


Dysleksja to choroba, 
polegająca na specyficznych 

trudnościach w czytaniu i pisaniu, 
zaburzenie manifestujące się 

trudnościami w nauce czytania i 
pisania przy stosowaniu 
standardowych metod 

nauczania i inteligencji na 
poziomie co najmniej 

przeciętnym oraz sprzyjających 
warunkach społeczno-

kulturowych. 





W zakresie samoobsługi dziecko 
w wieku przedszkolnym ma 

trudności w zapinaniu guzików, 
nie umie zawiązać sznurowadeł 
na kokardkę, trudność sprawia 

posługiwanie się nożem i 
widelcem. W zakresie 

sprawności ruchowej dziecko 
biega nieporadnie, przewraca 
się, nie potrafi złapać piłki, ma 
trudności z uczeniem się jazdy 

na rowerze, unika zajęć 
ruchowych. 



Ponadto: 

 

 ma trudności w nauczeniu się wierszyka 
na pamięć, 

 nie może zapamiętać sekwencji wyrazów, 
np. kolejnych pór roku czy dni tygodnia, 

 nie potrafi ułożyć układanki czy klocków 
według wzoru, 

 często przekręca wyrazy, np. "pasarolka" 
zamiast „parasolka” (sporadyczne 
pomyłki nie zwiastują dysgrafii), 

 ma trudności z określeniem stron: lewa, 
prawa, 

 myli przyimki: pod, nad, od, do itp., 

 nie lubi rysować, rysuje nieporadnie, 
rysunki zawierają mało szczegółów, 

 nie potrafi uszeregować przedmiotów w 
zalecanej kolejności, np. od 
najmniejszego do największego. 



 

 1. Opowiadanie historii widocznej na obrazkach. 

 

 2. Dobieranie poszczególnych części do całości. 

 

 3. Rysowanie obrazków z pamięci. 

 

 4. Wyszukiwanie w tekście tej samej litery. 

 

 5. Dobieranie w pary identycznych obrazków. 

 

 6. Ukrywanie innych słów znajdujących się 

 w wyrazach, takich jak np. kotwica, słońce, waleń. 

 

 7. Gra w scrabble. 

 

 8. Gra w domino obrazkowe. 

 

 9. Usuwanie z tekstu niepotrzebnych wyrazów. 





 Albert Einstein 

Uważany za najbardziej wpływowego fizyka XX wieku został okrzyknięty naukowcem wszech 
czasów, m. in. dzięki swojej teorii względności. Dysleksja sprawiła, że późno nauczył się 

mówić, czytał dopiero od 9 roku życia, miał problemy z pisaniem i zapamiętywaniem 
informacji w szkole. Z powodu trudności związanych z dysleksją dwa razy stracił posadę 
nauczyciela. Nie przeszkodziło mu to jednak przejść do historii jako wybitny umysł. 

 

 Charles Darwin 

Stworzona przez niego teoria ewolucji przyczyniła się od radykalnej zmiany w postrzeganiu 

świata naturalnego. Zawdzięczamy mu naukową rewolucję, która wpłynęła na wszystkie 
dziedziny wiedzy i światopogląd ludzi. 

 

 Leonardo da Vinci 

Malarz, architekt, wynalazca, odkrywca, pisarz, matematyk… Długa jest lista specjalności, w 
których da Vinci wiele osiągnął. Dzisiaj pamiętamy go przede wszystkim jako geniusza, który 

dał nam Mona Lisę, Damę z Łasiczką czy koncepcję helikoptera. 

 

 Isaac Newton 

Znany wszystkim twórca zasad dynamiki, prawa powszechnego ciążenia, prawa ruchu i 
mechaniki klasycznej zapoczątkował rewolucję naukową, dowodząc kopernikańskiej teorii 

heliocentryzmu. Legenda głosi, że w szkole radził sobie średnio, dlatego wolał spędzać czas 
pod jabłonią, gdzie odkrył grawitację. 



 Henry Ford 

Jeździsz samochodem? Podziękuj za to Fordowi. To on zrewolucjonizował produkcję 

aut i przyczynił się do tego, że szybko stały się one dostępne dla „zwykłych 

śmiertelników”. Jest przykładem na to, jak pasja może zamienić się w życiowy sukces i 

(przy okazji) zmienić świat. 

 

 Nelson Rockefeller 

Dziś nazwisko Rockefeller to niemal synonim bogactwa. Najbardziej znany z rodu – 

Nelson – zasłynął dzięki swoim umiejętnościom politycznym. Był dyslektykiem i 

jednocześnie gubernatorem stanu Nowy Jork, wiceprezydentem Stanów 

Zjednoczonych, autorem kilku książek, a także kolekcjonerem sztuki. 

 

 Winston Churchill 

Wybitny polityk, mówca, strateg. Został premierem Wielkiej Brytanii w trudnym okresie II 

wojny światowej. Należał do „Wielkiej Trójki”, z którą uczestniczył w najważniejszych, 

międzynarodowych konferencjach, o których do dziś dzieci uczą się w szkołach, bo 

tam ważyły się losy ówczesnego świata. Za swoje wielotomowe opracowania 

historyczne o obu wojnach światowych został nagrodzony literacką Nagrodą Nobla. 

 

 Hans Christian Andersen 

Nigdy nie nauczył się pisać poprawnie. Jego manuskrypty zawierają wiele błędów 

charakterystycznych dla dysleksji. A mimo to większość z nas wychowało się na jego 

bajkach. To Andersen dał nam „Brzydkie kaczątko”, „Dziewczynkę z zapałkami” czy 

„Calineczkę”. Był również autorem wielu utworów dla dorosłych. 





Najlepszym sposobem na pomoc dziecku 
z dysleksją jest dostarczenie narzędzi 

kompensujących trudności, jakie mają w 
obliczu słów. Narzędzi, które dadzą mu 

pewność siebie i zachęcą ich do 
pokonania tej niewielkiej poprzeczki i 

pójście dalej. Im prędzej zorientujesz się, 
że twoje dziecko ma ten problem, tym 
lepiej będziesz mógł sobie z nim radzić. 
Rodzice powinni zachować spokój i nie 

wyolbrzymiać problemu, ale nie 
pozwalać też z kolei na zamiatanie go 
pod dywan. Pamiętaj, że działanie jest 

konieczne, ponieważ jeśli problem 
naprawdę występuje, to sam z siebie nie 

zniknie. 




