


DYSLEKSJA

to zaburzenie objawiające się trudnościami w 
nauce czytania i pisania u dzieci, które 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.

spowodowana jest zaburzeniami 

niektórych funkcji poznawczych, 

motorycznych i ich integracji, 

uwarunkowanymi nieprawidłowym 

funkcjonowaniem układu nerwowego



TERMINOLOGIA DYSLEKSJI

DYSLEKSJA

DYSORTOGRAFIA
specyficzne trudności z opanowaniem 

poprawnej pisowni (w tym błędy ortograficzne)

specyficzne trudności w czytaniu

DYSGRAFIA niski poziom graficzny pisma

RYZYKO DYSLEKSJI terminologia stosowana w diagnozie uczniów klas I 

– III. Najczęściej stosuje się termin "dysleksja 

rozwojowa" dla określenia syndromu specyficznych 

trudności w uczeniu się czytania i pisania

Zobacz film:

https://www.youtube.com/watch?v=w

TiiaZ0MgDg



PRZYCZYNY

▪ uwarunkowania tych 

zaburzeń są wielorakie 

(polietiologia). Wskazuje się 

na dziedziczność, zmiany 

anatomiczne i zaburzenia 

fizjologiczne układu 

nerwowego (w okresie ciąży i 

porodu o nieprawidłowym 

przebiegu). Zaniedbanie 

środowiskowe oraz brak 

szybkiej interwencji pogłębia 

zaburzenia i trudności 

dziecka.

▪ zaburzenia funkcji percepcyjno

motorycznych (spostrzegania 

wzrokowego, słuchowego, 

motoryki) i ich współdziałania 

(integracji percepcyjno

motorycznej), funkcji 

językowych, pamięci 

(wzrokowej, słuchowej, 

ruchowej), lateralizacji, 

orientacji w schemacie ciała i 

przestrzeni.



OBJAWY DYSLEKSJI

▪ opóźniony rozwój mowy 

▪ mała sprawność i koordynacja ruchów podczas zabaw ruchowych, samoobsługi, rysowania i 
pisania (brzydkie pismo)

▪ wadliwa wymowa, trudności z wypowiadaniem złożonych słów, błędy gramatyczne

▪ trudności z różnicowaniem głosek podobnych oraz z wydzieleniem sylab, głosek ze słów i ich syntezą

▪ trudności z wykonywaniem układanek i odtwarzaniem wzorów graficznych

▪ oburęczność

▪ mylenie prawej i lewej ręki

▪ trudności w czytaniu pomimo dobrej inteligencji oraz braku zaniedbania środowiskowego i 
dydaktycznego

▪ trudności z opanowaniem poprawnej pisowni: pismo zwierciadlane, mylenie liter podobnych pod 
względem kształtu (p-b-d-g), liter odpowiadających głoskom zbliżonym fonetycznie, opuszczanie 
liter, błędy ortograficzne pomimo znajomości zasad ortografii



NIEZWYKŁE ZALETY DYSLEKSJI

▪ dysleksja jest rezultatem zaburzonej percepcji, lecz w pewnych 
sytuacjach wada, która wywołuje tak dużą podatność na zagubienie w 
sferze informacji symbolicznych, staje się wyjątkową zaletą. 

▪ dyslektykowi wszelkie zadania 
wymagające twórczej 
wyobraźni okazują się bardzo 
łatwe. Mają oni wrodzoną 
umiejętność łączenia rzeczy, 

rozumienia mechanizmów, 
elektroniki, instalacji, 
konstrukcji, sztuk wizualnych i 
innych pokrewnych dziedzin.

▪ prawdopodobnie dlatego wśród 
wynalazców, naukowców, sportowców i 
twórców można spotkać wiele osób z 
symptomami dysleksji. Oczywiście dysleksja 
nie zamienia dziecka automatycznie w 
geniusza, ale sama świadomość, że jego 
umysł funkcjonuje w taki sposób jak umysły 
niektórych genialnych ludzi, dobrze działa 
na poczucie własnej wartości, tak często 
zaniżone u dyslektyków.



NIEZWYKŁE ZALETY DYSLEKSJI

I choć w szkole może mu 
iść lepiej lub gorzej, to w 
dorosłym życiu ma szansę 
osiągnąć naprawdę dużo.

jednak zanim uczeń zdoła uświadomić sobie i docenić pozytywną stronę dysleksji, będzie 
odczuwał przede wszystkim jej negatywne aspekty. Jeśli rodzice dostrzegają u dziecka 
talent, to zapewne nie pomyślą nawet, iż pochodzi on z tego samego źródła, co 
niemożność sprawnego pisania, czytania lub liczenia.

wielu dyslektykom udało się znaleźć 
sposób na to, by podświadomy 
proces myślenia włączyć w pole 
świadomości. Myśląc o czymś 
zajmującym, potrafią "wejść" w swoje 
myśli i obserwować wewnętrzne 

obrazy. Zaburzenia percepcyjne 
powodują, że doświadczają swoich 
myśli, jakby były rzeczywistością. Ich 
specjalny sposób myślenia wytwarza 
kolejny dar: gdy raz nauczą się 
czegoś empirycznie, rozumieją to na 
tak głębokim poziomie, że w 
przyszłości intuicyjnie, bez 
uprzedniego myślenia o tym wiedzą, 
jak robić podobne rzeczy, 
rozwiązywać zadania.

patrząc na dziecko  myślisz - taki inteligentny, a wciąż 
przynosi ze szkoły nienajlepsze oceny. Oczekujesz, że 
będzie taki jak wszyscy, dopasuje się wreszcie do 
ogólnie przyjętego schematu. Prawda jest jednak taka, 
że dyslektyk nie da się wpasować w żadne ramy.    



MOCNE STRONY DYSLEKTYKA

• myśli niewerbalnie - obrazami - myślenie takie jest 
szybsze od "normalnego" werbalnego, dodatkowo 

jest głębsze, całościowe i bardziej wyraziste

• jest błyskotliwy, bardzo inteligentny, elokwentny,

• jest bardzo ciekawy świata i wnikliwy

• ma bardzo dobrą intuicję, umie "czytać ludzi”

• ma wysokie poziom IQ

• posiada bujną wyobraźnią

• utalentowany w takich dziedzinach, jak: sztuka, 
teatr, muzyka, mechanika, opowiadanie (np. 

bajek), sprzedaż, biznes, projektowanie, budowanie 

lub inżynieria,

• łatwiej przychodzi mu rozwiązywanie problemów

• potrafi znaleźć punkt wspólny pomiędzy wieloma, 
różnymi konceptami



• posiada wspaniałą pamięć długotrwałą 
zwłaszcza, jeżeli chodzi o doświadczenia, 
zdarzenia, lokalizacje i twarze

• postrzega świat w wielu wymiarach -
używając wszystkich zmysłów,

• widzi "większy obraz", nie skupia się na 
detalach

• ma tendencje do holistycznego sposobu 
postrzegania informacji, zadań, które ma 
jeszcze wykonać,

• pracowity, zdecydowany, wytrzymały, 
odporny, nieustępliwy

• ma ogromną potrzebę osiągnięć i 
zdobywania wyznaczonych przez siebie 
celów

• empatyczny, dbający o innych, otwarty i 
świadomy

• działający spontanicznie

• zwykle zdaje świetnie egzaminy ustne

• uczy się najlepiej poprzez działania 
manualne, demonstracje, eksperymenty, 
obserwacje oraz pomoce wizualne.



MIMO DYSLEKSJI ODNIEŚLI SUKCES

Wybitnych, sławnych i oryginalnych ludzi sztuki, polityki, sportu czy nauki z dysleksją było i jest 
wielu, a poniższa lista ma być tylko przykładowa. Jednak warto ją przejrzeć, żeby przekonać 
się, że:

Dysleksja to dar, a nie problem. Owszem, w szkole możesz mieć kłopoty, ale jeśli nauczysz 
się z nimi pracować, możesz osiągnąć naprawdę dużo! 

Dyslektycy mogą być wybitni w bardzo różnych dziedzinach. Sam przyznasz, że trudno 
zestawić ze sobą na przykład Washingtona i Newtona albo Cher i Adama Mickiewicza.

Dysleksja nie jest wynalazkiem naszych czasów. W końcu Leonardo da Vinci, Mozart, 
czy Beethoven żyli jakiś czas temu!



ZNANI DYSLEKTYCY

Hans Christian Andersen (1805 - 1875)
Autor  bajek, które zna każde dziecko. Dziewczynka z 

zapałkami, Królowa Śniegu, Księżniczka na ziarnku  grochu, 
Calineczka i Brzydkie Kaczątko. H. Ch. Andersen pisał o 

szkole: "łajany jestem wiecznie i stale, nigdy nie słyszę słowa 
zachęty"

Agatha Mary Clarissa Miller Christi  (1890 – 1976)
Najbardziej znana na świecie pisarką kryminałów oraz 

najlepiej sprzedającą się autorką wszech czasów. Wydano 
ponad miliard egzemplarzy jej książek w języku angielskim oraz 

drugi miliard przetłumaczonych na 45 języków obcych. We 
Francji sprzedano 40 milionów jej książek, podczas gdy 
zajmującego drugie miejsce Emila Zoli – 22 miliony. Pod 

pseudonimem Mary Westmacott wydała kilka romansów, które 
też nieźle się sprzedawały.



ZNANI DYSLEKTYCY

Jadwiga Jastrząb (ur. 1946)
Powszechnie znana i ceniona specjalistka terapii pedagogicznej 

uczniów z dysleksją, autorka podstawowych podręczników z tego 

zakresu. Wspomina: „Problemy w nauce czytania odczuwałam od 

początku klasy I. Z mozołem czytałam pod surowym okiem mamy, 

ciągle słysząc uwagi >>nie zmyślaj, czytaj dokładnie<<. [...] Przez 

całe moje życie, nawet obecnie, napotykam utrudnienia w 

poprawnym odczytywaniu nowo poznanych słów [...] czytam z 

uwewnętrznionym głosowaniem lub składaniem sylab. Odczuwam 

też zaburzenia w orientacji prawo-lewo. Stąd wspomagam się 

szybko zaciskaniem prawej dłoni, gdyż czuję silną jej przewagę i 

potrafię natychmiast zorientować się w stronach”.

Jacek Kuroń (1934–2004)
Polityk i publicysta, działacz „Solidarności”, minister pracy i polityki socjalnej. W 

jednym z wywiadów wyznał: „Do dziś nie nauczyłem się ortografii ani żadnego 

języka. Jestem kiepski w tabliczce mnożenia [...]. Jestem wszak dyslektykiem [...]. W 

moim przypadku szkołę pozwoliła mi oswoić gigantyczna praca intelektualna”. 

Jacek Kuroń był honorowym członkiem Polskiego Towarzystwa Dysleksji.



ZNANI DYSLEKTYCY

Jacek Żakowski (ur. 1957)
Znany publicysta prasowy i telewizyjny, laureat wielu nagród dziennikarskich, 

współtwórca telewizyjnego programu „Tok-Szok”. W jednym z wywiadów wspomina: 

„Najgorsza była pierwsza klasa. Siedziałem całe popołudnia w domu z mamą, 

sylabizując do upadłego – w rezultacie zamiast nauczyć się czytać, uczyłem się 

czytanki na pamięć. [...] z dyktand stawiano mi z łaski trójczyny. Innym dzieciom 

wystarczało 15–20 minut na odrobienie lekcji – ja potrzebowałem kilku godzin. Myliło mi 

się >>u<< zwykłe z kreskowanym, >>a<< z >>ą<<”.

Adam Wajrak (ur. 1972)
Dziennikarz „Gazety Wyborczej”, miłośnik zwierząt, autor książek. Od paru lat 

mieszka w Teremiskach koło Białowieży, skąd nadchodzą jego korespondencje 

przyrodnicze. Tak pisał o swoich trudnościach: „Oj, ciężko było, szczególnie w 

szkole. Kiedy do niej chodziłem, mało kto wiedział, co to takiego dysleksja. W 

podstawówce mój ukochany nauczyciel języka polskiego [...] twierdził, że 

czegoś takiego jak dysleksja w ogóle nie ma. Dla niego błędy ortograficzne, 

które masami pojawiały się w moich wypracowaniach, były wynikiem lenistwa, 

a nie jakiejś przypadłości. A ja naprawdę staram się nie robić błędów, tylko że 

ja ich czasami po prostu nie widzę. Nie widzę ich do tego stopnia, że nawet jak 

mi ktoś by palcem pokazywał, to ja nie jestem w stanie zobaczyć. Robię błędy 

w najprostszych słowach, zjadam litery, przestawiam kolejność i nawet wielka 

wiedza teoretyczna o ortografii nic nie jest w stanie tu pomóc. Nawet słowo 

>>ptak<< piszę >>patak<<”.



ZNANI DYSLEKTYCY

Mikołaj Trzaska (ur. 1966)
Kompozytor, saksofonista, klarnecista basowy. Rozpoczął studia 

na ASP w Gdańsku, na wydziale malarstwa. Zafascynowany jazzem 

lat sześćdziesiątych, szczególnie muzyką Johna Coltrane'a i 
Ornette'a Colemana, porzucił akademię plastyczną, by całkowicie 
poświęcić się muzyce. Podczas gdy inni pisali już płynnie, on stawiał 
pierwsze pokraczne litery, nierzadko w złej kolejności, a często ich 

lustrzane odbicia. Gdy inne dzieciaki chodziły się bawić, on ćwiczył 
pisanie i głośne czytanie. Pierwszą książkę z własnej, 

nieprzymuszonej woli przeczytał dopiero w szkole średniej. Dopiero 
po zakończeniu edukacji przestał bać się pisania



DYSLEKSJA Z HUMOREM

JULIAN TUWIM powtarzał szóstą klasę, miał „dryndę”(poprawkę) z geografii i kłopoty z 

matematyką. W wierszu „Kwiaty polskie” pisze:

Idę na hamak - z nienawistną

Książką, bodaj ją dunder świsnął,

Mistyczną, apokaliptyczną,

z abrakadabrą liter greckich,

Szatańskich szyfrów, cięć 

zdradzieckich:

z kabałą trygonometryczną.

M. Bogdanowicz, Portrety nie tylko sławnych osób z 

dysleksją, Gdańsk 2008.



DYSLEKSJA Z HUMOREM

Adam Mickiewicz, w co może trudno dziś uwierzyć, miał problemy z pisaniem. 

Jak wiemy, dawniej kaligrafia była bardzo ważna, a małemu Adasiowi litery 

kojarzyły się z pająkami. Zwłaszcza „m” i „n” były dla niego problemem. Żywił tak 

wielki wstręt do pisania, że z tego powodu powtarzał trzecią klasę. W końcu 

jednak nauczył się pisać, chociaż robił to w sposób daleki od ideału.
Źródło: Jean-Charles Gille-Maisani „Adam Mickiewicz człowiek: studium psychologiczne”

Próbka pisma Adama Mickiewicza:



LITERATURA DLA RODZICA

▪ M. Bogdanowicz – „Ryzyko dysleksji. Problem i diagnozowanie”, Wydawnictwo 
Harmonia, Gdańsk 2002r.

▪ M. Bogdanowicz, A. Adryjanek – „Uczeń z dysleksją w szkole”, OPERON, Gdynia 2004r. 

▪ W. Brejnak – „Dysleksja”, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003r.

▪ H. Pętlewska - „Przezwyciężanie trudności w czytaniu i pisaniu”, Oficyna wydawnicza 
IMPULS, Kraków 1998r.

▪ W. Brejnak  - „Kocham i wychowuję” – Oficyna wydawnicza Adam, Warszawa 1993r.

▪ G. Reid, S. Green – „100 pomysłów, jak pomóc dziecku z dysleksją” – Wydawnictwo 
Harmonia, Gdańsk 2015r. 

▪ W. Brejnak, K. Zakrzewski – „Dysleksja w teorii  i praktyce” – Warszawski    oddział  PTD, 
Warszawa 1999r.

▪ A. Grabowska, K. Rymarczyk – „Dysleksja od badań mózgu do praktyki” – PAN, 2004r.



PUBLIKACJE DLA UCZNIÓW:

▪ Dysgrafia 1,  Ćwiczenia usprawniające motorykę małą - Kraszewska Monika, Kraszewska 

Magdalena, wyd.WIR

▪ Ćwiczenia grafomotoryczne - Monika Kraszewska, wyd.WIR

▪ Dysleksja. Ćwiczenia funkcji poznawczych dla dzieci zagrożonych dysleksją w wieku 7-8 lat -

Agnieszka Bala, wyd.WIR

▪ Dysortografia 7-8 lat. Symultaniczna nauka poprawnej pisowni - Agnieszka Bala, wyd. WIR

▪ Ćwiczenia językowe dla dzieci zagrożonych dysleksją w wieku 9-10 lat - Marta Kuchnik, wyd. 

WIR

▪ Dyskalkulia, Ćwiczenie umiejętności matematycznych, cz.1 - Szwajkowski Witold, wyd.WIR

▪ Dysleksja. Ćwiczenia funkcji słuchowych i wzrokowych dla uczniów z dysleksją (11-13 lat) -

Agnieszka Bala, wyd.WIR

▪ Ortografki, czyli zabawne historyjki i ćwiczenia ortograficzne kształcące umiejętność czytania 
ze zrozumieniem dla uczniów klas IV-VI - Anna Tońska- Szyfelbein



PRZYGOTOWAŁY:

Monika Lewkowicz
Terapeuta pedagogiczny

Katarzyna Światowska 
Logopeda, terapeuta pedagogiczny


