


DYSLEKSJA film 



Co to jest dysleksja?... 

 DYSLEKSJA - 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. 



… A teraz po polsku – co to jest 

dysleksja? 

 DYSLEKSJA to schorzenie, które nie pozwala 
dziecku pisać ani czytać, bo wszystko rozmazuje 
mu się przed oczami. 



Na czym polega dysleksja?-

objawy 

• Przedszkolak: ma kłopoty z nauką wierszyków, jego rysunki 
mają mało detali, myli prawą i lewą rękę, nie umie zapinać 
guzików. 

• Uczeń początkowych klas podstawówki: podczas czytania myli 
litery o podobnym kształcie opuszcza litery, pisząc je, pomija 
daszki czy ogonki, popełnia błędy gramatyczne i ortograficzne, 
brzydko pisze, ma kłopoty z nauką tabliczki mnożenia. 

 



Jak radzić sobie z tym 

schorzeniem? 

• Terapię dla dziecka dyslektycznego przeprowadzi specjalista 
zatrudniony w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. 
Zazwyczaj bazową formą pomocy dla dzieci dyslektycznych 
jest terapia. 

• Można też postarać się o takie zajęcia w Poradni 
Psychologiczno – Pedagogicznej.Sam rodzic także może pomóc 
swojemu dziecku systematycznymi zajęciami w domu. 

 



Mocne strony osób z 

dysleksją 

 



Sławni dyslektycy 

ALBERT EINSTEIN 
Uważany za najbardziej wpływowego fizyka XX wieku został 
okrzyknięty naukowcem wszech czasów, m. in. dzięki swojej 
teorii względności.  Dysleksja nie przeszkodziła mu jednak 
przejść do historii jako wybitny umysł. 



Sławni dyslektycy 

WALT DISNEY 

Disney przede wszystkim jednak jest ojcem 
najpiękniejszych, kultowych postaci dla dzieci, 
które uszczęśliwiają kolejne pokolenia 
najmłodszych i nie tylko. 



Sławni dyslektycy 

 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. Jego prace to np. 
„Brzydkie kaczątko”, „Dziewczynka z zapałkami” czy 
„Calineczka” 



Sławni dyslektycy 

HENRY FORD 
To on zrewolucjonizował produkcję aut i 
przyczynił się do tego, że szybko stały się one 
dostępne dla zwykłych ludzi. Jest przykładem na 
to, jak pasja może i przy okazji zmienić świat. 



Sławni dyslektycy 

LEONARDO DA VINCI 
Malarz, pisarz, matematyk… Długa jest lista 
specjalności, w których da Vinci wiele osiągnął. 
Dzisiaj pamiętamy go przede wszystkim jako 
geniusza, który dał nam Mona Lisę. 



Prezentację przygotowała Nel Kilian z 
kl. 7B 

 

 

KONIEC!!! 


