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EUROPEJSKI TYDZIEŃ 

ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI

Dysleksja rozwojowa- to zespół specyficznych trudności 

w uczeniu się czytania i pisania, które występują w trzech formach:

 dysleksja- trudności w czytaniu,

 dysortografia- trudności w opanowaniu poprawnej pisowni (także błędy ortograficzne),

 dysgrafia- trudności w opanowaniu właściwego poziomu graficznego pisma.

Niepokoj  ące sygnały

- mała sprawność ruchowa całego ciała: dziecko ma trudności 

z nauczeniem się jazdy na dwukołowym rowerze, wrotkach, łyżwach, nartach oraz niechętnie 

uczestniczy w zabawach ruchowych i lekcjach wychowania fizycznego, 

- obniżona sprawność ruchowa rąk: nieopanowane w pełni czynności samoobsługowych, trudności 

z używaniem nożyczek,

- niechęć do rysowania, pisania, niemieszczenie się  w liniaturze,

- mocny nacisk ołówka, długopisu, szybkie zmęczenie dłoni, 

- trudności z zapamiętywaniem (np. tabliczki mnożenia, wierszy),

wadliwą wymowę, przekręcanie złożonych wyrazów,

- trudności z nazywaniem i zapamiętaniem liter alfabetu, cyfr,

- trudności w orientacji w czasie, np. z określaniem pory roku, dnia, godziny na zegarze,

- popełnianie błędów podczas przepisywania tekstów,

- nagminne opuszczanie, dodawanie, przestawianie, podwajanie liter i sylab; pisanie wyrazów 

bezsensownych; bardzo nasilone trudności podczas pisania ze słuchu (dyktanda)

Zawsze istnieje możliwość skorzystania ze specjalistycznej diagnozy oraz pomocy psychologa,

pedagoga  i  logopedy  zatrudnionych  w  naszej  szkole  oraz  Poradni  Psychologiczno

Pedagogicznej w Wejherowie.

Aby pomóc dziecku w nauce, należy przestrzegać następujących zasad: 

1. dziecko powinno wykonywać zadania domowe codziennie o tym samym czasie, po obiedzie

i odpoczynku, 

2. wykonywanie zadań domowych powinno odbywać się stale w tym samym miejscu, w ciszy 



i spokoju, 

3. przed przystąpieniem do wykonywania zadania dziecko powinno uporządkować swoje 

miejsce pracy i przygotować potrzebne pomoce i przybory, 

4. dziecko powinno najpierw wykonywać zadania trudniejsze a potem pozostałe, 

5. podczas wykonywanej pracy nie należy odrywać dziecka od niej, rozmawiać z nim na inne 

tematy, wydawać poleceń, 

6. dziecko powinno po każdych 30 minutach pracy robić 5-10 minutowe przerwy, 

7. nie należy robić zadania za dziecko tylko z dzieckiem, 

8. po wykonaniu każdego zadania, wymagającego od dziecka wysiłku, należy je pochwalić, 

9. należy wytworzyć w domu odpowiednią atmosferę poszanowania nauki i wykształcenia.

Nie ulega wątpliwości, że uczniom mniej zdolnym należy pomóc, ale to nie znaczy, że należy mu

szkodzić  przez  odrabianie  za  niego  zadań  domowych.  Pomoc  ze  strony  rodziców  musi  być

właściwa i przemyślana, nie może to być wyręczanie dzieci z ich obowiązków. Chcąc pomóc

dziecku,  rodzice  powinni  zwrócić  jego  uwagę  na  rzeczy,  których  nie  zauważyło,  pomóc

w rozwikłaniu  problemu,  naprowadzić  ale  nie  robić  za  dziecko.  Pomagając  dziecku  w nauce,

rodzice będą zorientowani w ich uzdolnieniach i brakach oraz zapobieganiu w porę zaległościom

w nauce. 

Organizacja czasu wolnego dziecka ma bardzo duże znaczenie dla prawidłowego jego rozwoju. Bez

pomocy  rodziców  we  właściwym  zaplanowaniu  i  zorganizowaniu  dnia,  dziecko  szybko  się

zniechęci, gdyż nie poradzi sobie z organizacją czasu. Zacznie mu się wydawać, że nauka zajmuje

mu cały dzień, i traci możliwość do zabawy. Ignorując naukę będzie nawarstwiał zaległości i coraz

bardziej  zniechęcał  się  do  obowiązku  szkolnego.  Zadziała  mechanizm „błędnego  koła”.  Mając

zaległości,  będzie  otrzymywał  negatywne  oceny,  a  to  spowoduje  niezadowolenie  rodziców

i krytykę metod szkolnych. Dziecko przekonane tym, że szkoła jest niesprawiedliwa, tym bardziej

przestanie  się  uczyć.  Rodzice  powinni  zwrócić  uwagę  na  racjonalny  podział  czasu,  którego

największą część należy przeznaczyć na odrabianie lekcji i naukę, następną na zajęcia gospodarcze

i  wreszcie  na inne zajęcia  dowolne,  związane z zainteresowaniami dziecka.  Oczywiście  bardzo

ważny jest czas, który uczeń powinien poświęcić wypoczynkowi po pracy w szkole. 

PRAWA UCZNIÓW Z DYSLEKSJĄ I ICH RODZICÓW

W  Polsce  istnieją  rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej,  które  wychodzą  naprzeciw

potrzebom uczniów dyslektycznych.



Gwarantują one prawo do:

 wczesnej diagnozy,

 wczesnej, specjalistycznej interwencji,

 program i metody nauczania stosowne do potrzeb, możliwości i stylu uczenia się,

 udział w zajęciach terapii pedagogicznej (zajęcia korekcyjno- kompensacyjne),

 dostosowanie wymagań szkolnych i sposobu oceniania do możliwości ucznia (nauczyciel 

jest zobowiązany przestrzegać wskazań zawartych w opinii wydanej przez poradnię),

 zwolnienie z nauki drugiego języka obcego w wypadku uczniów ze stwierdzoną głęboką 

dysleksją (na wniosek rodziców, poparty pisemną opinią z poradni),

 wyrównania szans podczas egzaminów (także sprawdzianu po szkole podstawowej, 

egzaminu gimnazjalnego i matury).


