
„Jak rozpoznać i pomóc dziecku z dysleksją”  

 

    Coraz częściej słyszymy określenie „dysleksja”. Czym ona jest? Co oznacza? 

Otóż dysleksja oznacza trudności w czytaniu, pisaniu, a często też w liczeniu lub, 

jak się to czasem określa; „specyficzne trudności w uczeniu się”. 

   Odkrycie dysleksji u własnego dziecka nie jest czymś łatwym, dlatego też 

zamieszczam w moim artykule Skalę Ryzyka Dysleksji, której autorką jest prof. 

Marta Bogdanowicz. Zawiera ono 24 stwierdzenia, które należy ocenić na 

czterostopniowej skali. Cyfry wskazują stopień nasilenia danej cechy czy 

zachowania. 1- oznacza nigdy, 2-czasem, 3-często, 4-zawsze. Im więcej punktów 

uzyska Wasze dziecko, tym mocniejszy sygnał do kontaktu ze specjalistą i 

podjęcia odpowiednio zaplanowanych działań, aby zminimalizować problem. 

Pamiętajcie państwo o jednym: czas nie jest dobrym doradcą- oczekiwanie na 

zmiany wraz z upływającym czasem to ugruntowanie trudności. 

   Po przeczytaniu pytania, proszę zapisać tę cyfrę, która najbardziej dotyczy 

zachowania dziecka: 

1. Dziecko jest mało sprawne ruchowo, słabo biega, skacze, źle jeździ na rowerze. 

2.Dziecko niechętnie uczestniczy w zabawach ruchowych. 

3. Dziecko źle funkcjonuje na zajęciach gimnastycznych. 

4. Dziecko ma problemy z zawiązywaniem sznurowadeł, zapinaniem guzików, 

wiązaniem kokardek. 

5.Dziecko ma trudności z posługiwaniem się nożyczkami. 

6.Dziecko niechętnie bawi się układankami, klockami lego, puzzlami lub nie umie 

układać według (układa tylko swoje kompozycje). 

7. Dziecko niechętnie rysuje. 

8. Dziecko ma problem z odtwarzaniem prostych szlaczków i figur 

geometrycznych. 

9. Dziecko ma trudności z zapamiętywaniem rzadziej występujących liter        (f- 

ł- g). 

10.Dziecko ma trudności z odróżnieniem i zapamiętaniem liter o podobnych 

kształtach(m-n, l-t-ł). 

11. Dziecku sprawia problem odróżnienie i zapamiętanie liter o kształtach 

identycznych, lecz inaczej położonych w przestrzeni (p-b-d-g). 

12. Dziecko pisze litery i cyfry zwierciadlanie, oraz odwzorowuje wyrazy przez 

zapisywanie ich od strony prawej do lewej. 

13. Dziecko jest oburęczne- wykonując czynności posługuje się raz ręką prawą, 

raz lewą. 

14. Dziecku sprawia problem odróżnienie prawej i lewej strony swojego ciała. 

15. Dziecko ma problem z określeniem kierunków w przestrzeni (nieprawidłowo 

używa przyimków: nad, pod, przed, od, do). 



16.Dziecko ma problem z budowaniem poprawnych wypowiedzi (zmienia szyk 

wyrazów w zdaniu, błędnie używa trudniejszych wyrazów). 

17. Dziecko przekręca słowa (np. mówi kraktor), zmienia przedrostki                w 

wyrazach(zauczyć się) albo używa nieprawidłowych form gramatycznych. 

18. Dziecko ma wadę wymowy. 

19. Dziecko ma trudności z zapamiętywaniem krótkich piosenek i wierszyków. 

20. Dziecko ma trudności w zapamiętywaniu materiału uszeregowanego            w 

wiersze i sekwencje( nazwy pór roku, dnia, kolejnych posiłków, nazwy dni 

tygodnia). 

21. Dziecko nie umie odróżnić głosek o podobnym brzmieniu(np. g-k, z-s), 

dlatego nie dostrzega różnic w wyrazach góra-kura, koza-kosa. 

22.Dziecko ma trudności z wyróżnianiem głosek w wyrazach (np. nos = n-o-s) 

23. Dziecko ma trudności z łączeniem głosek w wyrazy (np. o-k-o = oko). 

24. Dziecko ma trudności z koncentracją uwagi, łatwo się rozprasza). 

 

  Kochani Rodzice jeżeli zauważycie problem , nie bójcie się skierować dziecka 

do Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, porozmawiajcie również o tym        z 

wychowawcą swojego dziecka. Pamiętajcie również o tym, że takiemu dziecku 

nie wystarczy nauka w szkole i  specjalistyczne zajęcia, musicie sami 

podejmować działania , aby pomóc swojemu dziecku.  

  Jest to ciężka i długotrwała praca, ale jeżeli będziecie wytrwali, Wasz trud 

przyniesie oczekiwany rezultat.   

  Pamiętajcie aby czytać z dzieckiem, najlepiej na przemian (rodzic, dziecko 

,rodzic). Po przeczytaniu tekstu, sprawdzać co dziecko z niego zapamiętało. 

Utrwalać i powtarzać wiadomości przy każdej nadarzającej się okazji w ciągu 

dnia. W początkowych klasach najlepiej jest, aby dziecko pisało ołówkiem         

(łatwiej poprawiać błędy, ołówek łatwiej się prowadzi podczas pisania), jeżeli 

pisze długopisem całkowicie korektorować błędy np. przez zaklejenie paskiem 

lub zamazanie całego błędnego wyrazu i napisanie go poprawnie( Sprawdzajcie 

codziennie zeszyty). Załóżcie dziecku „dzienniczek” z trudnymi wyrazami- 

wpisywanie do niego  trudnych do zapamiętania wyrazów sprawia, że dziecko 

uczy się je zapamiętywać. Bawcie się z dzieckiem w „skojarzenia” – taka zabawa 

poszerza wyobraźnię dziecka, a przez to poszerza zdolność kojarzenia faktów i 

łatwość zapamiętywania trudnych regułek . 

   Nie próbujcie dziecku wmówić ,że jest „leniem”- ono chce się nauczyć ale nie 

potrafi, więc pomagajcie mu w jego codziennych wzmaganiach.  

   Zachęcam również do przeczytania bardzo ciekawych poradników dla rodziców 

: „Dysleksja”- Wojciech Brejnak, oraz „Jak pomóc dzieciom Radzic sobie z 

dysleksją” - Sally Raymond. Ciekawe przykłady dzieci z dysleksją oraz problemy 

z jakimi borykają się  rodzice tych dzieci powodują utożsamianie się     z nimi i 

rozumienie problemu, który dotyczy nas samych.  
                                                                                                                        Opracowała Anna Markiewicz 


