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CO TO JEST DYSLEKSJA? 

   Dysleksja to inaczej specyficzne 
trudności w nauce, które występują 
pomimo prawidłowego rozwoju 
intelektualnego i sprzyjających 
warunków środowiskowych.  

 

 Dysleksja to zespół objawów. 
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(„złe czytanie)     (problemy          (problemy z ortografią)    (problemy z matematyką) 
                          z pisaniem) 



PRZYCZYNY DYSLEKSJI – 

KONCEPCJA ORGANICZNA 

 Zwolennicy teorii organicznej uważają, że uszkodzenia 
struktury okolic mózgu, odpowiedzialne za czynności 
czytania i pisania, mogą być wywołane czynnikami 
patogennymi: chemicznymi, fizycznymi i biologicznymi, 
działającymi w okresie płodowym lub okołoporodowym. 

 



PRZYCZYNY DYSLEKSJI – 
KONCEPCJA GENETYCZNA 

 Czynnikiem patogennym w genetycznych 
uwarunkowaniach dysleksji są patologiczne geny 
przekazywane z pokolenia na pokolenie, częściej 
odnotowane wśród chłopców.  

 



PRZYCZYNY DYSLEKSJI – 
KONCEPCJA GENETYCZNA 

 Koncepcja ta wyjaśnia przyczynę dysleksji 

nadprodukcją w okresie prenatalnym męskiego 

hormonu - testosteronu. Autorzy tej koncepcji 

dostrzegli istnienie związku pomiędzy płcią męską, 

leworęcznością, dysleksją i zaburzeniami 

funkcjonowania immunologicznego, wyrażającymi 

się chorobami układu pokarmowego, takimi jak: 

zespół złego wchłaniania, migreny, alergie. 

 



INNE PRZYCZYNY DYSLEKSJI 

 Problemy z przetwarzaniem fonologicznym 

 Brak współpracy obu półkul mózgowych 

 Lateralizacja skrzyżowana 

 

 



OBJAWY DYSLEKSJI 

Jednym z objawów dysleksji może być opóźnienie rozwoju ruchu i mowy. 

Leon Kaczmarek wyróżnia następujące zniekształcenia w mowie i piśmie: 

 kakografia - zniekształcenie liter w piśmie; 

 kakoleksja - zniekształcenie głosek podczas czytania; 

 paragrafia - zamienianie liter w piśmie lub ich dodawanie; 

 paraleksja - błędne czytanie liter lub dodawanie liter do czytanych wyrazów; 

 mogigrafia - opuszczanie liter w piśmie; 

 mogileksja - opuszczanie liter podczas czytania; 

 dysortografia - popełnianie błędów ortograficznych z powodu braku 
opanowania zasad pisowni lub jako odzwierciedlenie w piśmie nieprawidłowej 
wymowy albo wskutek gwarowej wymowy.  

 



SYMPTOMY DYSLEKSJI W DOROSŁYM ŻYCIU 

• Problem z kierunkami podczas prowadzenia auta 
• Problem z układem tanecznym 
• Problem z utrzymaniem porządku 
• Problem z planowaniem czasu 
• Problem z wypełnianiem formularzy 
• Problemy z czytaniem map 

• Problem z orientacją w terenie np. w lesie 



 Wymienione trudności są przyczyną niepowodzeń 
szkolnych uczniów, niechęci do nauki, braku wiary we 
własne siły, niskiej samooceny.         

                               

    Może to skutkować trudnościami w sferze emocjonalnej  
i społecznej, dlatego bardzo istotna jest wczesna diagnoza 
i dobrze prowadzona terapia.  

 



DIAGNOZA 

W Polsce wyróżniamy 3 stopniowy etap diagnozy dysleksji: 

I - przeznaczony dla 5 - 6-latków (tzw. „gotowość szkolna”) 

II – przeznaczony dla 6 - 7-latków w kierunku ryzyka 
dysleksji 

III – przeznaczony dla uczniów po 10 roku życia w kierunku 
dysleksji 

 



UWAGA! 

 Najważniejsze jest wczesne zaobserwowanie trudności. 

 Dziecko z opinią o ryzyku dysleksji nie musi otrzymać 
opinii o dysleksji, gdyż działania terapeutyczne mogą 
wyeliminować dotychczasowe problemy.  

  

 



ZASADY UDZIELANIA POMOCY  

1. Systematyczności 

2. Stopniowania trudności 

3. Współpracy terapeuty – nauczyciela – rodziców – ucznia 

4. Życzliwości 

5. Akceptacji 

6. Relacji 

7. Wykorzystania zainteresowań dziecka 

8. „Im wcześniej tym lepiej” 



OPINIA TO KONIECZNOŚĆ DODATKOWEJ PRACY 

 Otrzymanie opinii z Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej zobowiązuje do dodatkowej, 
systematycznej i ciężkiej pracy dziecka  
z rodzicami i terapeutą.  

  



GDZIE SZUKAĆ POMOCY? 

 Konsultacje z nauczycielami, pedagogiem, 
terapeutą pedagogicznym, logopedą. 

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 21 

Adres: Marywilska 44, 00-001 Warszawa 

Godziny otwarcia: 08:00 - 20:00 

Telefon: 22 814 10 61 



PROPOZYCJE ĆWICZEŃ 

 DOBIERANIE LITER DO USŁYSZANYCH GŁOSEK 

 Dzieci otrzymują kartoniki z wypisanymi literami: 

 

 

 

 

 

 Wymawiamy wyrazy, np. siano – świeca. Zadanie dziecka polega na wyszukaniu 
odpowiedniego kartonika z początkowymi głoskami, które słyszy na początku 
wymawianej przez nas pary wyrazów. W przypadku, gdy mówimy siano – świeca, 
dziecko powinno pokazać kartonik  [si:ś]. 

 



UZUPEŁNIANIE BRAKUJĄCYCH SYLAB 

 Zadaniem dziecka jest układanie wyrazów – z daną sylabą na 
początku, w środku lub na końcu wyrazu.  

 

 



PODPISYWANIE OBRAZKA/ODCZYTYWANIE SYLAB 
 



ODPOZNAWANIE WZROKOWYCH OBRAZÓW SYLAB 

SKŁADAJĄCYCH SIĘ NA DWUSYLABOWE SŁOWA 

 Dziecko otrzymuje zestaw odpowiednio dobranych sylab,  

z których każda wypisana jest na oddzielnym kartoniku. 

Terapeuta głośno wypowiada dwusylabowe słowa (dzieląc 

je głosowo na sylaby) lal-ka, mas-ło, ko-tek. Zadanie 

dziecka polega na odszukaniu tych sylab w podanym 

zestawie. W dalszym toku ćwiczeń to samo zadanie dziecko 

może wykonywać na materiale wyrazów trzy- i 

wielosylabowych.  

 



DYSLEKTYCY 
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• A.G. Bell                      
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Dziękujemy za uwagę! 


