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Jak pracować w domu: garść praktycznych wskazówek  

dla rodziców dzieci z dysleksją. 

 

To trudne pytania, bo potrzeby i trudności każdego dziecka są nieco inne, 

każde dziecko ma też odmienne talenty i zainteresowani. Nie ma jednego, 

uniwersalnego przepisu na pokonanie dysleksji. Oto kilka sugestii, które powinny być 

pomocne dla większości dzieci. Oto one: 

 

1. Dzieciom z dysleksją trudniej przychodzi automatyzacja czynności odczytywania 

i zapisywania wyrazów. Po prostu potrzebują dużo więcej treningu. 

2. Chwal swoje dziecko za każdy uczciwie podjęty wysiłek – nawet, jeśli jego efekty 

wydają Ci się niewielkie. Z czasem zobaczysz postępy. 

3. Praktyka czyni mistrza. Także w przypadku czytania i pisania. A zwłaszcza 

w przypadku osób z dysleksją, które tej praktyki potrzebują po prostu więcej. 

Wszystko, co sprawi, że Twoje dziecko chętnie i z zaangażowaniem poświęci czas 

na praktykę czytania i pisania korzystne. Czytanie i pisanie może być niezwykle 

urozmaicone: można grać w gry komputerowe wymagające czytania i pisania, 

czytać komiksy i prasę hobbystyczną , prowadzić bloga, pisać pamiętnik. Zasiewaj 

w dziecku różne pomysły. 

4. Podstawowa zasada skutecznej praktyki brzmi: mało a często. Praktyka 

zblokowana np.: 2 godzin intensywnych ćwiczeń raz w tygodniu, może być nie 

tylko nieskuteczna, ale nawet szkodliwa, jeśli będzie dla dziecka zbyt męcząca 

i demotywująca. Spróbować należy zaangażować, choć 5-15 minutowe okresy 

ćwiczeń czytania i pisania codziennie. Podobnie jest w przypadku każdej innej 

sprawności, z której opanowaniem dziecko ma trudności (takich jak tabliczka 

mnożenia czy słówka języka obcego).W tych regularnych ćwiczeniach mogą 

pomóc gry edukacyjne, a także edukacyjne programy i aplikacje na telefon, 

służące utrwalania materiału, takie jak SuperMemo (www.supermemo.pl) lub 

Fiszki (www.fiszki.pl) do nauki słówek. 

5. Bez powtórek nie ma sukcesu – ale te powtórki muszą być uważne, w przeciwnym 

razie mogą prowadzić do utrwalania błędów. W ćwiczeniu ortografii warto porzucić 

mechaniczne przepisywanie wyrazów na rzecz bardziej aktywnych ćwiczeń 

pamięci. Skuteczna bywa technika poparz na wyraz – zakryj go – zapisz go – 

odsłoń i sprawdź – powtórz jeśli popełniłeś błąd.  

Można też wypróbować metodę „Dyktanda w 10 punktach” M. Bogdanowicz 

(http://www.ptd.edu.pl/4.%20dyktando.pdf). 

http://www.supermemo.pl/
http://www.fiszki.pl/
http://www.ptd.edu.pl/4.%20dyktando.pdf
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6. Jeśli problemem dziecka jest niska płynność czytania, można rozważyć kilka 

sprawdzonych sposobów pracy: 

 czytanie z powtórzeniami: dziecko czyta na głos dany tekst przez 1 minutę. 

Dorosły notuje liczbę poprawnie przeczytanych. Procedurę powtarzamy  

2-3 razy na tym samym tekście. Aby uniknąć nudy i demotywacji wynikającej 

z ponownego czytania tego samego tekstu to ćwiczenie można dziecku 

przedstawić jako „wyścig z samym sobą” o coraz lepsze czytanie. 

 czytanie w parach, gdzie dziecko czyta dłuższy tekst głośno, z minimalną 

pomocą dorosłego (patrz: Załącznik nr 1). 

Załącznik nr 1 - Czytanie w parach: procedura. 

 Wspólnie z dzieckiem wybrać jakiś tekst (interesujący, powyżej poziomu 

samodzielnego czytania) 

 Porozmawiać z dzieckiem o książce, którą będziecie czytać. Postawić jakieś 

hipotezy względem jej treści, lub pytania, na które chcecie znaleźć odpowiedź 

 Czytajcie jednocześnie – rodzic ciszej niż dziecko 

 Powoli wyłączaj się z czytania, pomagaj, jeśli jest potrzeba 

 Jeśli dziecko popełnia błąd – odczytaj, słowo prawidłowo 

 Chwał dziecko! Zwłaszcza za trudne słowa, całe zdania i samodzielne 

poprawianie się. 

Przykład: https://www.youtube.com/watch?v=GRnIV16LCnY 

7. Pomoż dziecku opanować techniki efektywnego uczenia się – efektywne, to 

znaczy takiego, które zastępuje bierne „wykuwanie” rozumieniem. Im starsze 

dziecko, tym ważniejsze to się staje. – inaczej utonie w morzu nowego materiału. 

Oto kilka sugestii: 

 Poproś dziecko o streszczenie tego, co czyta czy czego się uczy. Pomocne 

mogą być pytania: „Co jest najważniejsze – co trzeba zapamiętać?” „Co tu jest 

nowego – co cię zaskoczyło?” „Czego się dowiedziałeś?” „Co jest niejasne”. 

Można też zachęcać dzieci do podkreślenia najważniejszych słów lub zdań 

w tekście. 

8. Pomóż dziecku kompensować (obchodzić) jego trudności. Dla przykładu, jeśli 

dziecko nie jest w stanie – lub nie chce – przeczytać całej książki, niech odsłucha 

jej fragmentów z audiobooka. Jeśli pisze brzydko, niech pisze na komputerze. 

Jeśli ma problemy z ortografią czy interpunkcją, niech korzysta z automatycznych 

korektorów ortografii i interpunkcji, zarówno tych wbudowanych w edytory teksty 

(np.: Word) jak i istniejących jako samodzielne narzędzia  

(np.: https://languagetool.org/pl; www.ortograf.pl; http://ikorektor.pl) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GRnIV16LCnY
https://languagetool.org/pl
http://www.ortograf.pl/
http://ikorektor.pl/
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9. Dzieci z dysleksją mają często trudność w efektywnym planowaniu tego, co chcą 

napisać. Tworzone przez nich teksty bywają chaotyczne, pozbawione dobrej 

struktury. Pomóż dziecku pokonać ten problem. Pomocne mogą być pytania: „Co 

najważniejsze chcesz powiedzieć?” „Co chcesz, żeby Twój czytelnik zapamiętał?”; 

„Co będzie na początku… w środku… na końcu?” Można też zachęcić dziecko to 

rozrysowania planu tego, co chce napisać, w formie schematu (ze strzałkami) albo 

mapy myśli. 

10. Jeśli dziecko ciągle o czymś zapomina, razem wymyślcie system przypomnień, 

który działa – albo „niskotechnologiczny” (np.: samoprzylepne karteczki), albo 

„wysokotechnologiczny” (np.: automatyczne przypomnienia w kalendarzu 

w telefonie) 

11. Nie zatruwaj życia dziecka nadmiarem pracy. Praca nad pokonywaniem trudności 

wymaga czasu i wysiłku – ale nie powinna się odbywać kosztem czasu wolnego 

ani też hobby, zainteresowań czy pasji dziecka. Nie odbieraj mu prawa do 

robienia tego, co chce robić, dlatego, że „musi się uczyć”. Na dłuższą metę – 

w perspektywie lat i dekad – to właśnie talenty i zainteresowania dziecka 

zadecydują o jego życiowym sukcesie.  

12. Pamiętaj o mocnych stronach Twego dziecka. Wiele osób z dysleksją wykazuje 

talenty artystyczne, świetną wyobraźnię wzrokowo–przestrzenną, znakomite 

umiejętności społeczne, czy też posiada niekonwencjonalne strategie 

rozwiązywania problemów. Zauważ, w czym dobre Twoje dziecko i pozwól mu to 

rozwinąć. To dużo ważniejsze niż jakiekolwiek trudności, jakich może 

doświadczać. 

13. Przykładowe ćwiczenia dla dyslektyków 

1) Dopisz do podanych wyrazów takie ich formy, by zachodziła wymiana „rz” na „r”. 
morze - … 
lekarz - … 
tworzyć - … 
powtórzyć - … 

 
2) Podziel tekst na wyrazy, by miał on sens. Przepisz go. Przestrzegaj zasad 

ortograficznych i interpunkcyjnych. 
 

Jużskończyłsięrokszkolnyporozdaniuświadectwwszyscyodetchnęlizulgąnareszciek
ażdyodpocznieuczniowieprzestanąsięuczyć(jakbywogólesię 
uczyliprzezcałyrokszkolny)nauczycieleprzestanąchodzićdopracyapaniesprzątaczki
będąmogływreszcieposprzątaćiniktimwnajbliższymczasieniezakłócispokoju 

 
3) Usuń z tekstu wyrazy, które nie są potrzebne. 

Janek poszedł nareszcie potrzeba spać. Marudził dość dobro długo, że nie jest 
mały śpiący. W końcu zmęczenie narzędzia wzięło górę szczyt. Dziecko samo 
poszło na basen do łazienki i umyło się zrobiło pod prysznicem. 
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4) Z podanych wyrazów ułóż jak najwięcej nowych słów, np.: mandarynka – dary, 
draka, manna, kara, mara, rynna, dama. 
lokomotywa - … 
krasnoludki - … 
urzeczywistnienie - … 
różnokolorowy - … 

 
5) Uzupełnij wyrazy cząstką „-erz” lub „-arz”. 

mur… koryt… maryn… 
żołni… kołni… zmi…ch 
tw… licht… tal… 

 
6) Utwórz wyrazy. 

bud- ham- rys- 
podar- -uje 
ład- opiek- -ulec 
-unek hod- kas- 

 
7) Ułóż podane wyrazy w kolejności alfabetycznej i podkreśl „rz”. 

rześki, narzeczona, zwierzę, spojrzenie, zarzut, burza, Rzym, egzemplarz, chrzan, 
wierzba, urząd, porządek, orzeczenie, kurz, tchórz, marynarz, jarzyna 

 
8) Uzasadnij, że „ó” wymienia się na „o”, „a” lub „e”. Uzupełnij. 

mój - … … - chłodno … - twoje wódz - … … - swoje 
zespół - … trójka - … … - gniecie rój - … … - plecie 
róg - … łóżko - … … - brzoza wzór - … samochód - … 
twórca - … … - mrozy obwód - … … - czworo spokój - … 

 
9) Uzupełnij zdania wyrazami w nawiasach, odpowiednio zmieniając ich formę. 

Podkreśl zakończenia „-ów”, „-ówka”, „-ówna”. 
Asia nie lubi (lody) … . 
Mama ma dużo różnych (kłopoty) … . 
Wysokich (płoty) … nikt nie przeskoczy. 
Nie lubię czyścić (buty) … . 
Córka pani Maliszowej to (Malisz) … . 
W mojej okolicy jest dużo (ogrody) … . 
Hodowla (króliki) … stała się bardzo opłacalna. 

 
10) Utwórz wyrazy pokrewne do podanych, by zachodziła wymiana „ż” na „g”, „dz”, 

„h”, „s”, „ź”, „z”. 
drużyna - … 
książka - … 
można - … 
odważny - … 
potężny - … 
mrożenie - … 
gwiżdże - … 
dróżka - … 
każę - … 
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11) Znajdź w ciągu wyrazowym słowa z „ż”. 
Żółwróżkabażuróż 

 
12) Uzupełnij zdania podanymi wyrazami: odniósł, szóstkę, obóz, mróz, podnóża, 

podróż, krótki, rój, mój. 
Zimą dzień jest bardzo … . 
Tęgi … szczypał w nos i uszy. 
Karol planował długą … . 
Żołnierz … w walce zwycięstwo. 
… kolega napisał klasówkę na … . 
Nasz … rozbiliśmy u … gór. 
Pszczelarza zaatakował … pszczół. 

 
13) Przeczytaj uważnie tekst, a następnie zasłoń kartką i uzupełnij luki w zdaniach. 

Kasia i Asia przyrzekły mamie, że będą się grzecznie bawiły i nie pójdą nad rzekę. 
Zabrały ze sobą żółwia Grzegorza i poszły do parku bawić się wśród drzew. 
Kasia i Asia … mamie, że będą się … bawiły i nie pójdą nad … . Zabrały ze sobą 
… Grzegorza i poszły do parku bawić się wśród … . 
Pojutrze rozpoczną się zawody rowerzystów. Udział wezmą zawodnicy z różnych 
szkół i przedszkoli z całego miasta. Trenerzy wszystkich drużyn mają dużo pracy. 
Pojutrze rozpoczną się zawody… . Udział wezmą zawodnicy z … szkół i …  
z całego miasta. … wszystkich drużyn mają … pracy. 

 
 
Opracowała:  
Joanna Zdrojewska-Bartczak  
Pedagog 


