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ROZDZIAŁ I 

Trudności w czytaniu i w pisaniu 

 

         Od dawna dzieci w różnym wieku miewały problemy z nauką czytania i pisania. 

Czasem z tego powodu powtarzały klasę, niekiedy zmieniały szkoły, lecz nie pomagało to  

w rozwiązywaniu ich problemu. Mówiono zwykle, że są one leniwe, nie chcą się uczyć  

i w tym cały kłopot. Najczęściej nie potrafiono im pomóc, czyli znaleźć takiej metody nauki 

czytania i pisania, która sprawiłaby, że nauczyłyby się poprawnie pisać litery, wyrazy i zdania 

oraz je prawidłowo odczytywać. 

 

1.1  Istota i struktura czynności czytania i pisania 

         Czytanie i pisanie należą do podstawowych środków komunikacji społecznej. Ułatwiają 

one proces porozumiewania się ludzi ze sobą nie tylko w życiu bieżącym, ale także jako 

przekaz doświadczeń między pokoleniami dawnymi, obecnymi i przyszłymi.
1
  

Czytanie i pisanie należą do podstawowych umiejętności współczesnego człowieka, do 

opanowania  których przywiązuje się dzisiaj ogromną wagę. Bardzo ważne jest przy tym nie 

tylko przyswojenie tych umiejętności, ale czas ich przyswojenia. We współczesnym świecie 

jest duża tendencja do wczesnego wyposażenia dzieci w umiejętność czytania i pisania, gdyż 

opanowanie tych czynności stymuluje rozwój umysłowy oraz rozszerza możliwości 

zdobywania wszelkiej wiedzy. Z tych też względów wprowadzono obowiązek szkolny dzieci 

6- letnich. 

         Umiejętność związana z odbiorem przez dziecko treści utrwalonych na piśmie łączy się  

z wieloma innymi zdolnościami. W ich rozwoju pomagają zabawy, które wymagają 

kojarzenia kształtów, ich odróżniania, łączenie podobieństw. Czytanie i pisanie to wiele 

powiązanych ze sobą czynności i powinno się wcześniej przygotować do nich dziecko.
2
  

W funkcję czytania i pisania zaangażowany jest zespół podstawowych funkcji 

psychofizycznych: słuchowa, artykulacyjna, wzrokowo – przestrzenna, a w przypadku pisania 

także motoryczna, które wspólnie zapewniają ich prawidłowy przebieg. 

 

 

 

                                                 
1
 T. Gałkowski: Jak zrozumieć swoje dziecko, Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2003,s.108 

2
 M. Cadwerska: Nauka czytania i pisania w klasach przedszkolnych, Warszawa, WSiP 1984,s. 9 
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1.2  Co to są trudności w czytaniu i w pisaniu 

W opracowaniach naukowych dla określenia trudności w czytaniu używa się terminu 

dysleksja ( z greckiego: dys- ciężko, źle i leksis – wyraz, mowa), a dla trudności w pisaniu 

terminu – dysgrafia ( z greckiego: dys i graphein – rysować, pisać)
3
 

Według definicji ustalonej na Światowej Konferencji Neurologów (USA, 1968), dysleksja 

jest to zaburzenie, które przejawia się niemożnością opanowania umiejętności czytania  

i pisania mimo dobrej inteligencji i warunków środowiskowych. Niezdolność ta 

uwarunkowana jest zaburzeniami podstawowych funkcji poznawczych.
4
 

Inną definicję podaje Marta Bogdanowicz, która pisze, że „ dysleksja to trudności  

w opanowaniu umiejętności czytania” 
5
 Termin dysgrafii określa z kolei jako „ trudności  

w zakresie techniki pisma, niski poziom graficzny pisma”.
6
 

Autorka z tymi terminami łączy trzeci – dysortografia. 

 Według  Marty Bogdanowicz„ dysortografia to trudności w opanowaniu poprawnej pisowni 

(chodzi tu o wszelkiego rodzaju odstępstwa od prawidłowego zapisu, nie tylko błędy 

ortograficzne)”.
7
 

W literaturze dotyczącej zagadnień dysleksji, dysgrafii i dysortografii napotykamy na wiele 

stanowisk dotyczących faktu, czy te trzy specyficzne trudności można nazwać jednym 

terminem. I tak Teresa Gąsowska i Zofia Pietrzak – Stępkowska uważają za słuszne 

 „ zastosowanie terminu dysleksja do przypadków obniżenia zdolności do czytania  

i pisania”.
8
 

Do terminu „dysleksja” dodaje się czasem określenie „rozwojowa”. Oznacza to, że opisywane 

trudności występują od początku nauki szkolnej, w odróżnieniu od „dysleksji nabytej” ( dla 

odróżnienia określanej aleksją i agrafią), tj. utraty już opanowanej umiejętności czytania  

i pisania przez osoby dorosłe po przebytym uszkodzeniu mózgu”.
9
 

 

1.3  Przyczyny niepowodzeń w nauce czytania i pisania 

         Większość badaczy zajmujących się problematyką nauki czytania i pisania uważa, że 

jest to proces niezwykle skomplikowany – proces angażujący wielorako różnorodne 

                                                 
3
 B. Sawa: Jeżeli dziecko źle czyta i pisze, Warszawa, WSiP 1975, s.14 

4
 Tamże, s. 14 

5
 M. Bogdanowicz: O dysleksji, czyli specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu, Lublin, Wyd. 

Popularnonaukowe Linea 1995, s.26 
6
 Tamże, s.26 

7
 Tamże, s.26 

8
 B.Zakrzewska: Trudności w czytaniu i pisaniu, Warszawa, WSiP1996, s.16 

9
 W.Brejnak: Dysleksja, Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2003, s. 22 
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czynności dziecka: sensoryczne ( wzrokowe, słuchowe ), ruchowe (artykulacyjne, manualne), 

poznawcze (pamięciowe, spostrzeżeniowe), a przede wszystkim złożone czynności 

umysłowe. Czasem bywa tak, że dziecko nie jest w stanie wykonać wszystkich tych 

czynności i tu pojawiają się właśnie problemy wiążące się z nauką czytania i pisania. Aby dać 

jednak odpowiedź na pytanie, jakie przyczyny składają się na ten fakt, musimy zdawać sobie 

sprawę z tego, czym jest proces czytania i czym jest proces pisania. 

         Według H. Mystkowskiej czytanie jest procesem sensoryczno – motorycznym, 

intelektualnym, emocjonalnym i wychowawczym.
10

  

Czytanie stanowi swoistą, złożoną operację myślową i wymaga jednoczesnego 

przeprowadzania takich czynności, jak: 

 całościowego dostrzegania kształtu graficznego wyrazu i skojarzenia go  

       z dźwiękowym odpowiednikiem, 

 skonstruowanie z poszczególnych słów tekstu treści jako sensownej całości, czyli 

dostrzeżenia i uświadomienia sobie powiązań logicznych między wyrazami oraz 

wyrażeniami i zwrotami.
11

  

         „ Istotą umiejętności czytania i pisania jest zdolność dziecka do tłumaczenia albo do 

rozszyfrowywania znaków języka pisanego, a podstawowymi elementami czytania są: 

rozumienie czytanego tekstu i związana z tym technika czytania”.
12

 

         Pismo z kolei jest „procesem zaczynającym się od analizy dźwięków potoku słownego, 

od wyodrębnienia w nim poszczególnych fonemów w znaki literowe, dopiero potem 

następuje zapis serii zróżnicowanych znaków graficznych”.
13

 

Proces pisania wymaga skomplikowanych czynności. Dziecko musi prawidłowo spostrzegać 

oraz zapamiętywać graficzny obraz poszczególnych liter. Poza tym musi prawidłowo 

rozpoznać dźwięki wchodzące w skład wyrazu, podporządkować im odpowiednie znaki 

graficzne i w należytej kolejności je zapamiętać. Oprócz tego proces pisania wymaga 

odpowiednio sprawnej ręki. 

 

 

 

                                                 
10

 B.Zakrzewska: Trudności w czytaniu i pisaniu, Warszawa, WSiP 1996, s.16 
11

 M.Baczyńska: Trudności w prawidłowym rozwoju myślenia w pierwszym roku nauczania oraz niektóre 

sposoby ich przezwyciężania, Warszawa, Oświata i Wychowanie 1978, s. 7 
12

 R.Więckowski: Przewodnik metodyczny do nauczania języka polskiego w klasie pierwszej, Warszawa, WSiP 

1978,s.38  
13

 B.Sawa: Jeżeli dziecko źle czyta i pisze, Warszawa, WSiP 1975, s.65 
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1.4  Przyczyny dysleksji 

Przyczyny dysleksji są źródłem kontrowersji i dyskusji. Mogą być odmienne u różnych 

dzieci, a u tego samego dziecka może zadziałać kilka przyczyn łącznie. 

1.4.1 Uwarunkowania genetyczne a dysleksja 

Jest to najstarsza koncepcja. Zwolennikiem tej koncepcji był pierwszy badacz 

zjawiska dysleksji, lekarz angielski W. Morgan, który w roku 1896 opisał przypadek dziecka 

ze specyficznymi trudnościami w czytaniu, nazywając te trudności „wrodzoną ślepotą 

słowną”.
14

 

Dziedziczne uwarunkowania tych zaburzeń potwierdziło także wielu późniejszych badaczy, 

dostarczając dowodów poprzez porównywanie tych samych zaburzeń u krewnych,  

w rodowodach rodzinnych oraz poprzez badanie bliźniąt. Mimo wielu argumentów 

popierających koncepcję genetyczną jej słabością jest brak danych odnośnie 

neurofizjologicznego mechanizmu dziedziczenia tych zaburzeń. Badaczem, który podjął 

studia nad wpływem dziedziczności na powstanie specyficznych trudności w czytaniu, był 

angielski okulista – J. Hinshelwood. „Wrodzoną ślepotę słowną” wiązał on z niedostatecznym 

rozwojem „ ośrodka czytania ” zgodnie z wąskolokalizacyjną koncepcją funkcjonowania 

mózgu. 

1.4.2 Organiczne uwarunkowania dysleksji 

Kolejną przyczyną określającą powstawanie dysleksji jest koncepcja organiczna 

Narodziła się ona nieco później. Według niej „ pierwotnymi przyczynami zaburzeń w nauce 

pisania i czytania są rozległe uszkodzenia centralnego układu nerwowego powstałe w okresie 

płodowym, podczas porodu, we wczesnym dzieciństwie”.
15

 

Jest to jedna z najbardziej rozpowszechnionych koncepcji, która tłumaczy całokształt 

zaburzeń psychoruchowego rozwoju dziecka. Stwierdzono, że u wcześniaków częściej można 

spotkać przypadki trudności w czytaniu i pisaniu niż u dzieci urodzonych z prawidłowych 

ciąż. Badacze zaliczyli także do czynników szkodliwych wirusy, napromieniowanie, 

substancje szkodliwe, niedotlenienie dziecka. Nie ma jednak jednoznacznej zależności, iż 

dysleksja występuje zawsze w przypadkach nieprawidłowej ciąży. 

1.4.3 Opóźnione dojrzewanie centralnego układu nerwowego a dysleksja 

                                                 
14

 I.Czajkowska, K. Herda: Zajęci korekcyjno – kompensacyjne w szkole, Warszawa, WSiP 1989, s.10 
15

 Tamże, s.10 
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         Kolejną próbą tłumaczenia przyczyny zaburzeń w pisaniu i w czytaniu jest koncepcja 

opóźnionego dojrzewania centralnego układu nerwowego. Zwolennicy tej koncepcji 

opowiadają się za istnieniem dysleksji rozwojowej „ jako szczególnego typu niedojrzałości  

mózgowej”.
16

  Ich zdaniem istotą dysleksji są opóźnienia rozwoju poszczególnych funkcji 

percepcyjno – motorycznych zaangażowanych w proces pisania i czytania oraz zakłócenia  

w zakresie współpracy tych funkcji . 

1.4.4 Uwarunkowania emocjonalne dysleksji 

         Obok teorii genetyczno – neurofizjologicznych pojawiły się koncepcje emocjonalne, 

według których omawiane zaburzenia są zjawiskiem wtórnym względem zakłóceń 

emocjonalnego życia dziecka. „Przyczyną trudności w pisaniu i czytaniu miałyby być 

zaburzenia sfery uczuciowej spowodowane konfliktami i urazami psychicznymi na tle 

wadliwie funkcjonującego środowiska społecznego i trudnych sytuacji”.
17

 

Badacze przyjęli pogląd, że trudności wczytaniu i w pisaniu są przejawem wielu 

niewłaściwych postaw i nieprzystosowania społecznego oraz, że wiąże się to z czynnikami 

natury emocjonalnej. Dysleksja jest zatem traktowana jako objaw nerwicowy, np. dziecko 

może unikać czytania z powodu presji rodziców. Badacze upatrują także przyczyn dysleksji  

w braku odpowiedniej motywacji i zaangażowania emocjonalnego. 

1.4.5 Zaburzenia hormonalne a dysleksja 

         Koncepcja hormonalna jest nową koncepcją dysleksji. Przyczyna dysleksji upatrywana 

jest w nadprodukcji hormonów, np. testosteronu. Może on mieć wpływ na niedokształcenie 

struktury niektórych okolic kory mózgowej i nieprawidłowy model rozwoju lewej półkuli 

mózgowej. 

1.4.6 Zaburzenia tempa i rytmu rozwoju psychoruchowego dziecka  

           a dysleksja 

Badania przeprowadzone przez H. Spionek wykazały, że większość dzieci mających 

trudności w czytaniu i pisaniu, mimo normalnego rozwoju umysłowego przejawia różnego 

rodzaju opóźnienia rozwoju psychoruchowego. Opóźnienia te są niewielkie, ale jednak 

uniemożliwiają dziecku prawidłowe wykonywanie czynności związanych z opanowaniem 

umiejętności czytania i pisania. Ze względu na to, że opóźnienia rozwoju psychoruchowego 

dotyczą stosunkowo wąskiego zakresu i odnoszą się do funkcji elementarnych, zostały 

nazwane fragmentarycznymi deficytami rozwojowymi. 

                                                 
16

 Tamże, s.10 
17

 I.Czajkowska, K. Herda: Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne w szkole, Warszawa,WSiP1989,s.10 
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Należą do nich:  

 opóźnienia i zakłócenia rozwoju percepcji słuchowej, 

 opóźnienia i zakłócenia rozwoju percepcji wzrokowej, 

 opóźnienia i zakłócenia rozwoju percepcji kinetyczno – ruchowej, 

 zaburzenia procesu lateralizacji. 

Deficyty te powodują określone kategorie błędów w czytaniu i pisaniu. 

1.4.7 Wielopłaszczyznowość a dysleksja 

Wielopłaszczyznowość trudności wczytaniu i pisaniu pojawiła się w ostatnich latach, 

Mając na uwadze splot niekorzystnych oddziaływań wychowawczo – dydaktycznych  

i kulturalno – społecznych. Należy też tu uwzględnić czynniki potęgujące lub osłabiające 

trudności w czytaniu i pisaniu. Są to czynniki egzogenne, określone jako wtórne czy 

drugorzędne. 

Należą do nich: 

 metody wychowawcze, atmosfera, poziom intelektualno – kulturalny rodziny, 

 reakcje rodziców na trudności dziecka, sposoby ich przezwyciężania, 

 postawa nauczyciela, jego stosunek do dziecka, sposoby usuwania dysleksji, 

 metoda i organizacja nauki czytania i pisania, 

 zły stan fizyczny dziecka ( częsta obserwacja w szkole). 

Czynniki te mogą ułatwić przyspieszyć proces, mogą też hamować i zmniejszać, a nawet 

uniemożliwić proces dysleksji. 

 

1.5  Jak często występuje dysleksja 

Kłopoty w odróżnianiu uczniów z dysleksją od innych uczniów z trudnościami  

w nauce wynikają ze specyfiki diagnozy tego zaburzenia. Nie ma „ jednego testu”, za pomocą 

którego można by takie rozpoznanie ustalić. Z faktu, że wiele osób myli specyficzne trudności 

w nauce ze zwykłymi trudnościami szkolnymi wynikającymi między innymi z zaniedbań 

środowiskowych ( domowych lub szkolnych ),  wynikają również problemy w ocenie 

częstotliwości występowania dysleksji. Z tych to powodów, zdaniem naukowców, w ogólnej 

populacji dotkniętych tym zaburzeniem uczniów jest ponad 30%. 

Z badań krajowych prowadzonych pod kierunkiem prof. Marty Bogdanowicz wynika, że 4% 

dzieci szkolnych wykazuje głębokie zaburzenia typu dyslektycznego, a 10 -15% zaburzenia  

O umiarkowanym nasileniu. Oznacza to, że w każdej klasie co najmniej jedno dziecko 

wymaga szybkiej i fachowej pomocy terapeutycznej. 
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1.6  Rodzaje trudności w czytaniu i pisaniu 

Trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci wywodzą się z zaburzonych funkcji 

analizatorów. 

 

1.6.1. Analizator słuchowy 

         Zaburzenia w obrębie analizatora słuchowego powodują u dzieci następujące rodzaje 

trudności: 

 mylenie głosek, struktur dźwiękowych zbliżonych fonetycznie (b-p, t-d, k-g, w-f), 

 zmianę głosek dźwięcznych na bezdźwięczne (b-p, w-f), 

 opuszczanie wyrazów, sylab, liter, 

 dodawanie sylab, liter, 

 opuszczanie końcówek przy zbiegu dwóch spółgłosek, np. spostrzeg zamiast 

spostrzegł, 

 nieprawidłowe pisanie wyrazów z i-j, ze zmiękczeniami (ś-si, ć-ci, ź- zi, ń-ni), 

 odróżnianie samogłosek nosowych od zespołów dźwiękowych, np. ą od om,on, 

 wadliwe wyodrębnianie wyrazów w zdaniach, łączenie przyimków z rzeczownikami, 

np. szkole, napolu, 

 w czytaniu długo utrzymujące się literowanie, nieuwzględnianie znaków 

przestankowych. 

1.6.2. Analizator wzrokowy 

         Zaburzenia w obrębie analizatora wzrokowego powodują, że dzieci: 

 mają trudności w całościowym ujmowaniu liter o podobnej strukturze graficznej 

takich, jak np. a-o, m-n, l-t, E-F, 

 mylą zazwyczaj wyrazy o podobnym obrazie wizualnym, takie jak np. rok-rak, długi-

drugi, 

 opuszczają drobne elementy graficzne, znaki interpunkcyjne, 

 zapominają i wadliwie posługują się wielkimi literami, 

 popełniają błędy ortograficzne, 

 mylą litery o podobnym kształcie, ale odmiennym kierunku i położeniu ( inwersja 

statyczna ), np. d-b, g-p, m-w, 

 mają trudności z wizualnym rozróżnieniem w wyrazie podobnych układów 

literowych, takich jak np. ba-ab, da-ad, 
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 opuszczają „rządki” w tekście w czasie czytania i pisania, 

 mylą kierunek zapisu wyrazów, 

 niewłaściwie rozmieszczają wyrazy na stronie, 

 malują ubogie, uproszczone rysunki, 

 dostrzegają małą liczbę szczegółów na obrazku, 

 czytają nierytmicznie, 

 długo literują tekst ( dziecko koncentruje się na technicznej stronie czytania, co 

utrudnia rozumienie tekstu ), 

 mają trudności w posługiwaniu się mapą oraz w nauce języków obcych ( związane  

      z opanowaniem nowych znaków graficznych ). 

1.6.3. Analizator kinetyczno – ruchowy 

         Zaburzenia w obrębie analizatora kinetyczno – ruchowego powodują u dzieci 

następujące rodzaje trudności : 

 zbyt wolne tempo wykonywanych czynności, 

 słaby poziom graficzny pisma, 

 mała percepcja ruchów i palców, 

 w rysunkach widoczny zbyt mały lub duży nacisk ołówka, rysunki są niestaranne, 

 w piśmie występują dysproporcje między literami, litery wychodzą poza linię, 

nieprawidłowe są połączenia między literami, różne jest nachylenie liter. 

1.6.4. Lateralizacja 

         Zaburzenia orientacji przestrzennej oraz lateralizacja u dzieci mających trudności  

w czytaniu i w pisaniu powodują również określone rodzaje trudności. I tak w przepadku 

zaburzonej orientacji przestrzennej występują: 

 trudności w rozpoznawaniu rysunku, zakłócenia w proporcji elementów, 

 trudności w czytaniu przejawiające się w przestrzeganiu, opuszczaniu liter, sylab,  

      a nawet całych linijek, 

 trudności w opisie relacji przestrzennych podczas opowiadania obrazka ( na lewo, na 

prawo, na dole, nad, pod, obok, itp.), 

 trudności w piśmie charakteryzujące się myleniem liter różniących się położeniem  

      w stosunku do osi pionowej ( d-g, b-p ) lub poziomej ( m-w, n-u ), tzw, inwersja 

      statyczna, 

W przypadku zaburzonej lateralizacji występują takie trudności, jak: 

 zmiany kierunku w rysunkach, 
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 obniżone tempo pisania i jego poziom graficzny, 

 „pismo lustrzane” polegające na zapisie znaków graficznych odpowiadających 

zwierciadlanemu odbiciu normalnego pisma, 

 błędne odtwarzanie liter ( dziecko niedokładnie odczytuje i pisze, np. los jak las, sęk 

jak sok, itp. ). 

 

 

ROZDZIAŁ II 

Terapia dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu 

( zasady i etapy postępowania terapeutycznego ) 

 

         Z dotychczasowych rozważań wynika, że przyczyną trudności w nauce czytania  

i pisania są między innymi zaburzenia w sferze słuchowej, wzrokowej i obniżenie sprawności 

manualnej. Wtedy gdy objawy tych zaburzeń występują w wieku szkolnym pod postacią 

dysleksji, dziecko wymaga systematycznej pracy reedukacyjnej usprawniającej funkcje 

zaburzonych analizatorów. Tym właśnie zajmuje się terapia pedagogiczna. 

         „ Terapia pedagogiczna to oddziaływanie za pomocą środków pedagogicznych 

(wychowawczych i dydaktycznych) na przyczyny i przejawy trudności dzieci w uczeniu się, 

mające na celu eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich ujemnych konsekwencji”.
18

 

         Terapia pedagogiczna stanowi swoistą interwencję wychowawczą, zmierzającą do 

spowodowania określonych, pozytywnych zmian w zakresie sfery poznawczej i emocjonalno 

– motywacyjnej oraz w strukturze wiedzy i umiejętności szkolnych dziecka. 

Celem nadrzędnym terapii pedagogicznej jest: 

 stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego  

      i społecznego, 

 rozwój dziecka na miarę jego własnych możliwości. 

Podmiotem terapii pedagogicznej jest nauczyciel terapeuta, wyposażony w odpowiednią 

wiedzę i umiejętności, a przedmiotem oddziaływań terapeutycznych jest dziecko, jego 

                                                 
18

 I.Czajkowska, K.Herda: Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne w szkole, Warszawa, WSiP1989, s.42 
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zaburzenia rozwojowe i trudności szkolne, określane przez specjalistyczną diagnozę. 

Warunkiem efektywności działań terapeutycznych jest aktywność dziecka. 

Zadaniem terapeuty jest nie tylko spowodowanie, aby dzieci mogły się uczyć, lecz także aby 

chciały się uczyć. W tym celu konieczne jest stosowanie elementów oddziaływań 

psychoterapeutycznych w procesie terapii pedagogicznej.
19

 

         Psychoterapia jest to świadome i celowe wpływanie środkami psychicznymi na 

osobowość człowieka. Znaczyło; nie ośmieszać, nie dyskwalifikować, nie karać za to, co nie 

stanowi winy dziecka; nie pogłębiać istniejących zaburzeń i nie przyczyniać się do 

powstawania nowych. 

         Działania psychoterapeutyczne powinny być nastawione na eliminowanie sytuacji 

stresujących i zapobieganie im; stworzenie klimatu życzliwości i zaufania, w którym dziecko 

czułoby się dobrze; wyzwalanie aktywności i potrzeby współdziałania w usuwaniu własnych 

kłopotów. Dziecko musi być przekonane, że terapeuta pomoże mu w jego problemach. 

Bardzo ważne jest zaspokojenie potrzeby sukcesu poprzez stwarzanie sytuacji dających 

okazję do zadowolenia, doświadczenia radości z osiągniętej pracy. Realizuje się to poprzez 

stawianie zadań, których wykonanie leży w możliwościach dziecka i poprzez wykorzystanie 

jego zainteresowań. Dziecko zyskuje poczucie własnej wartości, co mobilizuje je do dalszych 

działań, sprzyja kształtowaniu potrzeb poznawczych i motywacji do nauki. 

         Zainteresowanie ucznia zajęciami oraz utrzymywanie jego aktywności można osiągnąć 

poprzez urozmaicone formy ćwiczeń, stosowanie gier i zabaw oraz różnorodnych ćwiczeń 

relaksacyjnych, uwzględniając upodobania dziecka. 
20

 

         Zadaniem terapeuty jest także przekonanie nauczyciela, wychowawcę i rodziców  

o skuteczności oddziaływań. Dziecko mające trudności w czytaniu i w pisaniu wymaga 

zrozumienia i mądrego psychoterapeutycznego traktowania w domu a także w toku 

nauczania. Bardzo ważne jest aby każde, nawet najmniejsze osiągnięcie, było dostrzeżone  

i docenione, aby nie porównywać wyników pracy dziecka z wynikami innych kolegów, jeżeli 

takie porównanie wypada na jego niekorzyść. W przypadku szczególnej nieporadności  

w czytaniu i pisaniu nauczyciel powinien okresowo zaniechać wystawiania ocen. Dla dziecka 

w młodszym wieku szkolnym ocena niedostateczna jest karą, odczuwaną boleśnie jako kara 

niezasłużona, bo przecież ono się starało. Kara taka powoduje niechęć do czytania, która 

została negatywnie oceniona, do osoby nauczyciela, do szkoły. 

                                                 
19

 Tamże, s.49 
20

 Tamże, s. 49 



 13 

         Podstawą efektywnej terapii musi być dobra i trafna diagnoza. W diagnozie 

pedagogicznej stosuje się następujące metody badawcze: 

 obserwację pedagogiczną, 

 rozmowy, 

 wywiad środowiskowy i szkolny, 

 sprawdziany czytania i pisania, 

 sprawdziany wiadomości szkolnych, 

 analizę wytworów ucznia ( zeszytów szkolnych i domowych, rysunków i innych prac 

ręcznych ). 

         Osobami badającymi są nauczyciel i pedagog lub psycholog z poradni. W pierwszym 

etapie postępowania diagnostycznego najważniejsza jest rola obserwacji pedagogicznej 

prowadzonej przez nauczyciela.
21

 

Nauczyciel ma największe możliwości obserwowania dziecka. Wykrywania braków, 

trudności w przyswajaniu wiedzy oraz zaburzeń zachowania, obserwowania jego rozwoju.  

On bowiem widzi dziecko w różnych sytuacjach szkolnych także na tle rówieśników. 

Szczególna odpowiedzialność spoczywa na barkach nauczyciela klas pierwszych ze względu 

na znaczenie wczesnego wykrywania wszelkich nieprawidłowości w kształtowaniu się 

psychiki dziecka. 

Terapia pedagogiczna przebiega najczęściej w 3 etapach pracy. 

1. Etap wstępny ( przygotowawczy). 

2. Etap reedukacji (terapii właściwej). 

3. Etap doskonalący umiejętności czytania i pisania. 

Etap wstępny obejmuje ćwiczenia stymulujące i korekcyjne zaburzonych funkcji percepcyjno 

– motorycznych i ich koordynacji w formie zabaw i gier na materiale konkretnymi słownym 

oraz intensywne działania psychoterapeutyczne. W etapie drugim przechodzi się do 

operowania materiałem dydaktycznym, literowym i wyrazowym w różnorodnych 

ćwiczeniach usprawniających umiejętność czytania i pisania. Etap trzeci uwzględnia dalsze 

prowadzenie ćwiczeń korekcyjno – kompensacyjnych, usprawniających funkcję słuchową  

i wzrokową, kinetyczno – ruchową, oraz ich koordynację w czasie czytania i pisania. 

Celem tych ćwiczeń jest opanowanie umiejętności poprawnego czytania i pisania poprzez  

eliminowanie dysogtografii tj. charakterystycznych błędów ortograficznych związanych ze 

specyfiką pisowni polskiej. 

                                                 
21

 Tamże, s.54 



 14 

 

 

 

Przebieg terapii pedagogicznej w przypadku dziecka dyslektycznego 

 

Dziecko mające zaburzenia w sferze słuchowej, wzrokowej i manualnej, powinno zastosować 

w procesie terapii w pierwszym jej etapie następujące ćwiczenia: 

1. Ćwiczenia rozwijające sprawności ruchowe i sprawności manualne. Takie jak: 

a) ćwiczenia ogólnej sprawności ruchowej ( koordynacji ruchowej i ruchowo – 

wzrokowo – słuchowej), np. 

 ćwiczenia równowagi ( chodzenie po ławeczce gimnastycznej, 

krawężniku, rysowanej linii), 

 chody i marsze ze zmianą kierunku ruchu na określony sygnał 

(dźwiękowy, wzrokowy), 

 ćwiczenia orientacji kierunkowej związane z percepcją słuchową, np. 

zabawa skąd głos dochodzi itp. 

 zabawy ruchowe- zręcznościowe ( toczenie, rzucanie i chwytanie 

różnych przedmiotów: piłek, woreczków), 

 zagadki ruchowe ( imitowanie i odgadywanie czynności) jako 

ćwiczenie wyobraźni i pamięci ruchowej, 

 zabawy zręcznościowe w Sali, np. bilard, kręgle, bierki 

b) ćwiczenia sprawności manualnej, do których należą: 

 ćwiczenia rozmachowi, np. zamalowywanie farbami dużych płaszczyzn, 

dużym pędzlem, ruchami pionowymi lub poziomymi z zachowaniem 

kierunku od lewej do prawej, z góry na dół, 

 ćwiczenia manualne usprawniające ruchy ręki, np. układanki płaskie, 

klockowe, modelowane, wydzierani, wycinanie z papieru, 

 ćwiczenia graficzne usprawniające drobne ruch ręki ułożonej w pozycji jak 

przy pisaniu, np. rysowanie wzorów po śladzie kropkowym, rysowanie 

szlaczków literopodobnych w liniaturze, rysowanie szlaczków 

obrazkowych itp. 
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2. Ćwiczenia funkcji wzrokowej orientacji przestrzennej na podstawie materiału 

konkretnego (obrazkowego) i abstrakcyjnego ( geometrycznego i literowego – bez 

czytania) 

a) dobieranie par jednakowych obrazków, np. domino obrazkowe, 

b) wyszukiwanie różnic między obrazkami, 

c) układanie obrazków według instrukcji słownej. 

3. Ćwiczenia funkcji słuchowej na podstawie dźwięków otaczającego świata 

a) różnicowanie i rozpoznawanie głosów przyrody 

 rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków wydawanych przez instrumenty 

perkusyjne oraz lokalizacja tych dźwięków 

b) odtwarzanie struktur rytmicznych 

c) zabawy ruchowe ze śpiewem, klaskaniem lub wygrywaniem rytmu melodii na 

instrumentach perkusyjnych 

d) ćwiczenia słuchu fonetycznego, np. podział wyrazów na sylaby, liczenie sylab   

      w wyrazach. 

 

Ćwiczenia w drugim etapie mają na celu przezwyciężanie trudności dzieci dyslektycznych  

w opanowaniu podstawowych umiejętności czytania i pisania, z wykorzystaniem materiału 

literowego stosowanego w klasie przedszkolnej ( z wyłączeniem zmiękczeń, dwuznaków). 

Ćwiczenia te polegają na dalszym usprawnianiu funkcji wzrokowej, słuchowej i kinetyczno – 

ruchowej, w różnych czynnościach z przechodzeniem stopniowo do ćwiczeń czytania  

i pisania. Stosuje się tu takie ćwiczenia jak: 

1. Dobieranie par liter małych i wielkich, drukowanych i pisanych. 

2. Wprowadzenie i utrwalenie pojęcia samogłoski i spółgłoski. 

3. Dobieranie par jednakowych sylab. 

4. Pisanie sylab z pamięci i ze słuchu. 

5. Tworzenie wyrazów z sylab itp. 

Etap trzeci uwzględnia dalsze prowadzenie ćwiczeń korekcyjno – kompensacyjnych, 

usprawniających funkcje wzrokową, słuchową i kinetyczno – ruchową oraz ich koordynację 

w czasie czytania i pisania. Celem tych ćwiczeń jest opanowanie umiejętności poprawnego 

czytania i pisania poprzez eliminowanie dysortografii, tj. charakterystycznych błędów 

popełnianych przez dzieci dyslektyczne oraz błędów ortograficznych związanych ze 

specyfiką pisowni polskiej. W tych ćwiczeniach należy również usprawnić technikę oraz 

tempo czytania i pisania, wdrażać rozumienia przeczytanych treści. 
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2.1.  Formy ćwiczeń w czytaniu i pisaniu 

2.1.1. Formy ćwiczeń w czytaniu 

         Celem ćwiczeń w czytaniu jest opanowanie umiejętności czytania głośnego i cichego, 

doskonalenie tempa i techniki czytania oraz zrozumienia czytanego tekstu. Umiejętności te 

warunkują powodzenia szkolne ucznia, stwarzają możliwości korzystania z podręczników, 

czytania lektur i czytania rekreacyjnego. W dalszych etapach nauki maleje głośne czytanie,  

a dominującą rolę odgrywa ciche czytanie dla własnych potrzeb. Jest to korzystne dla ucznia 

dyslektycznego, gdyż wielu z nich nie jest w stanie opanować techniki pięknego głośnego 

czytania, z właściwą dykcją i intonacją. Dlatego też nie należy zmuszać ich do głośnego 

czytania ani przywiązywać dużej wagi do pięknego czytania. 

W pracy terapeutycznej stosuje się następujące formy ćwiczeń: 

1. Czytanie całościowe sylab i wyrazów. Do ćwiczeń tych służą takie pomoce, jak 

rozsypanki sylabowe i wyrazowe, dobierani (dobieranie sylab lub wyrazów do nazwy 

obrazka), zagadki, loteryjki sylabowe, rebusy. 

2. Czytanie wyrazów, zdań i tekstów sylabami. Jest to pożyteczne zajęcie utrwalające 

umiejętności analizy sylabowej wyrazów i kształtującym syntezę sylab w wyrazach. 

Przygotowuje dzieci do pisania z pamięci i ze słuchu. Czytając wyrazy podziałem na 

sylaby, dzieci mogą równocześnie stawiać kreski pionowe oddzielające poszczególne 

sylaby. 

3. Czytanie w krótkich ekspozycjach. Ćwiczenie to służy doskonaleniu i automatyzacji 

procesów analizy i syntezy wzrokowej w łącznym czytaniu sylab i wyrazów oraz 

kształtowaniu gotowości pamięci. Formę tę stosuje się jako usprawnienie czytania. 

4. Czytanie na przemian może przybierać 4 sposoby: 

a) czytanie sylabami na przemian z dzieckiem (jedną sylabę czyta uczeń, drugą 

nauczyciel), 

b) czytanie kolejnych wyrazów na przemian lub czytanie przez ucznia tylko 

wybranych wyrazów, 

c) czytanie na przemian większych partii tekstu, 

d) czytanie na przemian całych zdań. 

5. Czytanie selektywne (wybiórcze). Ćwiczenie to może być prowadzone w formie 

głośnego czytania tylko wybranych przez nauczyciela liter, sylab, wyrazów. 
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6. Czytanie z przesłoną. Stosuje się je w początkowym etapie pracy dla poprawienia 

koncentracji uwagi i percepcji wzrokowej materiału literowego poprzez ograniczenie 

pola widzenia do pojedynczej sylaby lub w późniejszym okresie do przyspieszenia 

procesu automatyzacji czytania i poprawienia tempa czytania. 

7. Czytanie chóralne. Stosuje się na dalszych etapach pracy, kiedy już dzieci dość dobrze 

czytają oraz gdy poziom umiejętności czytania w grupie jest wyrównany. 

8. Czytanie ze zrozumieniem. Sprzyjają takie formy ćwiczeń jak: dobieranki obrazowo- 

wyrazowe, rozwiązywanie zagadek tekstowych i obrazkiem. W wykonywaniu tych 

ćwiczeń niezbędne jest analizowanie treści czytanych wyrazów. 

 

 

2.1.2. Formy ćwiczeń w pisaniu 

         Etap właściwej nauki pisania rozpoczyna się opanowanie schematów liter  

i połączeń. Wyobrażenia słuchowe i wzrokowe wyprzedzają czynności ruchowe, dlatego 

też pokaz i analizę wzrokową litery lub wyrazu powinna poprzedzać analiza i synteza 

słuchowa poparta ekspozycją przedmiotu lub obrazka odpowiedniej treści.  

W przypadkach szczególnych trudności spowodowanych zaburzeniami analizy 

wzrokowej, orientacji kierunkowej lub funkcji kinetyczno – ruchowej wskazane jest 

stosowanie następujących ćwiczeń. 

1. Kreślenie ręką dużych liter powietrzu. 

2. Pisanie dużych liter na tablicy – wodzenie po wzorze. 

3. Malowanie liter farbą na dużych arkuszach. 

4. Pisanie liter za pomocą szablonu ( z zaznaczonym strzałką kierunkiem kreślenia i 

miejscem rozpoczęcia). 

5. Obwodzenie wzoru litery w zeszycie. 

6. Samodzielne pisanie liter. 

         Dla dzieci z zaburzeniami dysgraficznymi ważne jest, aby nauczyły się pisać łącznie, 

dość czytelnie i szybko. Łączne pisanie liter wpływa na czytelność pisma, pomaga  

w przezwyciężaniu nawyków literowania oraz sprzyja utrwaleniu poprawnych wzorów 

pisowni.  

Pisanie liter ciągłym, płynnym ruchem ręki przyspiesza automatyzację pisma. Dzięki temu 

usprawnieniu dziecko pisze swobodniej i szybciej. Najtrudniejsze jest jednak przy obniżonej 

sprawności manualnej kryterium estetyki pisma. Często pomimo systematycznych ćwiczeń  
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i dużych starań ze strony dziecka nie udaje się osiągnąć ładnego, kształtnego pisma. 

         Przedstawione ćwiczenia w poszczególnych etapach terapii pedagogicznej są 

propozycją dla osoby prowadzącej zajęcia z dzieckiem dyslektycznym. Trzeba jednak 

pamiętać, że każde dziecko jest inną jednostką, mającą różne trudności wczytaniu i pisaniu. 

Dlatego też nauczyciel terapeuta powinien podejść do każdego przypadku indywidualnie  

i zastosować odpowiednią metodę w swojej pracy. 

         Należy podkreślić, że trudności w opanowaniu umiejętności czytania i pisania nie są 

rzadkością w Polsce, jak i na świecie. Z badań wynika, że w Polsce w każdej klasie można 

spotkać przynajmniej jedno dziecko, u którego występują trudności w czytaniu i pisaniu. 

Uczniowie ci są mniej sprawni i bardziej nieśmiali niż rówieśnicy. Bardzo często są 

leworęczni. Rysują bardzo nieporadnie. Stronią od zabaw ruchowych i zręcznościowych. 

W szkole nie są prymusami. Ich pierwsze zeszyty wyglądają bardzo brzydko. Kartki mają 

tzw. ośle uszy, szlaczki nie mieszczą się w linijkach, zamiast liter piszą ich lustrzane odbicia, 

mylą litery o podobnym kształcie. Opornie idzie im nauka wierszyków i piosenek. Ponieważ 

nie są w stanie zaimponować wynikami w nauce, czasem próbują wyróżnić się w inny 

sposób, np. popadają w konflikty z rówieśnikami. 

         Pierwsze objawy trudności w czytaniu i pisaniu pojawiają się bardzo wcześnie. Niestety 

większość lekarzy, nauczycieli i rodziców lekceważy ich wczesne objawy. 

Dopiero, gdy pojawiają się trudności w opanowaniu umiejętności prawidłowego czytania  

i pisania, czyli najczęściej gdy dziecko pójdzie do szkoły, podejmowane są działania w celu 

postawienia diagnozy i ustalenia terapii. 

Im wcześniejsze jest rozpoznanie i w porę udzielona pomoc specjalistyczna, tym większe jest 

prawdopodobieństwo, że trudności mogłyby się wcale nie ujawnić. 

         Aby terapia pedagogiczna przyniosła pożądane rezultaty powinno ze sobą 

współpracować wielu specjalistów: pedagog, psycholog, lekarz, nauczyciel i rodzice. 

Od rodziców w największym stopniu zależy powodzenie terapii, gdyż to oni czuwają nad 

systematycznością i pracą swojego dziecka. 

Terapia może trwać niekiedy i całymi latami, wymaga, więc ogromnej cierpliwości  

i systematyczności. Im później dziecko zostało nią objęte, tym dłuższy okres oczekiwania na 

efekty. Znawcy tematu podkreślają, że dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, które  

w porę otrzymały fachową pomoc, osiągają wysokie wykształcenie i dobrą pozycję społeczną. 

         Na zakończenie  przytoczę kilka wskazówek, które mogą być pomocne w pracy  

z dzieckiem dyslektycznym zarówno dla nauczycieli jak i rodziców. Jest to swoisty dekalog, 

który opracowała prof. Marta Bogdanowicz. 
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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 to do pracy. 

3. Nie łudź się, że dziecko „ samo z tego wyrośnie”, „ weźmie się w garść”, „ przysiądzie 

fałdów” lub, że ktoś je z tego „ wyleczy”. 

4. Nie spodziewaj się, że kłopoty dziecka pozbawionego specjalistycznej pomocy 

ograniczą się do czytania i pisania i skończą się w młodszych klasach szkoły 

podstawowej. 

5. Nie ograniczaj dziecku zajęć pozalekcyjnych, aby miało więcej czasu na naukę, ale  

i nie zwalniaj go z systematycznych ćwiczeń. 

 

Tak  

1. Staraj się rozumieć swoje dziecko, jego potrzeby, możliwości i ograniczenia, aby 

zapobiec trudnościom szkolnym. 

2. Spróbuj jak najwcześniej zaobserwować trudności dziecka: na czym polegają i co jest 

ich przyczyną. Skontaktuj się ze specjalistą ( psychologiem, pedagogiem, logopedą ). 

3. Aby jak najwcześniej pomóc dziecku: 

 zaobserwuj w codziennej pracy z dzieckiem, co najskuteczniej mu pomaga, 

 korzystaj z odpowiedniej literatury i fachowej pomocy nauczyciela – terapeuty 

( w formie terapii indywidualnej i grupowej), 

 bądź w stałym kontakcie z nauczycielem i pedagogiem szkolnym. 

4. Bądź życzliwym, pogodnym, cierpliwym przewodnikiem towarzyszem swego dziecka 

w jego kłopotach szkolnych. 

5. 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. 

 


