dzieckiem rozpocznie się w wieku 
przedszkolnym. 
 
 
Rodzic sam może sprawdzić, czy dziecko potrafi: 

 naśladować konika, kląskając językiem o podniebienie;  
 naśladować syk węża (ssss...), chowając język za dolne zęby; 
 naśladować szum wiatru (szszsz...),unosząc język do góry; 
 dotknąć końcem języka do poszczególnych ząbków. 

 
 
W przypadku wątpliwości, po radę najlepiej zgłosić się do 
logopedy lub poradni psychologiczno-pedagogicznej.  
 
Terapia dzieci ryzyka dysleksji obejmuje ćwiczenia od ruchowych, 
poprawiających sprawność fizyczną poprzez ćwiczenia 
usprawniające technikę pisania, czytania, po wsparcie 
emocjonalne.  
 
W przypadku dużych problemów, na wniosek rodziców, poradnia 
po badaniach może wystawić specjalne zaświadczenie. Nie jest to 
jednak pozbycie się kłopotu.  
Jednak jeśli dziecku wystarczająco wcześnie  pomożemy, łatwiej 
mu będzie pokonywać napotykane trudności, które  mogą mu 
towarzyszyć do końca edukacji, a nawet w życiu dorosłym. 
 
 
 
 
                                                                                   Opracowała:  Małgorzata Szalińska 
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