
 

Dysleksja – co to takiego? 

 
           Dysleksja to zaburzenie objawiające się trudnościami w nauce czytania i pisania u 

dzieci, które nie powinny mieć z taką nauką problemów - są w normie intelektualnej, nie 

mają żadnych poważnych wad wzroku i słuchu ani schorzeń neurologicznych, są 

otoczone w szkole prawidłową opieką dydaktyczną i nie są zaniedbane środowiskowo. 

Dysleksja występuje w różnym nasileniu u kilku-kilkunastu procent populacji. 

            Dysleksja to nie choroba, którą można wyleczyć. Dyslektykiem jest się na całe 

życie. Dlatego ważne jest wyćwiczenie różnych strategii postępowania, dzięki którym 

dysleksja nie będzie przeszkadzać w życiu codziennym. Powinna w tym pomóc terapia 

pedagogiczna (zajęcia kompensacyjno-korekcyjne). Im wcześniej terapia się zacznie, 

tym lepiej dla dziecka. 

           Przyczyny dysleksji nie zostały do tej pory dokładnie poznane, choć wykryto i 

opisano liczne cechy różniące dyslektyków od nie-dyslektyków, takie jak inny rozkład 

aktywności części mózgu w czasie wykonywania prostych zadań językowych. Są to o 

tyle istotne informacje, że jednoznacznie potwierdzają, że dysleksja to zjawisko o 

podłożu biologicznym. Istnieją wyniki badań sugerujące, że dysleksja może obecnie 

występować częściej niż w przeszłości, w związku ze zmianą diety przeciętnego 

dziecka. 

           Im wcześniej dysleksja zostanie wykryta i zdiagnozowana, tym łatwiej jest jej 

przeciwdziałać i skierować na dodatkowe zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. 

 

 

 

Dysleksja - zaburzenia uczenia się czytania 

 

Objawy: 

a. dziecko ma trudności w różnicowaniu liter o podobnej strukturze graficznej, ale 

odmiennej lokalizacji w przestrzeni, np.: b - d - p, n - u, M - W, Z - N, E i S, 

wynikające stąd powolne odczytywanie wyrazów, częste mylenie się i 

poprawianie;  

b. dziecko przedstawia litery i sylaby, np.:  czyta „lomokotywa” zamiast 

„lokomotywa”, „kos” zamiast „sok”;  

c. niedokładnie różnicuje litery i zgaduje na podstawie odczytywania początku 

słowa, np.:  odczytuje „mamusia”, a napisano „mateczka”, albo „zakładają”, 

zamiast „zakładali”;  

d. gubi się w czasie czytania, nie wie, w którym miejscu czytało, jeżeli na chwilę 

odrywa wzrok od tekstu (bardzo mu wtedy pomagają dwie kartki- jedna zakrywa 

tekst już przeczytany od góry, a druga tekst od dołu, jeszcze nie przeczytany); 

 

 



 

e. źle czyta słowa, które już odczytywało zupełnie dobrze poprzedniego dnia czy też 

przed chwilą, bardzo często czyta źle słowa, które nic dla niego nie znaczą, np.: 

się, wtedy, dlatego, że;  

f. nie uwzględnia interpunkcji, czyta bezbarwnym głosem, mało ekspresyjnie, ma 

tak duże trudności z techniką czytania, iż problemy rozumienia tekstu i 

wynikające z prawidłowego rozumienia ekspresyjne jego odczytywanie schodzą 

na dalszy plan,  

g. czyta bardzo szybko, połykając słowa lub ich fragmenty, albo bardzo wolno, w 

jednym i drugim przypadku bardzo męczy się przy czytaniu,  

h. często opuszcza albo dodaje słowa i zdania,  

i. czyta metodą słowo po słowie (we wcześniejszych etapach głoska - po głosce 

czyli literuje), bardzo mozolnie, borykając się z prawie każdym słowem.  

 

 

 

Dysgrafia - zaburzenia uczenia się pisania  

 

Objawy: 

a. trzyma ołówek (pióro, długopis) bardzo niezgrabnie, zbyt mocno, męczy się przy 

pisaniu (bardzo szybko zaczyna mu drżeć ręka),  

b. nie umie pisać na nie poliniowanym papierze, pisze zostawiając nierówne odstępy 

między słowami, niektóre litery są bardzo małe, inne zaś zbyt rozciągnięte, ma 

kłopoty z poprawnym przedzielaniem słów,  

c. niektóre litery pisze odwrotnie, do góry nogami (pismo tzw. lustrzane), myli litery 

duże i małe, zestawia obok siebie litery duże i małe, pisane i drukowane, np.: 

maMa, domeK,  

d. często wykracza poza linię - górną i dolną,  

e. pisze jak gdyby całym sobą, pracują nie tylko palce i dłoń, ale cała ręka, i druga 

ręka, dziecko wysuwa język, robi grymasy, wierci się, przysiada to na jedną to na 

drugą nogę, klęka na krześle, staje przy stole,  

f. przyciska długopis zbyt mocno ( może to być nawet dziurawienie kartki) albo zbyt 

lekko ("wiotka ręka"),  

g. często pisze bardzo wolno, wypracowuje każdą literkę, ale często się myli, 

zaczyna daną literę poprawiać kilka razy, wymazuje i znów poprawia, skreśla i 

pisze obok albo jeszcze raz nad, po czym znów poprawia,  

h. ma duże trudności z zapisywaniem tekstu dyktowanego - nie spostrzega dokładnie 

sekwencji dźwięków w słowie i zapisuje to, co usłyszało, np.: „srka”, zamiast 

„sroka”, „salot” zamiast „samolot”, 'trzasko” zamiast „trzęsawisko” (bardzo często 

jest to „czasko”),  

 

 



 

i. zapisuje słowo tak, jak słyszy, nie uwzględnia tego, co wie o danym słowie (jak 

ono wygląda), np.: „japko”(jabłko), ”pszyiaciel”(przyjaciel), „czy - cztery” (trzy - 

cztery), „bendom” (będą),  

j. często nie używa interpunkcji ani dużych liter, np.: zaczyna zdanie małą literą i nie 

kończy kropką,  

k.  gdy tylko może, unika pisania, gdy musi coś napisać z głowy - są to bardzo  

krótkie i proste teksty (krótkie, pojedyncze zdania albo złożone współrzędnie i 

połączone spójnikiem „i”).     

        

 

 

Dyskalkulia - zaburzenia uczenia się matematyki 

 

Objawy: 

a. jeszcze w klasie III liczy na palcach, nie może opanować tabliczki mnożenia, 

odpytywane na wyrywki bardzo długo się zastanawia nad odpowiedzią często 

powtarzając kilkakrotnie: 3:5, 3:5, 3:5 ...  

b. przy zapisywaniu i odczytywaniu liczb zamienia cyfry miejscami, np.: 13 czyta 

(lub zapisuje) jako 31, odwraca cyfry, np.: 6 odczytuje jako 9, 3 zapisuje jako E,  

c. nie rozumie, że wartość cyfry zależy od miejsca, które one zajmuje, nie widzi 

różnicy w zapisie 0,10 i 0,01 nie rozumie, że 0,1 i o,10 to samo, a więc ma 

trudności w łączeniu znaku graficznego z odpowiadającą mu liczbą,  

d. może zupełnie dobrze opanować dodawanie i mnożenie (pomaga sobie palcami), 

ale ma kłopoty z odejmowaniem i dzieleniem, z trudem opanowuje odejmowanie 

związane z przekroczeniem progu dziesiątkowego (37 - 19),  

e. często dobrze rozumie problem i ustnie rozwiązuje go poprawnie, ale trudności 

pojawiają się, gdy ma to zapisać czy pracować metodą "przeczytaj polecenie w 

książce i wykonaj w zeszycie",  

f. ma trudności z problemami wymagającymi liczenia w codziennym życiu (robienie 

zakupów, rozliczenie się z pieniędzy, posługiwanie się zegarkiem, wagą, 

mierzenie linijką),  

g. z trudem opanowuje rozmaite reguły dotyczące np.: kolejności działań, różnych 

ułatwień w liczeniu, sposobu rozwiązywania równania, ma trudności z 

rozwiązywaniem zadań tekstowych  

(wg A. Brzezińska, 1995). 

 


