
Dysleksja  

Zgodnie z definicją Towarzystwa Dysleksji im. Ortona, dysleksja to jedno z wielu 

różnych trudności w uczeniu się. Jest specyficznym zaburzeniem o podłożu językowym. 

Charakteryzuje się trudnościami w dekodowaniu pojedynczych słów, co często 

odzwierciedla się w trudności z przetwarzaniem fonologicznym. Trudności te nie są 

spowodowane zaburzeniami w rozwoju intelektualnym.  

W praktyce wyróżnia się najczęściej trzy typy dysleksji w oparciu o dominujące 

zaburzenie, które decyduje o jej obrazie klinicznym: 

1. Dysleksja typu wzrokowego – zaburzenia percepcji i pamięci wzrokowej; 

2. Dysleksja typu słuchowego – zaburzenia percepcji i pamięci słuchowej 

powiązane często z zaburzeniami językowymi; 

3. Dysleksja integracyjna – zaburzenia procesu integrowania bodźców 

napływających do zmysłów. 

 

Często spotykamy również termin „dysleksja rozwojowa”, której mianem określa 

się trudności występujące od początku nauki szkolnej, jej symptomy widoczne są na 

każdym etapie rozwojowym. Powinno się je dostrzec już w wieku przedszkolnym i 

wczesnoszkolnym, choć wówczas możemy mówić jedynie o ryzyku dysleksji.  

Dziecko ryzyka dysleksji to dziecko w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 

(II klasa), które nie wykazuje gotowości szkolnej, wyróżnia się nieharmonijnym rozwojem 

z opóźnieniami funkcji istotnych dla dalszej nauki czytania i pisania. Dziecko takie 

powinno zostać objęte pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formie zajęć korekcyjno-

kompensacyjnych i, w miarę potrzeb, logopedycznych.  

Zajęcia logopedyczne nie są przeznaczone tylko dla uczniów z trudnościami w 

wymowie. Forma takich zajęć przewiduje również kształtowanie i usprawnianie 

komunikacji językowej.  

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne są specjalistyczną pomocą dla uczniów ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (są rodzajem terapii pedagogicznej, dlatego określa 

się je również mianem terapii pedagogicznej lub terapii psychopedagogicznej). Zajęcie te 

nastawione są na usprawnianie zaburzonych funkcji oraz wspomaganie tych dobrze 

rozwijających się.  

Trudności w funkcjonowaniu koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej 

powodują u dziecka kłopoty w nauce czytania i pisania. W celu dokładnego wskazania 

trudności używa się następujących terminów: 



1. Dysleksja – trudności w opanowaniu czytania wraz z trudnościami w pisaniu; 

2. Dysortografia – trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy pisanej, ze 

szczególnym uwzględnieniem poprawnej pisowni ortograficznej; 

3. Dysgrafia – zaburzenia w opanowaniu właściwego poziomy pisania; 

4. Hiperdysleksja – trudności w czytaniu ze zrozumieniem; 

5. Dyskalkulia – trudności w opanowaniu umiejętności matematycznych; 

 

Diagnoza dysleksji rozwojowej: 

✓ Prawidłowy rozwój umysłowy; 

✓ Opóźnienia w rozwoju funkcji słuchowo-językowych, wzrokowo-

przestrzennych, ruchowych i integracji tych funkcji; 

✓ Wczesne występowanie trudności w nauce czytania i pisania 

 

Psychoruchowe objawy dysleksji 

mała aktywność ruchowa   ogólna niezręczność ruchowa 

trudności w utrzymaniu równowagi  unikanie zabaw ruchowych 

trudności w rzucaniu i łapaniu piłki  trudności w jeździe na rowerze 

wzmożone napięcie mięśniowe  trudności z koncentracją uwagi 

szybkie zniechęcanie się   mała samodzielność 

czynności codzienne wykonywane powoli psucie, niszczenie zabawek 

trudności w zapinaniu guzików  trudności w wiązaniu sznurowadeł 

mała precyzja ruchów dłoni i palców nieprawidłowy chwyt pisarski 

trudności z zapamiętaniem więcej niż jednego polecenia 

trudności z przypomnieniem nazw przedmiotów 

opóźniony rozwój mowy   mylenie kierunków: prawo, lewo 

trudności z zapamiętaniem materiału sekwencyjnego (dni tygodnia, miesiące, litery 

alfabetu) 

za małe, za duże odstępy między literami pismo niekształtne 

pismo lustrzane    wybieganie poza linie 

 

 

 Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu należy odróżnić od trudności, jakie 

spotykają dziecko rozpoczynające naukę czytania i pisania. Jednym z istotnych 

wskaźników jest czas potrzebny na opanowanie tych umiejętności. Uczeń do końca III 



klasy powinien opanować czytanie w takich stopniu, by było ono płynne i stało się 

narzędziem do uczenia się innych przedmiotów.  

 Istnienie diagnozy potwierdza wielospecjalistyczna diagnoza dokonywana w 

poradniach psychologiczno-pedagogicznych.  

 Każdy uczeń ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się jest rozpatrywany 

indywidualnie, a diagnoza zawiera jego indywidualne potrzeby i uzdolnienia. Bardzo 

istotną rolę w edukacji odgrywają rodzice, którzy powinni utrzymywać stały kontakt ze 

szkołą.  


