
O PROBLEMIE DYSLEKSJI ROZWOJOWEJ 
 
 
PORADNIK DLA RODZICÓW 
 
Głównym adresatem tego przewodnika są rodzice dzieci ze zdiagnozowaną dysleksją oraz 
dzieci z tak zwanej grupy ryzyka dysleksji. 
Chcemy pomóc rodzicom zrozumieć temat dysleksji oraz dostarczyć przydatne informacje, 
które ułatwią ich codzienne działania w wspieraniu ich pociech. 
 
 
Dysleksja rozwojowa jest to cały zespół specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu. 
Określenie „rozwojowa” oznacza, że trudności te występują od początku nauki w szkole. 
 
 
Występują one w trzech formach: 

  dysgrafia - problem z opanowaniem prawidłowego poziomugraficznego pisma, 

  dysleksja - to trudności w nauce czytania (często współwystępująz trudnościami 
w pisaniu), 

  dysortografia - problem z opanowaniem poprawnejpisowni (różnego rodzaju błędy). 
 
 
TYPY DYSLEKSJI wg M. Bogdanowicz:  
 
 • dysleksja typu wzrokowego – u której podłoża leżą zaburzenia percepcji i pamięci 

wzrokowej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej, 
 • dysleksja typu słuchowego – uwarunkowana zaburzeniami percepcji i pamięci słuchowej 

(powiązana z zaburzeniami funkcji językowych), 
 • dysleksja integracyjna – kiedy to poszczególne funkcje nie wykazują zakłóceń, natomiast 

zaburzona jest ich koordynacja (integracja percepcyjno-motoryczna), 
 • dysleksja typu mieszanego – gdy występują zaburzenia zarówno w percepcji słuchowej, 

jak i wzrokowej. 
 
 
Czym jest ryzyko dysleksji i u kogo występuje 
 
Termin ryzyko dysleksji to zagrożenie wystąpieniem dysleksji, czyli podwyższone 
prawdopodobieństwo rozwinięcia się tego zaburzenia w przyszłości u konkretnego dziecka. 
Mówi się o nim przede wszystkim w okresie poprzedzającym rozpoczęcie formalnej nauki 
czytania i pisania, przed pójściem dziecka do szkoły. Z uwagi na to, że dzieci potrzebują 
czasu na biegłe opanowanie pisma, w Polsce o ryzyku dysleksji mówimy także w przypadku 
uczniów klas I – III szkoły podstawowej. 
 
 
ETIOLOGIA czyli podłoże, uwarunkowania tych zaburzeń są wielorakie, tj. dziedziczność, 
mikrouszkodzenia lub niedokształcenie układu nerwowego z okresu ciąży, porodu 
i pierwszych miesięcy życia. Zaniedbanie środowiskowe i dydaktyczne pogłębia zaburzenia 
i trudności dziecka. 
 
PROFILAKTYKA: dzieci z nieprawidłowej ciąży i porodu, nieharmonijnie rozwijające się (np. 
z opóźnionym rozwojem ruchowym, rozwojem mowy) to dzieci „ryzyka dysleksji”.Im 
wcześniej zostaną objęte opieką, tym większe szanse, aby zapobiec ich trudnościom 
szkolnym. Nie każde dziecko ryzyka dysleksji musi stać się uczniem z dysleksją.  
 
 



DIAGNOZOWANIE ZABURZEŃ I ORGANIZOWANIEPOMOCY DLA DZIECI 
DYSLEKTYCZNYCH 
 

Pierwszym ważnym etapem jest obserwacja dziecka przez rodziców w domu, 
a następnie z chwilą przekroczenia przez dziecko progu szkoły - obserwacja przez 
nauczyciela klas początkowych i nauczyciela polonistę. To właśnie te osoby - najlepiej 
znające dziecko - najwcześniej spostrzegą, „że coś jest nie tak". Nauczyciel dysponujący 
odpowiednią wiedzą na temat zaburzeń psychoruchowego rozwoju dziecka, potrafi postawić 
wstępną diagnozę. Natomiast profesjonalna diagnoza tych zaburzeń jest dokonywana 
w poradniach psychologiczno - pedagogicznych. 
Chociaż nie ma jeszcze sposobu na zapobieganie ani na wyleczenie dysleksji można 
łagodzić jej następstwa. Dziecko może skorzystać z: 
• pomocy nauczyciela i pedagoga szkolnego, 
• zespołu wyrównawczego lub korekcyjno - kompensacyjnego w szkole, 
• terapii indywidualnej i grupowej w poradni psychologiczno-pedagogicznej. 
 
 
SPOSOBY PRACY Z DZIEĆMI Z DYSLEKSJĄ W DOMU 
 
Najważniejszą zasadą jest, że nie tylko nauczyciel czy terapeuta pracuje z dzieckiem, ale 
także rodzice w domu, i to naprawdę systematycznie. Szczegółowe rady, jak pracować 
i przykłady ćwiczeń rodzice dostaną w każdej poradni psychologiczno-pedagogicznej. 
 
 
Symptomy ryzyka dysleksji w poszczególnych grupach wiekowych: 
 
Wiek niemowlęcy (0-pierwszy rok życia): 
o opóźniony lub nietypowy rozwój ruchowy, 
o minimalne dysfunkcje neurologiczne (np. obniżony tonus mięśniowy, zbyt długo 

utrzymujące się pierwotne odruchy wrodzone). 
 
Wiek poniemowlęcy (2-3 lata): 
o opóźniony rozwój ruchowy w obrębie motoryki dużej (trudności z utrzymaniem 

równowagi, opóźniony rozwój i automatyzacja chodu), 
o opóźniony rozwój motoryki małej (niezręczność manualna, nieporadność 

w samoobsłudze oraz zabawach manipulacyjnych), 
o słaba koordynacja wzrokowo-ruchowa i opóźnienie rozwoju grafomotorycznego, 
o opóźnienie rozwoju mowy. 
 
Wiek przedszkolny (3-5 lat): 
o niska sprawność ruchowa w zakresie ruchów całego ciała, złe funkcjonowanie we 

wszelkich zabawach ruchowych (biegi, jazda na rowerze, ćwiczenia równoważne itp.), 
o słaba sprawność w obrębie motoryki małej (trudność i niechęć do wykonywania 

czynności samoobsługowych i zabaw manipulacyjnych), 
o zaburzona koordynacja wzrokowo-ruchowa (niechęć dziecka do rysowania, wykonywanie 

bardzo uproszczonych rysunków, nieprawidłowy chwyt narzędzi pisarskich), 
o zaburzenia funkcji wzrokowych objawiające się m. in. trudnościami w rysowaniu, 

składaniu według wzoru obrazków, wykonywaniu układanek, 
o zaburzenia funkcji językowych (opóźniony rozwój mowy, nieprawidłowa artykulacja wielu 

głosek, wydłużony okres posługiwania się neologizmami, trudności z zapamiętaniem 
krótkich wierszyków i piosenek, trudności z budowaniem wypowiedzi, ograniczony zasób 
słownictwa), 

o opóźniony rozwój lateralizacji i orientacji w schemacie ciała i przestrzeni. 
 
 



Klasa O (6-7 lat): 
o utrzymywanie się objawów obniżonej sprawności w zakresie motoryki dużej, 
o obniżona sprawność manualna (trudności z wykonywaniem precyzyjnych ruchów 

w zakresie samoobsługi, trudności z opanowaniem prawidłowych nawyków ruchowych 
podczas rysowania i pisania), 

o zaburzona koordynacja wzrokowo-ruchowa (utrzymujący się nieprawidłowy chwyt 
narzędzi pisarskich, trudności z rysowaniem szlaczków, odtwarzaniem złożonych figur 
geometrycznych), 

o zaburzenia funkcji wzrokowych (trudności z wyróżnianiem elementów z całości, a także 
z ich syntetyzowaniem w całość, trudności z odróżnianiem kształtów podobnych, np.. 
figur geometrycznych i liter), 

o zaburzenia funkcji językowych (wadliwa wymowa, przekręcanie trudnych wyrazów, błędy 
w budowaniu wypowiedzi, błędy gramatyczne, dziecko nie radzi sobie z tworzeniem 
i rozpoznawaniem rymów, trudności z różnicowaniem podobnych głosek, ma problemy 
z odróżnianiem podobnie brzmiących słów, np. kok–rok, budy– buty, kura–góra,mylenie 
nazw zbliżonych fonetycznie, trudności z dokonywaniem operacji analizy, syntezy, 
opuszczania, dodawania, zastępowania, analizowaniem struktury fonologicznej słów, ma 
trudności z podziałem słowa na sylaby, np. domy = do–my, z wyodrębnieniem pierwszej 
głoski w słowach, np. /d/ w dym, podawaniem słów rozpoczynających się daną sylabą 
i/lub głoską, ma problemy z łączeniem sylab w słowo, np. ta–lerz = talerz, 

o problemy z zapamiętaniem i zrozumieniem dłuższych poleceń słownych; 
o trudności z zapamiętywaniem nazw, wiersza, piosenki, serii, sekwencji oraz więcej niż 

jednego polecenia w tym samym czasie, nie potrafi wymienić pór roku w odpowiedniej 
kolejności, 

o opóźnienie rozwoju lateralizacji (brak ustalenia ręki dominującej, oburęczność), 
o zaburzona orientacja w schemacie ciała i przestrzeni, 
o zaburzona orientacja w czasie, 
o nasilone trudności w nauce czytania (czytanie bardzo wolne głównie w oparciu o technikę 

głosowania, często bez poprawnej wtórnej syntezy, przekręcanie wyrazów, brak 
zrozumienia przeczytanego tekstu), 

o trudności w pierwszych próbach pisania. 
 
Wiek szkolny (klasa I – III): 
o zaburzenia motoryki (mała sprawność ruchowa całego ciała, niechęć do uczestnictwa 

w zabawach ruchowych i lekcjach wychowania fizycznego), 
o obniżona sprawność ruchowa rąk (nie opanowane w pełni czynności samoobsługowe 

związane z ubieraniem się, myciem i jedzeniem), 
o zaburzona koordynacja wzrokowo-ruchowa (niechęć do rysowania i pisania, utrzymujący 

się nieprawidłowy chwyt i zaburzenia tonusu mięśniowego przy pisaniu, trudności 
z rysowaniem szlaczków w liniaturze zeszytu, odtwarzaniem złożonych figur 
geometrycznych, ogólny niski poziom graficzny rysunków i pisma), 

o utrzymujące się zaburzenia funkcji wzrokowych z objawami z poprzedniej grupy wiekowej 
oraz nasilone trudności z odróżnianiem kształtów podobnych (np. liter m-n, l-t-ł) lub 
identycznych, lecz inaczej położonych w przestrzeni (np. liter p-g-b-d), 

o zaburzenia funkcji językowych (wadliwa wymowa, przekręcanie złożonych wyrazów, 
często przekręca słowa, np. mówi sosza (zamiast szosa), lora (zamiast rola), ma 
trudności z dzieleniem słów na głoski, trudności z pamięcią fonologiczną i sekwencyjną, 
trudności dotyczące zapamiętywania sekwencji nazw, sekwencji czasowej i sekwencji 
cyfr, wierszy, piosenek, tabliczki mnożenia), 

o utrzymywanie się oburęczności, 
o zaburzona orientacja w schemacie ciała i przestrzeni (trudność z odróżnieniem prawej 

i lewej ręki, strony ciała, trudności z określaniem położenia przedmiotów względem 
siebie, nieprawidłowo nazywa stosunki przestrzenne (np. nad, pod) 

o pisanie liter i cyfr zwierciadlane i/lub zapisywanie wyrazów od prawej do lewej strony), 



o nasilone trudności w nauce czytania (niechętnie podejmuje próby czytania, zazwyczaj 
czyta wolniej niż rówieśnicy, czytając wyrazy, opuszcza, dodaje, przestawia, zamienia 
litery, bardzo wolne tempo czytania z prymitywną techniką głoskowania lub 
sylabizowania z wtórną syntezą słowa i nieliczne błędy, lub bardzo szybkie tempo 
czytania, lecz z licznymi błędami wynikającymi z domyślania się treści na podstawie 
kontekstu, niewłaściwe i słabe rozumienie przeczytanego tekstu), 

o trudności z opanowaniem poprawnej pisowni związane z opóźnieniem rozwoju 
spostrzegania wzrokowego i pamięci wzrokowej (trudność z zapamiętaniem kształtu 
rzadziej występujących liter, mylenie liter podobnych pod względem, np. l-t-ł, m-n, 
mylenie liter identycznych, lecz inaczej położonych w przestrzeni: p-b-d-g, popełnianie 
błędów podczas przepisywania tekstów, trudności z opanowaniem poprawnej pisowni 
wynikające z opóźnienia rozwoju fonologicznego aspektu funkcji językowych i pamięci 
fonologicznej, nasilone trudności podczas pisania ze słuchu pisząc, zazwyczaj opuszcza 
i/lub dodaje litery, np. grad – gad, górad, zazwyczaj przestawia i/lub zamienia głoski 
np. las – sal, los 

o zaburzona orientacja w czasie nie potrafi wymienić nazw dni tygodnia we właściwej 
kolejności. 
 

W starszym wieku szkolnym (powyżej klasy czwartej) część objawów występujących 
u dzieci w etapie edukacji początkowej utrzymuje się a część zmienia swój obraz. 
U starszych uczniów z dysleksją rozwojową najczęściej stwierdza się: 
o wolne tempo czytania, niechęć do czytania, 
o nieprawidłową pisownię, w której dominują błędy ortograficzne, 
o trudności z zapamiętaniem: wierszy, terminów, nazw (np. miesięcy), dat, danych, 

numerów telefonu, przekręcanie nazwisk i nazw, liczb wielocyfrowych, 
o trudności w przedmiotach szkolnych, wymagających dobrej percepcji wzrokowej, 

przestrzennej i pamięci wzrokowej: w geografii – zła orientacja na mapie, w geometrii – 
rysunek uproszczony, schematyczny, w chemii – niezapamiętywanie łańcuchów reakcji 
chemicznych, 

o trudności w przedmiotach szkolnych wymagających dobrej percepcji i pamięci słuchowej 
dźwięków mowy: w opanowaniu języków obcych, w biologii – w opanowaniu terminologii, 
w historii – w zapamiętywaniu nazwisk, nazw. 

 
Wymienione objawy występują indywidualnie u dzieci z różnym nasileniem. Dynamicznie 
zmieniają się w toku rozwoju, edukacji oraz terapii dziecka. 
Jeżeli rodzic zaobserwował objawy ryzyka dysleksji, warto spotkać się z nauczycielem 
w celu skonsultowania dokonanych obserwacji. 
W przypadku, gdy nauczyciel zgłosi rodzicowi lub potwierdzi występowanie zauważonych 
przez niego problemów, można umówić się na spotkanie z pedagogiem lub psychologiem 
szkolnym. 
Niezależnie jednak od tego, rodzic ma prawo szukać pomocy w poradni psychologiczno-
pedagogicznej w rejonie swego zamieszkania. 
Psycholog i pedagog w poradni dokonają pogłębionej i specjalistycznej diagnozy 
ryzyka dysleksji dostosowanej do wieku dziecka. W efekcie rodzic otrzyma szczegółową 
opinię wskazującą mocne i słabe strony dziecka oraz zalecenia dotyczące wspomagania 
rozwoju, terapii i edukacji. 
Warto skorzystać z zajęć terapii pedagogicznej. Konieczne mogą się również okazać spotka-
nia z logopedą. 
Opinia w formie pisemnej z diagnozą dysleksji rozwojowej, którą otrzymuje rodzic umożliwia 
wyrównanie dziecku szans, gdyż zawiera konkretne wskazania dotyczące pomocy, jaką 
powinno otrzymać, jak również metod, form i sposobów oceniania dostosowanych do jego 
możliwości. Natomiast należy pamiętać, że otrzymanie opinii z diagnozą dysleksji 
rozwojowej, nie jest równoznaczne ze zwolnieniem dziecka z pracy nad trudnościami. Jeżeli 
takiej pracy nie podejmie, trudności będą się pogłębiały i w konsekwencji znacznie ograniczą 
mu osiąganie sukcesów 



szkolnych na miarę jego rzeczywistych możliwości. Chcąc naprawdępomóc, rodzice powinni 
konsekwentnie wymagać od dziecka wytrwałeji systematycznej pracy, ale i utwierdzać je 
w przekonaniu, że tylko takamoże przynieść efekty. 
 
 
Dekalog dla rodziców dzieci dyslektycznych 
 
NIE 
 
1. Nie traktuj dziecka jak chorego, kalekiego, niezdolnego, złego lub leniwego. 
2. Nie karz, nie wyśmiewaj dziecka w nadziei, że zmobilizujesz je tym do pracy. 
3. Nie łudź się że dziecko „samo z tego wyrośnie” lub, że ktoś je z tego „wyleczy”. 
4. Nie spodziewaj się, że kłopoty dziecka pozbawionego specjalistycznej pomocy ograniczą 

się do czytania oraz pisania i skończą się w szkole podstawowej. 
5. Nie ograniczaj dziecku zajęć pozalekcyjnych, aby miało więcej czasu na naukę, ale nie 

zwalniaj go z systematycznych ćwiczeń. 
 
TAK 
 
6. Staraj się zrozumieć swoje dziecko, jego potrzeby, możliwości i ograniczenia, aby 

zapobiec trudnościom szkolnym. 
7. Spróbuj jak najwcześniej zaobserwować trudności dziecka: na czym polegają, co jest ich 

przyczyną. Skonsultuj się ze specjalistą (pedagogiem, terapeutą, logopedą, 
psychologiem). 

8. Aby jak najwcześniej pomóc dziecku: zaobserwuj w codziennej pracy z dzieckiem, co 
najskuteczniej mu pomaga; korzystaj z odpowiedniej literatury i fachowej pomocy 
terapeuty; bądź w stałym kontakcie z nauczycielami oraz pedagogiem szkolnym. 

9. Bądź życzliwym, pogodnym, cierpliwym przewodnikiem i towarzyszem swego dziecka 
w jego kłopotach szkolnych. 

10. 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. 

 
RODZICU PAMIĘTAJ! 
 
1. Kochaj, ale wymagaj. 
2. Okazuj dziecku swoje uczucia. 
3. Przekazuj dziecku pozytywne informacje o nim (pochodzące od ciebie i osób trzecich). 
4. Dostrzegaj wszystkie osiągnięcia dziecka, nawet bardzo drobne. 
5. Doceniaj nawet niedokończone dzieło dziecka. 
6. Zanim skrytykujesz, pozwól dziecku wyjaśnić. 
7. Zachowaj umiar w udzielaniu pomocy przy odrabianiu lekcji. 
8. Przerzuć na dziecko odpowiedzialność za jego naukę. 
9. Pozwól dziecku podejmować decyzje o dodatkowych zajęciach i zainteresowaniach. 
10. Pozwól dziecku wybrać kierunek rozwoju i wspieraj je w tym. 
11. Pozwól dziecku poczuć jego sukces. 
12. Pokaż dziecku korzyści płynące ze spróbowania swoich sił w nowej dziedzinie. 
13. Okazuj dziecku swoją wiarę w jego sukces. 
14. Stawiaj poprzeczki na miarę ambicji dziecka. 
15. Zaufaj dziecku i okazuj mu to zaufanie. 
16. Naucz się rozmawiać z dzieckiem. 
17. Naucz się słuchać dziecka. 
18. Nie monologuj. 
19. Rozmawiaj z dzieckiem wtedy, gdy panujesz nad swoimi emocjami. 
20. Nie obarczaj dziecka poczuciem winy. 
21. Wyszukuj pozytywy w każdej sytuacji. 



22. Okazuj zainteresowanie zamiast kontrolować. 
23. Nie mów: „nigdy”, „wszystko”, „zawsze”. 
 
 

Powyższy „katalog rodzicielskich zachowań” opracowali sami rodzice w trakcie kursów 
„Szkoła dla rodziców” zorganizowanych przez Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa 
Dysleksji. 
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