Dysleksja rozwojowa
Są to specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym.
Spowodowane są zaburzeniami niektórych funkcji poznawczych, motorycznych i ich integracji,
uwarunkowanymi nieprawidłowym funkcjonowaniem układu nerwowego. „Rozwojowa” ponieważ
wymienione trudności występują w nasilonym stopniu od początku nauki szkolnej i mają charakter
przewlekły. Nie możliwe by ktoś się stał dyslektykiem „z dnia na dzień” chyba, że mamy do czynienie
z tzw. „dysleksja nabytą” czyli utratą opanowanej umiejętności czytania i pisania na skutek np.
powypadkowego urazu mózgu.
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.
Termin dysleksja rozwojowa obejmuje kilka rodzajów zaburzeń:
Dysleksja - rozumiana jako trudności w czytaniu, przejawiające się zaburzeniami tempa i techniki
czytania, jak i stopnia rozumienia treści. Używanie terminu "dysleksja" do określenia kłopotów z
czytaniem zwiększa bałagan w terminologii, jednak tak się niezbyt szczęśliwie przyjęło.
Dysortografia - czyli trudności z opanowaniem poprawnej pisowni. Żeby można było stwierdzić
dysortografię trzeba sprawdzić, czy dziecko popełnia błędy ortograficzne mimo dobrej znajomości zasad
pisowni. U dzieci popełniających błędy ortograficzne i nie znających zasad pisowni trudno mówić o
dysortografii.
Dysgrafia - czyli niski poziom graficzny pisma (potocznie mówimy, że dziecko brzydko pisze). Litery
pisane przez dziecko są koślawe, różnej wielkości i często lądują na niewłaściwej wysokości.
Praktycznie wszystkie dzieci zaczynające pisać popełniają tego typu błędy, więc występowanie ich w
pierwszym zeszycie nie stanowi podstawy do obaw. Problem pojawia się, gdy błędy utrzymują się mimo
upływu czasu.
Dyskalkulia - czyli problemy w matematyce. Dzieci z dyskalkulią mają zwykle kłopoty z pojęciem
liczby, porównywaniem liczebności zbiorów, ocenianiem co jest większe a co mniejsze i tak dalej.
Przyczyny i etnologia
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. Wskazuje się na
dziedziczność, zmiany anatomiczne oraz zaburzenia fizjologiczne układu nerwowego (w okresie ciąży
i porodu o nieprawidłowym przebiegu). Zaniedbanie środowiskowe oraz brak szybkiej interwencji
pogłębia zaburzenia i trudności dziecka.
Objawy dysleksji rozwojowej
Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu ujawniają się dopiero w szkole, podczas gdy już w okresie
przedszkolnym można zauważyć objawy, które cechują tzw. Dzieci z ryzyka 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.
Szczegółowe symptomy przejawiających się trudności w nauce „ucznia dyslektycznego”
1. PISANIE:
trudności w pisaniu ze słuchu,
mylenie liter: b-p, d-b, d-g, u-n, m-w, n-w (inwersja statyczna), s-z, dz-c, sz-s, o-a , a-o, łl-t, ę-e,
trudności w pisaniu wyrazów ze zmiękczeniami, dwuznakami, głoskami tracącymi
dźwięczność,
nie rozróżnianie ę-en-e, ą-om,
opuszczanie drobnych elementów liter, gubienie ich, opuszczanie końcówek i cząstek
wyrazów,
przestawianie liter w wyrazach (inwersja dynamiczna),
przestawianie szyku dyktowanych wyrazów,
błędy typowo ortograficzne wynikające ze słabszej pamięci wzrokowej,
zniekształcanie graficznej strony pisma,
wolne tempo pisania.
2. CZYTANIE:
wolne tempo,
błędy w czytaniu: zamiana, opuszczanie liter, zmiana brzmienia, nieprawidłowe
odczytywanie całych wyrazów,
trudności we właściwej intonacji czytanej treści,
trudności w zrozumieniu przeczytanej treści – zbytnia koncentracja na technice obniża
rozumienie czytanej treści,
odpoznawanie napisów po cechach przypadkowych – zgadywanie,
opuszczanie całego wiersza,
zmiana kolejnych liter i wyrazów,
niechęć do czytania, zwłaszcza głośnego.
3. TRUDNOŚCI W NAUCE INNYCH PRZEDMIOTÓW:
trudności w rysowaniu:
 trudności w rozplanowaniu rysunku,
 zbyt silny lub słaby nacisk ołówka,
 zmiany kierunku w rysunkach – błędny kierunek odwzorowywania,
trudności w nauce języków obcych, które cechują się znaczną rozbieżnością między
wymową, a pisownią wyrazów, symptomy takie, jak w języku polskim,
trudności w uczeniu się pamięciowym:
 tabliczka mnożenia,
 nauka wierszy,
 ciągi słowne np. nazwy miesięcy, dni tygodnia
trudności w nauce geografii:

 utrudnione czytanie mapy,
 niewłaściwa orientacja w stronach świata
trudności w nauce geometrii:
 zmiany kierunku w rysunkach geometrycznych,
 trudności w różnicowaniu kształtów geometrycznych,
 zakłócenia orientacji i wyobraźni przestrzennej,
 trudności w rozumieniu pojęć geometrycznych – utrudnione przyswojenie werbalne,
trudności występujące na lekcjach wychowania fizycznego:
 błędne rozumienie instrukcji ćwiczeń spowodowane słabą orientacją w schemacie
ciała i przestrzeni
 obniżona sprawność ruchowa – utrudnia ona wykonywanie większości ćwiczeń
dodatkowy sympton dyslektyka – to nierównomierna koncentracja uwagi i wolne tempo
pracy (nienadążanie na klasówkach i dyktandach za tempem klasy),
mogą pojawić się błędy w pisaniu, które ujawniają przezwyciężone wady wymowy,
zdarza się często występowanie dysleksji o podłożu emocjonalnym.
Jakich dzieci nie powinno się uznawać za dyslektyków?
1. Dzieci do 10 roku życia. Do końca III klasy szkoły podstawowej dzieci stopniowo opanowują i
doskonalą umiejętności czytania i pisania. Nie możemy więc twierdzić, że są dyslektykami. Niektóre z
nich mogą co najwyżej stanowić wspomnianą już wcześniej grupę dzieci tzw. ryzyka dysleksji. Przy
zastosowaniu odpowiedniej metody nauczania (syntetyczno-analitycznej) dysleksja może u nich się nie
rozwinąć. Może w grę wchodzić tzw. dysleksja latentna, jednak obecnie nie dysponujemy adekwatną
metodą diagnozy różnicowej.
2. Dzieci niedowidzące, niewidome, niedosłyszące i niesłyszące. Przyczyną trudności w opanowaniu
przez nie umiejętności czytania i pisania jest poważne zaburzenie funkcjonalne bądź strukturalne
analizatora wzrokowego lub słuchowego. Dzieci te mogą popełniać błędy „typu dyslektycznego”, ale
patomechanizm jest tu inny, niż w przypadku dysleksji rozwojowej.
3. Dzieci chore neurologicznie, czyli cierpiące np. na epilepsję, porażenie mózgowe itp. Przyczyną
trudności w nauce czytania i pisania u tych dzieci jest rozlegle uszkodzenie OUN, a nie - lokalne
mikrouszkodzenie, jak to ma miejsce w przypadku dysleksji rozwojowej. Przejawy ewentualnych
zaburzeń dyslektycznych u tych dzieci proponuje się określać mianem pseudodysleksji.
4. Dzieci upośledzone umysłowo. Przyczyną trudności w nauce czytania i pisania są ich niskie globalne
możliwości intelektualne (natomiast dzieci dyslektyczne to osoby o dużym potencjale rozwojowym
i wysokiej inteligencji).
5. Dzieci z zaniedbanych środowisk rodzinnych. Przyczyną trudności w nauce czytania i pisania u tych
dzieci jest niekiedy całkowity brak zainteresowania rodziców (opiekunów) ich postępami w nabywaniu
tych umiejętności.
Wszyscy zainteresowani problematyką dysleksji powinni zatem przyjąć do wiadomości, że wysunięcie
hipotezy o występowaniu zaburzeń dyslektycznych jako przyczyny niepowodzeń szkolnych możliwe
jest dopiero po przeprowadzeniu specjalistycznych (wielogodzinnych) badań psychologicznych
i pedagogicznych. Należy przy tym zaznaczyć, iż - parafrazując znane powiedzenie: „dysleksja niejedną
ma postać”. Zarówno sam sposób przejawiania się zaburzeń w nauce czytania i pisania, jak i przede
wszystkim wewnętrzny mechanizm ich powstawania, mogą się bardzo różnić. W praktyce raczej trudno

trafić na dwa identyczne przypadki. Każdy dyslektyk charakteryzuje się swoją specyfiką i wymaga
odrębnego, zindywidualizowanego potraktowania.
Dekalog dla rodziców dzieci dyslektycznych. wg prof. Marty Bogdanowicz
NIE - "nie czyń bliźniemu, co Tobie niemiłe".
Nie traktuj dziecka jak chorego, kalekiego, niezdolnego, złego lub leniwego.
Nie karz, nie wyśmiewaj dziecka w nadziei, że zmobilizujesz je to do pracy.
Nie łudź się, że dziecko "samo z tego wyrośnie", "weźmie się w garść", "przysiądzie fałdów" lub
że ktoś je z tego "wyleczy".
Nie spodziewaj się, że kłopoty dziecka pozbawionego specjalistycznej pomocy ograniczą się do
czytania i pisania i skończą się w młodszych klasach szkoły podstawowej.
Nie ograniczaj dziecku zajęć pozalekcyjnych, aby miało więcej czasu na naukę, ale i nie zwalniaj
go z systematycznych ćwiczeń.
TAK - "strzeżonego Pan Bóg strzeże".
Staraj się zrozumieć swoje dziecko, jego potrzeby, możliwości i ograniczenia, aby zapobiec
trudnościom szkolnym.
Spróbuj jak najwcześniej zaobserwować trudności dziecka: na czym polegają i co jest ich
przyczyną. Skonsultuj się ze specjalistą (psychologiem, pedagogiem, logopedą).
Aby jak najwcześniej pomóc dziecku:
o zaobserwuj w codziennej pracy z dzieckiem, co najskuteczniej mu pomaga,
o korzystaj z odpowiedniej literatury i fachowej pomocy nauczyciela - terapeuty (w formie
terapii indywidualnej i grupowej),
o bądź w stałym kontakcie z nauczycielem i pedagogiem szkolnym.
Bądź życzliwym, pogodnym, cierpliwym przewodnikiem i towarzyszem swego dziecka w jego
kłopotach szkolnych.
Chwal i nagradzaj dziecko nie tyle za efekty jego pracy, ile za włożony w nią wysiłek. Spraw,
aby praca z dzieckiem była przyjemna dla was obojga.
Uczeń kierowany na badanie psychologiczno – pedagogiczne pod kątem dysleksji powinien:
znać zasady poprawnej pisowni wymagane na danym etapie kształcenia
przynieść na badanie zeszyt ćwiczeń w pisaniu prowadzony w domu .

Opracował pedagog i psycholog szkolny wykorzystując:

Bibliografia:
1.Bogdanowicz M., Metoda dobrego startu w pracy z dzieckiem w wieku od 5 do 10 lat, WSiP, Warszawa 1989.
2.Bogdanowicz M., O dysleksji, czyli specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu – odpowiedzi na pytania
rodziców i nauczycieli, Linea, Lublin 1994.
3.Krasowicz – Kupis G., Język, czytanie i dysleksja, AWH Antoni Dudek, Lublin 2001.
4.Stępkowska Z., Kos B., Pomoce do nauki pisania, czytania i mówienia także dla dzieci dyslektycznych, WSiP,

