
XD2_okladka_Fizyka 1 podrecznik  10-09-21  13:20  Page 1



Marta Bogdanowicz
Anna Adryjanek

Ma∏gorzata Ro˝yƒska

Uczeƒ z dysleksjà w domu
Poradnik nie tylko dla rodziców

G d y n i a  2 0 1 0

XD2-00_XD2-00  9/24/10  8:50 AM  Page 1



Re cenzja merytoryczna: dr hab. Gra˝yna Krasowicz-Kupis, prof. UMCS

Re dak tor pro wa dzà cy: Aleksandra Giba∏a

Re dak cja j´ zy ko wa: El˝ bie ta Pa ∏asz

Korekta: Magdalena Borek

Pro jekt ok∏ad ki: Krzysz tof Go dlew ski

Re dak cja gra ficz na i sk∏ad: Micha∏ Ciechorski, Adam Potrykus

Ilustracje: Kornel Kowalski, Anna Wojtek-Tarasiewicz

zdj´cia: Leszek ˚urek

Publikacja zalecana przez Polskie Towarzystwo Dysleksji

Autorki serdecznie dzi´kujà: Renacie Czabaj za konsultacje dotyczàce dostosowania wymagaƒ, Danielowi

Ro˝yƒskiemu za t∏umaczenie fragmentów ksià˝ki z j´zyka angielskiego i pomys∏y do abecad∏a ucznia z dysleksjà,

Bogumile Drewek za przekazanie doÊwiadczeƒ w pracy z uczniami z dysleksjà w programie szkolnym „Dzieci czytajà

dzieciom” oraz uczennicom: Agnieszce Spretke, Ma∏gosi Plichta, Teresce Plichta i Klaudii Sellin za wykonanie

rysunków do niniejszej publikacji, a tak˝e Hani Drewek i Szymonowi Litewskiemu za udzia∏ w sesji zdj´ciowej.

© Co py ri ght by Wy daw nic two Pe da go gicz ne OPE RON Sp. z o.o.

& Mar ta Bog da no wicz, An na Ad ry ja nek, Ma∏gorzata Ro˝yƒska

Gdynia 2007

Wszel kie pra wa za strze ̋ o ne. Ko pio wa nie w ca ∏o Êci lub we frag men tach bez zgo dy wy daw cy za bro nio ne.

9-10/N972 /IX

Wy daw ca:

Wy daw nic two Pe da go gicz ne OPE RON Sp. z o.o.

81-212 Gdynia, ul. Hutnicza 3

tel. 58 679 00 00

e -ma il: in fo@ope ron.pl

http://www.ope ron.pl

ISBN 978-83-7461-617-1

XD2-00_XD2-00  9/24/10  8:50 AM  Page 2



3

Spis tre Êci

Od Autorek .............................................................................................................. 6

Zamiast wst´pu, czyli historia pewnej rodziny.................................................. 8

CZ¢Âå I. Za po bie ga nie trud no Êciom w na uce na szych dzie ci 11

1. Co ro dzi ce po win ni wie dzieç na te mat wspo ma ga nia 
roz wo ju dziec ka ................................................................................12

2. Ro dzi ce pierw szy mi na uczy cie la mi dziec ka .............................. 19
2.1. Na sze dziec ko lu bi czy taç, po nie wa˝ ............................................ 19
2.2. Na sze dziec ko lu bi ry so waç, ma lo waç i wy ko ny waç pra ce r´cz ne, 

po nie wa˝ ...................................................................................... 22
2.3. Na sze dziec ko lu bi pi saç, po nie wa˝ .............................................. 26
2.4. Na sze dziec ko po praw nie wy ma wia g∏o ski i z ∏a two Êcià 

po ro zu mie wa si´ z in ny mi, po nie wa˝ ............................................ 28
2.5. Na sze dziec ko jest sta bil ne emo cjo nal nie, po nie wa˝ .................... 32

3. Ksi´ ga po rad, jak mà drze si´ ba wiç z w∏a snym dziec kiem .... 35
3.1. Jak za po mo cà za ba wy wspo ma gaç roz wój dziec ka ...................... 35
3.2. Za ba wy i dzia ∏a nia uczà ce dziec ko prze strze ga nia re gu∏, 

obo wiàz ko wo Êci, mo ty wa cji do wy si∏ ku, po zy tyw nej po sta wy 
wo bec pra cy i wy ko ny wa nych za daƒ ............................................ 38

3.3. Za ba wy i dzia ∏a nia uczà ce po ko ny wa nia trud no Êci i wy ra bia jà ce
od por noÊç na stres oraz po ma ga jà ce od re ago waç nie przy jem ne
emo cje .......................................................................................... 42

3.4. Za ba wy wzmac nia jà ce sa mo oce n´ dziec ka, bu du jà ce je go 
po czu cie w∏a snej war to Êci ............................................................ 52

3.5. Co dzien ne sy tu acje i za ba wy przy go to wu jà ce dziec ko do szko ∏y .. 56
3.6. Za ba wy uspraw nia jà ce wy mo w´ .................................................. 66

Cz´Êç II. Roz po zna nie dys lek sji roz wo jo wej .................................... 71

1. Ob ja wy dys lek sji. Re ak cje dzie ci i ro dzi ców .............................. 72
1.1. Py ta nia, wàt pli wo Êci i po szu ki wa nie wia do mo Êci, czy li pierw szy 

krok do wdro ̋ e nia „za sa dy prze ciw dzia ∏a nia wy uczo nej 
bez rad no Êci” .................................................................................. 72

1.2. Czym si´ mar twià ro dzi ce dzie ci z dys lek sjà? ................................ 80
1.3. Uwa˝ na ob ser wa cja po st´ pów w na uce, czy li ro dzi ce w ro li 

de tek ty wa ...................................................................................... 81
1.4. Jest nas wie lu – ro dzi ców uczniów z dys lek sjà .............................. 83

XD2-00_XD2-00  9/24/10  8:50 AM  Page 3



4

2. Co na le ̋ y wie dzieç o dys lek sji roz wo jo wej? .............................. 87
2.1. Naj wa˝ niej sze py ta nia .................................................................. 87
2.2. W jaki sposób po wsta je opi nia po rad ni psy cho lo gicz no -pe da go-

gicz nej? Symp to my ry zy ka dys lek sji i dys lek sji .............................. 96

Cz´Êç III. Jak po ma gaç m∏od sze mu dziec ku z dys lek sjà? .......... 105

1. Kie dy i jak wspo ma ga my roz wój dziec ka? .............................. 106
1.1. Na czym po le ga „za sa da roz wi ja nia skrzy de∏”? .......................... 106
1.2. Jak si´ uczà dzie ci z dys lek sjà? Sty le ucze nia si´ .......................... 108

2. Ksi´ ga po rad, jak po ma gaç m∏od sze mu dziec ku .................. 116
2.1. Co po ma ga dziec ku w na uce? .................................................... 116
2.2. Je den dzieƒ z ˝y cia na sze go dziec ka ............................................ 120
2.3. Jak po móc w od ra bia niu lek cji? .................................................. 125
2.4. Re cep ty na do bre czy ta nie .......................................................... 126
2.5. Re cep ty na do bre pi sa nie ............................................................ 134
2.6. åwi cze nia sprzy ja jà ce sku tecz ne mu ucze niu si´ .......................... 141
2.7. Ja kie spe cja li stycz ne çwi cze nia mo˝ na wy ko ny waç w do mu? ...... 151
2.8. Jak po móc dziec ku le wo r´cz ne mu od no siç suk ce sy 

w pra wo r´cz nej cy wi li za cji? ........................................................ 160
2.9. Przede wszyst kim zdro wie psy chicz ne! Po ra dy psy cho lo ga, 

jak wspo ma gaç roz wój oso bo wo Êci dziec ka ry zy ka dys lek sji 
i z dys lek sjà .................................................................................. 162

Cz´Êç IV. Jak po ma gaç star sze mu dziec ku z dys lek sjà? ............ 169

1. Do bra or ga ni za cja to pod sta wa ................................................ 170
1.1. Pla no wa nie na uki i pra cy. „Ka len darz wy da rzeƒ” ........................ 170
1.2. Or ga ni za cja cza su wol ne go – jak si´ po win no ba wiç star sze 

dziec ko z dys lek sjà? .................................................................... 172
1.3. Jak po wi nien wy glà daç po kój dziec ka z dys lek sjà do pra cy, 

od po czyn ku i za ba wy? ................................................................ 173

2. M∏o dy cz∏o wiek w spo ∏e czeƒ stwie in for ma cyj nym ............ 176
2.1. Dla cze go na sze dziec ko czu je si´ za gu bio ne w bi blio te ce? 

O trud no Êciach w ko rzy sta niu z ró˝ nych êró de∏ in for ma cji .......... 176
2.2. Jak sku tecz nie i bez piecz nie ko rzy staç z In ter ne tu? .................... 183

3. Jak po ma gaç star sze mu dziec ku z dys lek sjà w za kre sie 
umie j´t no Êci kszta∏ co nych w szko le? ...................................... 185
3.1. Czy ta my! I to ze zro zu mie niem .................................................. 185
3.2. Jak two rzyç no tat ki i d∏u˝ sze pra ce pi sem ne? Jak çwi czyç or to gra fi´? 189

XD2-00_XD2-00  9/24/10  8:50 AM  Page 4



5

3.3. Jak wy ko rzy staç to, ˝e na sze dziec ko jest lep sze w wy po wie dziach 
ust nych i dys ku sji? ...................................................................... 202

4. Uczy my si´ uczyç .......................................................................... 205
4.1. Jak wy ko rzy sty waç pod r´cz nik? .................................................. 205
4.2. Jak po ma gaç od ra biaç lek cje? .................................................... 207
4.3. Jak po ma gaç w ma te ma ty ce? ...................................................... 210
4.4. Jak nad ro biç za le g∏o Êci szkol ne? .................................................. 212
4.5. Jak przy go to waç dziec ko do eg za mi nów? .................................. 213
4.6. Czym si´ kie ro waç w wy bo rze szko ∏y Êred niej, kie run ku stu diów? 218

Cz´Êç V. Ro dzi ce kon tra szko ∏a. Wza jem ne re la cje .................... 221

1. Za sa dy bu do wa nia pro gra mu po mo cy .................................... 222
1.1. Jak na wià zaç wspó∏ pra c´ ze szko ∏à i spe cja li sta mi? .................... 222
1.2. Za war cie „Kon trak tu o wspó∏ pra cy” po mi´ dzy ro dzi ca mi, 

uczniem i szko ∏à .......................................................................... 225

2. Re ali za cja pro gra mu po mo cy w szko le i w do mu .................. 231
2.1. Jak uczeƒ z dys lek sjà jest oce nia ny? Do sto so wa nie wy ma gaƒ 

na po szcze gól nych przed mio tach ................................................ 231
2.2. Ja kie pra wa ma jà ucznio wie z dys lek sjà roz wo jo wà? 

Do sto so wa nie wa run ków eg za mi na cyj nych ................................ 238
2.3. Da waç ko re pe ty cje czy nie da waç? .............................................. 241
2.4. Praw dzi wa hi sto ria ...................................................................... 242

Cz´Êç VI. Za miast wnio sków .................................................................. 245
Wy kaz li te ra tu ry dla ro dzi ców .................................................... 248

Pol skie To wa rzy stwo Dys lek sji .................................................... 250

Bibliografia .................................................................................... 259

XD2-00_XD2-00  9/24/10  8:50 AM  Page 5



Od Autorek 

Dro dzy Ro dzi ce!
Pierw sze symp to my za po wia da jà ce dys lek sj´ za czy na jà si´ ob ja wiaç ju˝ we

wcze snym dzie ciƒ stwie. Je Êli z koƒ cem pierw sze go ro ku ˝y cia dziec ko racz ku je
nie ch´t nie lub wca le, s∏a bo chwy ta przed mio ty, ma pro ble my z utrzy ma niem
rów no wa gi, to mo ̋ e byç – lecz nie mu si – za po wiedê wy stà pie nia w przy sz∏o Êci
trud no Êci dys lek tycz nych. Dzie ci z ry zy kiem dys lek sji póê niej za czy na jà cho dziç
i bie gaç, nie ra dzà so bie z uk∏a da niem kloc ków i sa mo dziel nym ubie ra niem, nie
pró bu jà ry so waç. Je Êli dziec ko póê no za cz´ ∏o mó wiç, a ma jàc trzy la ta, po ro zu -
mie wa si´ za po mo cà po je dyn czych wy ra zów i bar dzo pro stych zdaƒ, mo ̋ e to
byç ju˝ istot ny symp tom ry zy ka dys lek sji. Nie ste ty, cz´ sto lek ce wa ̋ o ny przez ro -
dzi ców. Tym cza sem w∏a Ênie wte dy mo gli by zro biç bar dzo wie le dla roz wo ju swo -
je go dziec ka.

Nie zwy kle wa˝ ny jest rów nie˝ okres przed szkol ny. Na tym eta pie dzie ci z ry -
zy kiem dys lek sji nie lu bià za baw ma ni pu la cyj nych, ma jà k∏o pot z uk∏a da niem
puz zli, nie lu bià ry so waç. Nie s∏y szà ry mów i nie po tra fià ich two rzyç, nie pa mi´ -
ta jà wier szy ków i nazw. Za dzi wia jà wszyst kich my le niem nazw pór dnia, po si∏ -
ków, po szcze gól nych dni ty go dnia. Na dal ma jà pro ble my z utrzy ma niem rów no -
wa gi: trud noÊç z jaz dà na ro wer ku, cho dze niem po li nii, ska ka niem i sta niem
na jed nej no dze itp. Sze Êcio lat ki w kla sie 0 wy ka zu jà sk∏on noÊç do ry so wa nia
oraz pi sa nia li ter i cyfr w po zy cji zwier cia dla nej, cz´ Êciej sà obu r´cz ne. Dzie ci ry -
zy ka dys lek sji po mi mo çwi czeƒ nie umie jà, klasz czàc, po dzie liç s∏o wa na sy la by,
wy mie niç s∏ów za czy na jà cych si´ na wska za nà g∏o sk´ i ma jà wy raê ne trud no Êci
w ucze niu si´ czy ta nia. Dzie ci te, za miast uczyç si´ an giel skie go, po win ny in ten -
syw nie przy go to wy waç si´ do na uki j´ zy ka ma cie rzy ste go. Wska za ne jest, by
na tym eta pie pra c´ ro dzi ców wspie ra li spe cja li Êci – zgod nie z roz po rzà dze niem
mi ni ster stwa oÊwia ty w przed szko lu mo gà si´ od by waç çwi cze nia ko rek cyj no -
-kom pen sa cyj ne. W tym okre sie mo˝ na uczy niç bar dzo wie le, by w przy sz∏o Êci
nie do pu Êciç do po ja wie nia si´ trud no Êci szkol nych. Nie ka˝ de dziec ko ry zy ka
dys lek sji mu si staç si´ uczniem z dys lek sjà. 

Nie do strze ̋ e nie opi sa nych wy ̋ ej wcze snych symp to mów mo ̋ e spo wo do -
waç, ˝e na po czàt ku na uki szkol nej po ja wià si´ na si lo ne trud no Êci nie tyl ko
w czy ta niu, ale i w pi sa niu. Dziec ko za uwa ̋ y, ˝e jest gor sze od swo ich ró wie Êni -
ków, prze ̋ y je wi´c pierw sze nie po wo dze nia szkol ne. Ju˝ w kla sie I spo ty ka my
dzie ci, któ re nie chcà cho dziç do szko ∏y. Po ja wia jà si´ za bu rze nia emo cjo nal ne
i mo ty wa cyj ne – l´k przed szko ∏à, utra ta wia ry w sie bie i ch´ ci do na uki. Je Êli
szyb ko nie po mo ̋ e my dziec ku, ob ja wy b´ dà si´ roz sze rzaç, a nie po wo dze nia po -
g∏´ biaç. Od kla sy IV po ja wià si´ k∏o po ty ze wszyst ki mi przed mio ta mi. Z na szych
do Êwiad czeƒ wy ni ka, ˝e dzie ci, któ rym od po wied nio wcze Ênie nie udzie li si´ po -
mo cy, nie chcà czy taç ksià ̋ ek, uczyç si´, rzad ko zdo by wa jà wy kszta∏ ce nie Êred -
nie, mi mo ˝e in te lek tu al nie nie od bie ga jà od nor my, a cz´ sto jà prze wy˝ sza jà.
Je Êli do po rad ni psy cho lo gicz no -pe da go gicz nej przy cho dzi ro dzic z uczniem kla -
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sy VI czy gim na zja li stà, któ ry ma ju˝ ogrom ne za le g∏o Êci, sku tecz noÊç te ra pii b´ -
dzie nie pro por cjo nal nie mniej sza, ni˝ mo g∏a by byç w przy pad ku wcze Êniej szej
in ter wen cji.

Je Êli chce cie, by wa sze dziec ko by ∏o Êwia do me w∏a snej war to Êci, wy ko rzy sta -
∏o swo je po ten cjal ne mo˝ li wo Êci, do brze czu ∏o si´ w szko le i od no si ∏o w niej suk -
ce sy, war to za czàç nad tym pra co waç i to jak naj wcze Êniej. Naj wa˝ niej sze sà
pierw sze trzy la ta ˝y cia dla stwo rze nia do brych pod staw bio lo gicz nych i psy cho -
lo gicz nych roz wo ju dziec ka oraz dal sze trzy la ta wszech stron ne go wspo ma ga nia
roz wo ju psy cho ru cho we go w wie ku przed szkol nym. W przy pad ku ry zy ka dys lek -
sji istot ne sà przede wszyst kim pierw sze czte ry la ta edu ka cji (od kla sy 0 do IV),
w któ rych ro dzi ce po win ni za pew niç dziec ku po moc w for mie kszta∏ cà cych za -
baw, za j´ç wspo ma ga jà cych roz wój oraz co dzien nej po mo cy w pra cy szkol nej,
w po ro zu mie niu z po rad nià psy cho lo gicz no -pe da go gicz nà i ze spo ∏em pe da go -
gicz nym szko ∏y.

W na szej ksià˝ ce sta ra ∏y Êmy si´ pod kre Êliç, jak wa˝ ne sà moc ne stro ny dziec -
ka, je go uzdol nie nia, któ re ro dzi ce nie tyl ko po win ni do strzec, ale te˝ stwo rzyç
sy tu acje sprzy ja jà ce ich wy ko rzy sta niu i do sko na le niu. Przy k∏a dem uta len to wa -
ne go li ce ali sty – ucznia z dys lek sjà jest Kor nel, któ ry zi lu stro wa∏ bliê nia cze ksià˝ -
ki „Uczeƒ z dys lek sjà w szko le” i „Uczeƒ z dys lek sjà w do mu”. Je go ta lent pla -
stycz ny zy ska∏ uzna nie, bo wiem Kor nel otrzy ma∏ za swój pro jekt pierw sze
miej sce na mi´ dzy na ro do wym kon kur sie Car to on Ne twork, w któ rym wy star to -
wa li ucznio wie kil ku na stu ty si´ cy szkó∏ z wie lu kra jów. 

Opi sa ne wy ̋ ej ob ja wy ry zy ka dys lek sji nie mu szà ozna czaç, ˝e dal szy roz wój
dziec ka b´ dzie nie har mo nij ny. Au tor ki nie mia ∏y na ce lu wy wo ∏y waç nie po ko ju
ro dzi ców i stra szyç ich na przy sz∏oÊç do mnie ma ny mi k∏o po ta mi szkol ny mi. Ich
in ten cjà by ∏o uÊwia do mie nie ro dzi com zna cze nia pew nych opóê nieƒ roz wo jo -
wych i ape lo wa nie, by jak naj wcze Êniej za cz´ li wspie raç roz wój dziec ka od po -
wied nio ukie run ko wa nà za ba wà. Po rad nik za wie ra ogrom ne bo gac two po my -
s∏ów na mà dre za j´ cia z dziec kiem: za ba wy i çwi cze nia, któ rych ce lem jest
uspraw nia nie wol niej roz wi ja jà cych si´ funk cji po znaw czych. Ro dzic do wie si´,
jak – cz´ sto bar dzo pro sty mi spo so ba mi – po móc swo je mu dziec ku w ra dze niu
so bie z ró˝ no rod ny mi pro ble ma mi. 

Na sze do Êwiad cze nie pro fe sjo nal ne utwier dza nas w prze ko na niu, ˝e ro dzi -
ce mo gà wp∏y nàç na pe∏ nà suk ce sów przy sz∏oÊç dziec ka. Ale i my, ro dzi ce, te˝
roz wi ja my si´ przy na szym dziec ku, zdo by wa jàc fa cho wà wie dz´, çwi czàc cier pli -
woÊç i sys te ma tycz noÊç, roz wi ja jàc twór cze my Êle nie. Nie je den z ro dzi ców dys -
lek tycz ne go dziec ka zro bi∏ kur sy lub po dy plo mo we stu dium te ra pii pe da go gicz -
nej, sta jàc si´ na uczy cie lem te ra peu tà. Zna my i ta kich, któ rzy zdo by li ty tu∏
dok to ra, a na wet pro fe so ra. Dzi´ ki swo im dzie ciom na uczy li si´ po ma gaç in -
nym. Ten po rad nik po ka ̋ e, jak ro dzi ce mo gà po ma gaç swo im dzie ciom od naj -
wcze Êniej szych lat ich ˝y cia do wie ku m∏o dzieƒ cze go. 

˚y czy my wie le ra do Êci i twór czych po my s∏ów pod czas mà drych za baw i za j´ç
z w∏a snym dziec kiem.

7
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Za miast wst´ pu, czy li hi sto ria pew nej ro dzi ny 

Oto hi sto ria ja kich wie le. W mie Êcie, mia stecz ku al bo na wsi miesz ka jà ro -
dzi ce pew ne go gim na zja li sty. Ch∏o piec, na zwij my go Ku ba, ma ogrom ne pro ble -
my w na uce, któ rych po wo dów nie da si´ wy t∏u ma czyç. Jest prze cie˝ nor mal nym,
by strym i we so ∏ym dziec kiem. Po dob nie jak wi´k szoÊç je go ró wie Êni ków nie
chce ra no wsta waç do szko ∏y i twier dzi, ˝e nie zno si co dzien nych obo wiàz ków.
Do syç cz´ sto mie wa bó le brzu cha przed klasówkà z j´zyka polskiego. Jest roz -
trze pa ny, nie punk tu al ny, sta le o czymÊ za po mi na, no i przede wszyst kim – nie
lu bi czy taç i pi saç. Z wy wia dó wek ro dzi ce Ku by wra ca jà zdru zgo ta ni.

Pro ble my w na uce na ra sta jà i ro dzi ce po wo li tra cà na dzie j´, ˝e b´ dzie le piej.
Mar twià si´ tak ̋ e o przy sz∏oÊç sio stry Ku by, dru go kla sist ki Zo si, któ ra ma po -
dob ne k∏o po ty w czy ta niu i pi sa niu. A je Êli rów nie˝ jà spo tka jà nie po wo dze nia
w szko le? Po nie wa˝ ma si´ na ro dziç ko lej ne dziec ko, ro dzi ce za sta na wia jà si´,
czy cze ka je ta ki sam los. Za nim wy obraê nia pod su nie czar ny sce na riusz, po -
myÊl my ina czej... 

Hi sto ria wca le nie mu si skoƒ czyç si´ êle. Gdy w gim na zjum spi´ trzy ∏y si´ nie -
po wo dze nia Ku by, z po mo cà przy szed∏ je go wy cho waw ca. Nie tyl ko wraz z pe da -
go giem szkol nym zor ga ni zo wa∏ spo tka nie ro dzi ców ze spe cja li stà, ale tak ̋ e na -
mó wi∏ ich na kon sul ta cje w po rad ni psy cho lo gicz no -pe da go gicz nej. Ro dzi ce
po szli z sy nem na dwa kil ku go dzin ne ba da nia, pro wa dzo ne przez psy cho lo ga,
pe da go ga i lo go pe d´. Pod czas trze cie go spo tka nia pa ni psy cho log wr´ czy ∏a im
opi ni´, w któ rej opi sa no przy czy ny i ob ja wy trud no Êci w na uce ich dziec ka. 

Pa ni psy cho log po Êwi´ ci ∏a ro dzi com Ku by spo ro cza su, ob ja Ênia jàc, co znaj -
du je si´ w opi nii. Naj wa˝ niej sze, cze go si´ do wie dzie li, to ˝e ich dziec ko ma dys -
lek sj´ roz wo jo wà, któ ra ob ja wia si´ trud no Êcia mi w czy ta niu. Na do da tek jest
te˝ dy sor to gra fia, po nie wa˝ Ku ba nie po tra fi po praw nie pi saç: opusz cza li te ry
i je my li, a tak ̋ e po pe∏ nia mnó stwo b∏´ dów, mi mo i˝ zna za sa dy or to gra fii. Za -
tem syn nie jest le niem, o co go po sà dza li. A kto za wi ni∏? Kto jest od po wie dzial -
ny za pro ble my szkol ne Ku by? Czy tyl ko nie wie dza ro dzi ców?

Prze cie˝ ju˝ le ka rza pe dia tr´ py ta li, dla cze go ich sy nek tak d∏u go nie mó wi.
Le karz stwier dzi∏, ˝e jest to nor mal ne, i nie pod trzy ma∏ ro dzi ców w po sta no wie -
niu, by pójÊç z dziec kiem do lo go pe dy. Na uczy ciel ka w przed szko lu nie za uwa ̋ y -
∏a u Ku by nic nie po ko jà ce go przez czte ry la ta. We d∏ug na uczy ciel ki w ze rów ce
dziec ko Êwiet nie czy ta ∏o, do pó ki sa mi ro dzi ce nie od kry li, ˝e Ku ba nie czy ta, lecz
uczy si´ tekstu na pami´ç. Uspo ko ili si´ po now nie, gdy na uczy ciel ka kla sy
pierw szej po wie dzia ∏a im, ˝e z te go si´ wy ra sta. Nie ste ty, Ku ba nie wy rós∏. Wy so -
ka in te li gen cja ch∏op ca po mo g∏a mu zdo byç mia no bar dzo do bre go ucznia, ale
tyl ko w pierw szej kla sie. W dru giej, gdy nie wy star cza ∏a do bra pa mi´ç, wy ni ki
w na uce znacz nie si´ po gor szy ∏y. 

Ro dzi ce od kry wa li u sy na co raz wi´ cej pa ra dok sów: mà dry, a nie po tra fi czy -
taç i pi saç, wy da je si´, ˝e czy ta, a nie ro zu mie, zna li te ry, a je my li. Dla te go za -
cz´ li po ma gaç Ku bu sio wi: ro bi li dyk tan da, czy ta li na g∏os lek tu ry, do glà da li od -
ra bia nia lek cji. Tro ch´ to po ma ga ∏o, ale k∏o po ty cià gn´ ∏y si´ przez ca ∏à
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pod sta wów k´. A˝ do wspo mnia ne go spo tka nia z wy cho waw cà Ku by w gim na -
zjum. Dzi´ ki nie mu ro dzi ce ch∏op ca uwie rzy li, ˝e ich syn mo ̋ e osià gnàç suk ces
w na uce, je ̋ e li b´ dzie pra co wa∏, a oni po mo gà mu w po ko ny wa niu trud no Êci. 

Ku ba, z sied mio let nim opóê nie niem, za czà∏ ucz´sz czaç na çwi cze nia ko rek -
cyj no -kom pen sa cyj ne. Od te go mo men tu ro dzi ce pra cu jà z nim tak ̋ e w do mu,
wie dzàc, ˝e udzia∏ sy na w za j´ ciach ko rek cyj no -kom pen sa cyj nych je den raz w ty -
go dniu to za ma ∏o. Zgod nie z su ge stià psy cho lo ga z po rad ni po wie li li opi ni´
i wr´ czy li jà wszyst kim na uczy cie lom przed mio tów, z któ rych Ku ba ma k∏o po ty.
Roz mo wy z na uczy cie la mi nie by ∏y ∏a twe, ale da ∏y ob raz trud no Êci i in for ma cje
o kon kret nych za le g∏o Êciach. Oka za ∏o si´ przy tym, ˝e nie któ rzy na uczy cie le po -
tra fi li wie le do bre go po wie dzieç o ich dziec ku. To by∏ przy s∏o wio wy „pla ster
mio du” na zbo la ∏e ser ca ro dzi ców. Tak si´ za cz´ ∏a wspó∏ pra ca ze szko ∏à, któ ra
trwa do dzi siaj. Obec nie Ku ba koƒ czy z po wo dze niem gim na zjum, my Êli o li -
ceum i ma rzy o stu diach ak tor skich...

Ro dzi ce szcze gól nie ce nià so bie obec noÊç na za j´ ciach pod czas çwi czeƒ
w po rad ni. Mo gà nie tyl ko po znaç me to dy pra cy, ale i le piej zro zu mieç w∏a sne go
sy na, ob ser wu jàc, z czym ma pro ble my, jak re agu je na trud no Êci itp. Po zo sta jà te˝
w sta ∏ym kon tak cie z od dzia ∏em Pol skie go To wa rzy stwa Dys lek sji. Cz´ sto uczest -
ni czà w spo tka niach i za opa tru jà si´ w pu bli ka cje o pro ble ma ty ce dys lek sji. 

Dzi´ ki tym do Êwiad cze niom sy tu acja Zo si jest ju˝ in na. Dziew czyn ka, któ ra
ju˝ za cz´ ∏a mieç trud no Êci w czy ta niu, te raz z du mà no si szkol ny ple cak i wy -
trwa le pra cu je w do mu. Ma lut ki Mi chaÊ od uro dze nia b´ dzie pod bacz nà ob ser -
wa cjà ro dzi ców. Za mie rza jà oni, w for mie za ba wy, wspo ma gaç roz wój sy -
na od naj m∏od szych lat z my Êlà o je go lep szym star cie w szko le. Te mà dre za ba wy
u∏a twia jà na czas nad ro biç opóê nie nia roz wo jo we, by dziec ko „ry zy ka dys lek sji”
nie sta ∏o si´ dys lek tycz nym uczniem. 
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CZ¢Âå I.

Za po bie ga nie 
trud no Êciom 
w na uce na szych dzie ci 
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1. Co ro dzi ce po win ni wie dzieç na te mat 
wspo ma ga nia roz wo ju dziec ka 

Ro dzi ce po win ni zda waç so bie spra w´, ˝e w wy cho wa niu i edu ka cji dzie ci
obo wià zu je za sa da wa liz ki: „Ile w∏o ̋ y my, ty le wyj mie my”. To my, ro dzi ce,
„wk∏a da my” w na sze dziec ko jak do wa liz ki no we wia do mo Êci, do Êwiad cze nia,
prze ̋ y cia i to od pierw szych chwil je go ˝y cia. Wzbo ga ca my w ten spo sób za sób
zdol no Êci, któ re na sza po cie cha po sia da z ra cji dzie dzi cze nia. Wia do mo bo -
wiem, ˝e na roz wój dziec ka wp∏y wa nie tyl ko bio lo gicz ne wy po sa ̋ e nie (czy li
ge ny ro dzi ców, któ re ste ru jà roz wo jem uk∏a du ner wo we go) i nie za mie rzo ne
od dzia ∏y wa nie Êro do wi ska, ale w znacz nej mie rze Êwia do me wy cho wa nie.
Od nas za le ̋ y, czy dziec ko b´ dzie cie ka we Êwia ta, aktywne, samodzielne i po -
lu bi ucze nie si´, a jest to je dy ny spo sób na po st´ py w roz wo ju. 

Wspo ma ga nie roz wo ju dziec ka przez ro dzi ców na bie ra zna cze nia w przy -
pad kach nie ty po we go lub nie pra wi d∏o we go roz wo ju. Szcze gól nie wa˝ na jest
sty mu la cja roz wo ju dziec ka w pierw szych la tach je go ˝y cia, a wi´c w wie ku nie -
mow l´ cym (od na ro dzin do ukoƒ cze nia 1. ro ku ˝y cia), po nie mow l´ cym
(od ukoƒ cze nia 1. do ukoƒ cze nia 3. ro ku ˝y cia) i przed szkol nym (od ukoƒ cze -
nia 3. do ukoƒ cze nia 7. ro ku ˝y cia), kie dy dziec ko naj bar dziej dy na micz nie si´
roz wi ja. Tak ̋ e pierw sze la ta po by tu w szko le sà nie zwy kle istot ne dla dziec ka,
bo w∏a Ênie wte dy si´ roz strzy -
ga, czy dziec ko po lu bi t´ in -
sty tu cj´ i sa mo ucze nie si´.
Za nie dba nia z te go okre su
de cy du jà nie kie dy o ca ∏ej ka -
rie rze szkol nej i za wo do wej.

Okres pre na tal ny

W roz wo ju pre na tal nym, czy li przed uro dze niem si´ dziec ka, wa˝ ne sà na st´ -
pu jà ce czyn ni ki1: od po wied nia die ta oraz rów no wa ga emo cjo nal na i fi zycz -
na mat ki.

Od po wied nia die ta mat ki za wie ra ró˝ ne êró d∏a bia∏ ka, wi ta mi ny i pier wiast -
ki. Aby za pew niç pra wi d∏o wy roz wój mó zgu dziec ka, ko bie ta w cià ̋ y po win -
na spo ̋ y waç du ̋ o ryb, wa rzyw li Êcia stych, owo ców, orze chów, ole jów ro Êlin -
nych, a tak ̋ e ba na nów (jed ne go dzien nie – za wie ra po tas i kwas fo lio wy) oraz
po kar mów bo ga tych w cynk i ˝e la zo. Zda niem na ukow ców die ta po ma ga rów -
nie˝ za ha mo waç ge ne tycz nie uwa run ko wa nà po dat noÊç do nie pra wi d∏o we go

1 Przed sta wio ne twier dze nia i zda nia ba da czy, na ukow ców i le ka rzy za: G. Dry den., J. Vos
(2000) oraz D. Le wis (1988).
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1. Co rodzice powinni wiedzieç na temat wspomagania rozwoju dziecka

roz wo ju struk tur ner wo wych, za an ga ̋ o wa nych w pro ce sie czy ta nia i pi sa nia.
Ma ma spo dzie wa jà ca si´ dziec ka po win na za tem w∏à czyç do ja d∏o spi su ry by,
owo ce mo rza i tran. Obec ne w nich wie lo nie na sy co ne kwa sy t∏usz czo we sprzy ja -
jà wzro sto wi i roz wo jo wi mó zgu oraz od gry wa jà ro l´ w roz wo ju sys te mu im mu -
no lo gicz ne go (od por no Êcio we go), sà te˝ po trzeb ne do bu do wy i re ge ne ra cji
w∏ó kien ner wo wych ko niecz nych do bu do wy ko mó rek, szcze gól ne uk∏a du ner -
wo we go. Opi sa ne wzbo ga ca nie die ty jest wskazane, je Êli w ro dzi nie wy st´ pu je
dys lek sja, tak ̋ e w po przed nich po ko le niach: ro dzi ców, dziad ków, oraz w wy -
pad ku za gro ̋ o nej cià ̋ y. 

Rów no wa ga emo cjo nal na i fi zycz na mat ki ozna cza za cho wy wa nie spo ko ju,
uni ka nie stre su i szko dli wych u˝y wek. Pa le nie pa pie ro sów, pi cie al ko ho lu oraz
za ̋ y wa nie nar ko ty ków przez ko bie t´ ci´ ̋ ar nà mo ̋ e za k∏ó ciç roz wój mó zgu
dziec ka i w na st´p stwie spo wo do waç u nie go trwa jà ce ca ∏e ˝y cie trud no Êci z na -
ukà. War to wie dzieç, ˝e dziec ko w ∏o nie mat ki czu je bi cie jej ser ca, s∏y szy i za pa -
mi´ tu je jej g∏os, a po uro dze niu go roz po zna je. Dla te go jesz cze przed uro dze -
niem si´ dziec ka Êpie waj my mu pio sen ki i ko ∏y san ki2, s∏u chaj my re lak su jà cej
mu zy ki.

Czas na ro dzin dziec ka – praw do po dob nie naj ko rzyst niej sze dla dziec ka sà
na ro dzi ny na po czàt ku la ta, co gwa ran tu je mu do st´p do du ̋ ej licz by bodê ców
z oto cze nia. 

Pierw sze la ta ˝y cia dziec ka

Od po wied nia die ta. Dziec ko, co oczy wi ste, rów nie˝ po przyj Êciu na Êwiat
mu si byç od po wied nio od ̋ y wia ne. Ni ko go ju˝ nie trze ba prze ko ny waç, ˝e naj -
w∏a Êciw sze w wy pad ku nie mow làt jest kar mie nie pier sià, po nie wa˝ sprzy ja do -
star cza niu nie zb´d nej „os∏on ki” ko mór kom mó zgo wym. Mat ki, któ re nie mo -
gà kar miç na tu ral nie, po win ny za si´ gnàç po ra dy le kar skiej, ja kie go ro dza ju
po karm jest naj bar dziej od po wied ni dla dziec ka. Póê niej rów nie˝ sta raj my si´
o za pew nie nie swo im po cie chom od po wied niej die ty. Na ukow cy do wie dli, ˝e
pro ble my w ucze niu si´ mo gà na ra staç na sku tek nie pra wi d∏o we go roz wo ju
i funk cjo no wa nia uk∏a du ner wo we go wsku tek sto so wa nia nie w∏a Êci wych diet.
Zbyt ma ∏a iloÊç nie na sy co nych kwa sów t∏usz czo wych za k∏ó ca czyn noÊç pro ce su
krà ̋ e nia, os∏a bia uk∏ad od por no Êcio wy i ha mu je roz wój psy chicz ny. Zda niem
tych ba da czy z kli nicz ny mi ob ja wa mi znacz ne go ich nie do bo ru zwià za na jest
dys lek sja. Dla te go te˝, aby zmniej szyç te nie do bo ry i po móc w na uce czy ta nia
oso bom z dys lek sjà, na le ̋ y wzbo ga ciç ich die t´ w ry by, owo ce mo rza i tran. Sà
rów nie˝ do st´p ne w Pol sce od po wied nie pro duk ty far ma ceu tycz ne. War to ta kà
die t´ sto so waç pro fi lak tycz nie. 

2 M. Bog da no wicz (2003a).
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Cz´Êç I. Zapobieganie trudnoÊciom w nauce naszych dzieci

Ty le o bio lo gicz nym wspo ma ga niu roz wo ju, któ re przy da je si´ wszyst kim
ma lu chom, a nie zb´d ne jest w wy pad ku dzie ci z za gro ̋ o nej cià ̋ y i nie pra wi -
d∏o we go po ro du, z pro ble ma mi zdro wot ny mi w pierw szych dniach ˝y cia, i dzie -
ci, w któ rych ro dzi nie sà przy pad ki dys lek sji roz wo jo wej. 

Jeszcze wa˝niejsze jest psy cho lo gicz ne i pe da go gicz ne wspo ma ga nie roz -
wo ju dziec ka. G∏ów nym czyn ni kiem sty mu lu jà cym sà wza jem ne re la cje dziec ka
z ro dzi ca mi, umo˝ li wia jà ce za spo ko je nie je go po trzeb psy chicz nych. Na le ̋ y
do nich po trze ba bez pie czeƒ stwa. Mo ̋ e my jà za spo ko iç przez do star cza nie
dziec ku kon tak tu do ty ko we go, gdy przy tu la my je, ko ∏y sze my w ra mio nach.
Roz po czy na my tu˝ po po ro dzie przez po ∏o ̋ e nie dziec ka na skó rze mat ki. Za -
ba wy pa lusz ko we ty pu „Tu srocz ka kasz k´ wa rzy ∏a” i „dzie ci´ ce ma sa ̋ y ki”:
(„Idzie rak, nie bo rak” i in ne), prze ka zy wa ne przez po ko le nia w ka˝ dym na ro -
dzie, da jà ma ∏ym dzie ciom mo˝ li woÊç bli skie go kon tak tu fi zycz ne go, do ty ko -
we go z ro dzi cem, a przez to po czu cie bez pie czeƒ stwa3. Po trze b´ wzro stu i roz -
wo ju za spo ka ja my, do strze ga jàc i chwa làc drob ne osià gni´ cia dziec ka,
na przy k∏ad pierw sze ry sun ki, sa mo dziel nie za pi´ ty gu zik, po sprzà ta ne za baw -
ki itp. Dziec ko po win no te˝ mieç Êwia do moÊç, ˝e mo ̋ e za ufaç in nym oso bom
i po wie rzyç im swo je se kre ty, ˝e b´ dzie zro zu mia ne, a sk∏a da ne mu obiet ni ce
zo sta nà wy pe∏ nio ne. Mu si mieç prze ko na nie, i˝ po ra dzi so bie w trud nej sy tu -
acji, ta kiej jak wy g∏o sze nie wier sza na aka de mii, start w za wo dach spor to wych
czy wy ko na nie za daƒ na kla sów ce. Je Êli dziec ko ma zdro wo ro snàç i roz wi jaç
si´, przede wszyst kim mu si my za dbaç o za spo ko je nie je go po trze by mi ∏o Êci,
oka zu jàc mu co dzien nie czu ∏oÊç i przy wià za nie. Mó wiàc s∏o wa mi Iza be li Bie -
lic kiej, nie mo ̋ e za brak nàç „wi ta mi ny M”, tak nie zb´d nej do ˝y cia jak po karm
i po wie trze. 

Od dzia ∏y wa nie wy cho waw cze oraz edu ka cyj ne w pierw szych pi´ ciu la tach
˝y cia. Ba da nia do wio d∏y, jak wa˝ ne jest tak zwa ne wcze sne ucze nie si´: oko -
∏o 50% na szej zdol no Êci ucze nia si´ roz wi ja si´ do czwar te go ro ku ˝y cia, a 30%
przed ukoƒ cze niem ósme go (we d∏ug in nych da nych 33% umie j´t no Êci szkol -
nych osiem na sto lat ka osià ga nych jest do szó ste go ro ku ˝y cia, ko lej nych 42%
– do trzy na ste go ro ku ˝y cia, po zo sta ∏ych 25% zaÊ – do osiem na ste go ro ku ˝y -
cia). Dla te go ist nie jà szko ∏y ucze nia j´ zy ka ob ce go ju˝ w pierw szym ro ku ˝y cia
(np. He len Do ron) lub umu zy kal nia nia „na ko la nach mat ki” (np. szko ∏y
Yama cha). Zna ny jest ter min „efekt Mo zar ta”, od no szà cy si´ do wzro stu in te -
li gen cji na sku tek s∏u cha nia mu zy ki kla sycz nej. W´ gier ski twór ca wspó∏ cze sne -
go sys te mu edu ka cji mu zycz nej Ko da ly udo wod ni∏, ˝e u uczniów, któ rzy na lek -
cjach mu zy ki w szko le gra li na in stru men tach, za no to wa no wzrost wy ni ków
w te stach na in te li gen cj´. 

3 M. Bog da no wicz (2003b).
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1. Co rodzice powinni wiedzieç na temat wspomagania rozwoju dziecka

Ro dzi ce mo gà wspo móc har mo nij ny roz wój dziec ka, a na wet za po biec spe -
cy ficz nym trud no Êciom w ucze niu si´, je Êli b´ dà wy ko ny waç po da ne ni ̋ ej pro -
ste dzia ∏a nia.

Roz wi ja nie i za spo ka ja nie po trzeb po znaw czych dziec ka. Ro dzi ce po win ni
po ka zy waç dziec ku ota cza jà cy Êwiat i go ob ja Êniaç, roz wi jaç za in te re so wa nie
tym, co si´ do ko ∏a dzie je, stwa rzaç mo˝ li wo Êci do Êwiad cza nia no wych wra ̋ eƒ,
wy ko ny wa nia no wych za daƒ, sa mo dziel ne go for mu ∏o wa nia przez dziec ko py -
taƒ – pro ble mów. Ju˝ do nie mow l´ cia na le ̋ y sta le mó wiç, na zy wa jàc to, co ro -
bi my, wi dzi my, czu je my. Po win ni Êmy oglà daç z dziec kiem spe cjal ne ksià ̋ ecz ki
dla nie mow làt i uczyç na zy wa nia ob raz ków. W ten spo sób roz bu dza my cie ka -
woÊç po znaw czà dziec ka, co b´ dzie pro cen to waç przez ca ∏e ˝y cie. 

Ko ∏y sa nie nie mow l´ cia i Êpie wa nie mu. Zda niem na ukow ców i le ka rzy re -
gu lar ne ko ∏y sa nie nie mow l´ cia i Êpie wa nie mu sty mu lu je uk∏ad przed sion ko -
wy, co wspo ma ga wzrost mó zgu. Wp∏y wa to ko rzyst nie na przy rost wa gi nie -
mow l´ cia, wcze Êniej sze wi dze nie i s∏y sze nie oraz wy two rze nie si´ re gu lar ne go
cy klu snu. S∏u ̋ à te mu za ba wy ru cho we zwa ne „ba rasz ko wa niem”, któ re in -
stynk tow nie po dej mu jà ro dzi ce wo bec swych ma ∏ych dzie ci, gdy je pod rzu ca jà,
huÊ ta jà i cià gnà na ko cu lub no szà „na ba ra na”. Dzie ci z ko lei uwiel bia jà ta kie
za ba wy i sa me je ini cju jà, wdra pu -
jàc si´ na ro dzi ców czy wcho dzàc
im na ra mio na, by zna leêç si´ w po -
zy cji jeêdê ca na ko niu. Za ba wy te
sta ∏y si´ pod sta wà opra co wa nej
przez an giel skà au tor k´ We ro ni k´
Sher bor ne4 Me to dy Ru chu Roz wi -
ja jà ce go. Za wie ra ona mnó stwo
po my s∏ów na wspól ne za ba wy ro -
dzi ców z dzieç mi bez ko niecz no Êci

15

4 W. Sher bor ne (2002); M. Bog da no wicz, D. Okrze sik (2005).

„Rozwój zdolnoÊci uczenia si´ do 8. roku ˝ycia” – rysunek uczennicy klasy IV

„Rozwój umiej´tnoÊci szkolnych” –
rysunek uczennicy klasy IV
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Cz´Êç I. Zapobieganie trudnoÊciom w nauce naszych dzieci

si´ ga nia do za ba wek. Tu wy star cza oso ba ro dzi ców i dziec ka, ich cia ∏o i twór cza
po my s∏o woÊç.  Dziecku potrzebny jest „dobry dotyk”.

Do Êwiad cza nie Êwia ta przez dziec ko za po mo cà zmy s∏ów. Ba da nia do wo dzà,
˝e dzie ci naj szyb ciej uczà si´, je Êli cze goÊ do Êwiad cza jà zmy s∏a mi (do ty kiem,
sma kiem, w´ chem, wzro kiem, s∏u chem) lub prak tycz nie: wy ko nu jàc da nà czyn -
noÊç. Sku tecz nie dzia ∏a Êpie wa nie dziec ku i z dziec kiem. Wie le za baw ru cho wych
z pio sen kà po zwa la mu uÊwia do miç so bie i za pa mi´ taç cz´ Êci cia ∏a i ich na zwy,
na przy k∏ad dzi´ ki pio sen ce „G∏o wa, ra mio na, ko la na, pi´ ty…”5, lub kie run ki
w prze strze ni i ich na zwy (le wa–pra wa, gó ra–dó∏, przód–ty∏, na przy k∏ad za po -
mo cà pio sen ki „Do przo du pra wà r´ k´ daj, do ty ∏u pra wà r´ k´ daj…”)6.

Oso bà, któ ra pro pa go wa ∏a ucze nie si´ dzie ci w wie ku przed szkol nym
i dzie ci nie pe∏ no spraw nych umy s∏o wo przy za an ga ̋ o wa niu wie lu zmy s∏ów (tzw.
ucze nie si´ po li sen so rycz ne), by ∏a Ma ria Mon tes so ri. Obec nie wia do mo, ˝e
me to da ta jest do bra dla wszyst kich, a dla uczniów dys lek tycz nych w ka˝ dym
wie ku – naj lep sza (zob. sche mat ze s. 109). 

Wspól na za ba wa ro dzi ców z dziec kiem. Ro dzi ce in tu icyj nie ba wià si´
z dziec kiem, za zwy czaj od wo ∏u jàc si´ przy tym do w∏a snych do Êwiad czeƒ
z dzie ciƒ stwa. War to wzbo ga ciç ten re per tu ar, po dà ̋ a jàc za dziec kiem i je go
po my s∏a mi. Pa mi´ taj my te˝, ˝e obec noÊç do ro s∏e go jest in spi ru jà ca (da je no -
we pro po zy cje) i wspo ma ga za ba w´ (przez udzie la nie po chwa∏, wy ra ̋ a nie za -
chwy tu ini cja ty wà dziec ka), dla te go w obec no Êci do ro s∏e go dziec ko ba wi si´
„na wy˝ szym po zio mie” ni˝ w sa mot no Êci. Wa˝ ne jest, aby ro dzi ce uÊwia da -
mia li so bie sens i cel kon kret nej za ba wy. Zbiór ró˝ no rod nych za baw dla dzie -
ci od uro dze nia do 6 ro ku ˝y cia, sty mu lu jà cych ich wszech stron ny roz wój,
znaj du je si´ w pu bli ka cji „Za ba wy fun da men tal ne” (wraz z opi sem i ob ja -
Ênie nia mi)7. 

Ak tyw noÊç ru cho wa. Ruch wspo ma ga zdol no Êci umy s∏o we dziec ka. Nie -
mow l´ ciu na le ̋ y za pew niç ty le ru chu, ile pra gnie. Dziec ko od uro dze nia po -
win no mieç oka zj´ do pe∏ za nia, a w ko lej nej fa zie roz wo ju – do racz ko wa nia.
Pod czas wy ko ny wa nia tych czyn no Êci ak ty wi zu je czte ry koƒ czy ny, do sko na li
za tem ko or dy na cj´ ru cho wà, sty mu lu je ak tyw noÊç obu pó∏ kul mó zgo wych
i ich wspó∏ dzia ∏a nie. Ro dzi ce po win ni wi´c dbaç, by nie mow l´ mia ∏o jak naj -
wi´ cej oka zji do ru chu i sa mo dziel ne go po ru sza nia si´, co stwa rza mo˝ li -
woÊç wie lo zmy s∏o we go po zna wa nia Êwia ta oraz pe ne tro wa nia oto cze nia.
Dzie ciom w wie ku przed szkol nym za le ca si´ co dzien ne çwi cze nia ru cho we,

5 Tekst pio sen ki do me lo dii pio sen ki: „Sie kie ra, mo ty ka…”:
G∏o wa, ra mio na, ko la na, pi´ ty, ko la na pi´ ty, brzuch wy pi´ ty.
G∏o wa, ra mio na, ko la na, pi´ ty, oczy, uszy, usta, nos.

6 M. Bog da no wicz (2000).
7 C. Ro se, G. Dry den (2004).
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1. Co rodzice powinni wiedzieç na temat wspomagania rozwoju dziecka

po bu dza jà ce aktywnoÊç mó zgu, co wp∏y wa na po pra w´ zmy s∏u wzro ku, s∏u -
chu, do ty ku, rów no wa gi cia ∏a oraz zdol noÊç przy swa ja nia wie dzy. Do çwi -
czeƒ ta kich na le ̋ à: kr´ ce nie si´ wo kó∏ w∏a snej osi, ba lan so wa nie pod czas
sta nia na jed nej no dze, gra w kla sy, cho dze nie po kra w´˝ ni ku lub li nii,
po rów no wa˝ ni, ro bie nie prze wro tów, ska ka nie na ska kan ce, gra „w gu m´”,
tur la nie si´). Na pla cu za baw po ja wia jà si´ in ne mo˝ li wo Êci: huÊ ta nie si´
na huÊ taw kach, wspi na nie si´ na dra bin ki, jaz da na ∏y˝ wach, wrot kach, ∏y˝ -
wo rol kach, hu laj no dze, de sko rol ce. 

Pro ste çwi cze nia fi zycz ne mo gà zna czà co wspo móc umie j´t noÊç ucze -
nia si´. Ba da nia po twier dza jà sku tecz noÊç çwi czeƒ ru cho wych w pra cy
z dzieç mi z trud no Êcia mi w na uce. Zda niem na ukow ców, na przyk∏ad
A. Fawcett i R. Nicolsona, wi´k szoÊç pro ble mów w na uce u dzie ci zwià za -
na jest z za bu rze nia mi roz wo ju funk cji j´ zy ko wych i au to ma ty za cji czyn -
no Êci, b´ dà cych pod sta wà umie j´t no Êci szkol nych ta kich jak pi sa nie. Wy -
ni ka to z za bu rzeƒ zmy s∏u rów no wa gi i nie w∏a Êci wych od ru chów, co
pod le ga uspraw nia niu pod czas za j´ç ru cho wych. Ruch ak ty wi zu je ko r´
mó zgo wà, sprzy ja wy twa rza niu si´ no wych po ∏à czeƒ w mó zgu, a wi´c ucze -
niu si´. Przy po mnia ne za ba wy ru cho we ma jà wie le wspól ne go z çwi cze nia -
mi in te gra cji sen so rycz nej au tor stwa J. Ay res8, któ re po bu dza jà ak tyw noÊç
tak zwa ne go pnia mó zgu i mó˝d˝ ka. Z my Êlà o dzie ciach ze spe cy ficz ny mi
trud no Êcia mi w na uce (w tym dys lek sjà roz wo jo wà) opra co wa no çwi cze nia
ru cho we ki ne zjo lo gii edu ka cyj nej P. Den ni so na9, zwa ne gim na sty kà mó -
zgu, któ re uak tyw nia jà i po bu dza jà do har mo nij nej wspó∏ pra cy obie pó∏ ku -
le mó zgu. Re zul ta tem ak tyw no Êci ru cho wej jest roz wój wie lu kom pe ten cji,
ta kich jak zdol noÊç kon cen tra cji uwa gi i za pa mi´ ty wa nia, a tym sa mym
zdol noÊç ucze nia si´, a tak ̋ e lep sza kon tro la nad emo cja mi i w∏a snym za -
cho wa niem. Do dat ko wà ko rzy Êcià stàd p∏y nà cà jest wi´k sza pew noÊç sie -
bie dzie ci z dys lek sjà10. 

Pa mi´ taj my jed nak, ˝e w zdo by wa niu przez dziec ko wie dzy i umie j´t no Êci
ko niecz ne sà wzor ce za cho waƒ ro dzi ców, na przy k∏ad w∏a Êci wa die ta, wspól ne
sp´ dza nie cza su, nie dziel ne spa ce ry, wy ciecz ki w cie ka we miej sca, upra wia nie
spor tu lub choç by co ty go dnio we cho dze nie na ba sen. Nie wy star czy czy ta nie
dziec ku, po win no ono wi dzieç ro dzi ców czy ta jà cych ksià˝ k´. Bar dzo wa˝ ne
jest, aby na sze dziec ko cz´ Êciej s∏y sza ∏o za ch´ t´ i po chwa ∏´ ni˝ ne ga tyw ny ko -
men tarz. 

8 V. F. Ma as (1998).
9 P. E. Den ni son, G. Den ni son (2003); C. Han na ford (1995).
10 C. Grzyw niak (2005).
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Cz´Êç I. Zapobieganie trudnoÊciom w nauce naszych dzieci

Prze myÊl i za pa mi´ taj:
1. Przy sz∏a zdol noÊç ucze nia si´ dziec ka ma swo -

je pod sta wy w dro gach ner wo wych two rzà -
cych si´ przed na ro dze niem i w pierw szych la -
tach ˝y cia.

2. Naj lep szy mi na uczy cie la mi sà ro dzi ce, któ rzy
za ch´ ca jà dziec ko do dzia ∏a nia, po ka zu jà przy -
k∏a dy w∏a Êci wych za cho waƒ i tym sa mym sty -
mu lu jà je go roz wój. 

3. Efek tem ak tyw no Êci ru cho wej dziec ka jest
wzrost kom pe ten cji nie zb´d nych w pro ce sie
ucze nia si´. 

4. Nie mow l´ ta i ma ∏e dzie ci naj sku tecz niej uczà
si´ w at mos fe rze mi ∏o Êci, ak cep ta cji, bez pie -
czeƒ stwa i wspar cia.

5. Naj bar dziej sku tecz ne me to dy na uki to: me to -
da po li sen so rycz ne go ucze nia si´, ucze nie si´
w dzia ∏a niu i przez za ba w´. 

18
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2. Ro dzi ce pierw szy mi na uczy cie la mi dziec ka 

2.1. Na sze dziec ko lu bi czy taç, po nie wa˝…

– sa mi czy ta my i na wet gdy je ste Êmy zm´ cze ni, sta ra my si´ prze czy taç co -
dzien nie choç by ma ∏y frag ment ksià˝ ki (2–3 stro ny);

– w na szym do mu sà ksià˝ ki dla dzie ci; 
– ma kon takt z ksià˝ ka mi od naj m∏od szych lat; nie mow la kom da je my

ksià ̋ ecz ki wy ko na ne z ce rat ki, fo lii, ma te ria ∏ów tek styl nych; 
– w wie ku nie mow l´ cym (do 1. ro ku ˝y cia) po ma ga my dziec ku ro zu mieç

ry sun ki w ksià ̋ ecz ce: wy ma wia my ich na zwy (w uprosz czo nej for mie, np.
„kot” za miast „ko te czek”, lub w for mie sym bo licz nej: „ko -ko” za miast
„ku ra”), za ch´ ca my do po wta rza nia, pro si my o wska za nie ry sun ku od po -
wia da jà ce go po da nej na zwie;

– w wie ku po nie mow l´ cym (od 1. do 3. ro ku ˝y cia) czy ta my mu ksià ̋ ecz ki
z kar to no wy mi kart ka mi, któ re dziec ko ∏a two mo ̋ e prze wra caç; pro si my je,
aby na wska za nych ob raz kach na zy wa ∏o naj pierw przed mio ty, po tem czyn -
no Êci, a pod ko niec te go okre su mó wi ∏o, co wi dzi na ob raz kach;

– w wie ku przed szkol nym za ch´ ca my je, aby opo wie dzia ∏o ob ra zek i us∏y -
sza ny tekst oraz po da ∏o swo jà in ter pre ta cj´; 

– ju˝ w wie ku po nie mow l´ cym oglà da my z dziec kiem fi gu ry, zna ki, li te ry,
któ re znaj du jà si´ w ksià˝ kach, na za baw kach, kloc kach, pu de∏ kach, ety -
kiet kach itp., po da je my ich zna cze nie; w ten spo sób wpro wa dza my dziec -
ko w „Êwiat sym bo li” i uczy my ich ro zu mie nia;

– po ma ga my dziec ku zro zu mieç, ˝e wy ra zy za pi sa ne na kart kach ksià˝ ki
od po wia da jà wy po wia da nym s∏o wom;

– po ma ga my dziec ku zro zu mieç, na czym po le ga czy ta nie, przez to ˝e uczy
si´ otwie raç ksià˝ k´, prze wra caç kart ki, wraz z na mi „czy ta”, pa trzàc
na ob raz ki, ob ser wu jàc i po ka zu jàc pa lusz kiem czy ta ne przez nas na
przyk∏ad pod pi sy do ob raz ków, w ze rów ce zaÊ mo ̋ e wska zy waç li nij ki
tek stu, odczytywaç pojedyncze wyrazy i zdania;

– co dzien nie czy ta my na sze mu dziec ku ksià˝ k´, od kil ku mi nut w wie ku
nie mow l´ cym, gdy oglà da my z nim ob raz ki w ksià ̋ ecz ce, do 20–30 mi -
nut, gdy chce my je przy go to waç do uwa˝ ne go uczest ni cze nia w za j´ -
ciach w kla sie 0 i lek cjach w I kla sie;

– w trak cie czy ta nia roz ma wia my z dziec kiem o prze czy ta nym frag men cie
ksià˝ ki – spraw dza my, czy do brze zro zu mia ∏o treÊç i s∏ow nic two, za ch´ ca -
my do za da wa nia py taƒ na te mat tre Êci, wy ja Ênia my nie zro zu mia ∏e s∏o wa,
po j´ cia i w ten spo sób roz wi ja my je go my Êle nie;
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Cz´Êç I. Zapobieganie trudnoÊciom w nauce naszych dzieci

– za ch´ ca my je, aby wy ra ̋ a ∏o swo je emo cje, in ter pre tu jàc treÊç, ilu stru jàc
ry sun ka mi prze czy ta ny tekst;

– od gry wa my wspól nie treÊç prze czy ta ne go frag men tu ksià˝ ki; do sko na le
na da jà si´ do te go pa cyn ki odtwarza jà ce ro le bo ha te rów; te go ro dza ju za -
ba wy ma jà te˝ zna cze nie psy cho te ra peu tycz ne, s∏u ̋ à od re ago wa niu prze -
˝y tych przy krych emo cji; 

– na ma wia my je do opo wie dze nia dal sze go cià gu baj ki, aby wzbu dziç
w nim ch´ç do dal sze go czy ta nia oraz do spraw dze nia, czy je go prze wi dy -
wa nia si´ spraw dzà;

– pod czas wspól ne go czy ta nia za ch´ ca my dziec ko do ucze nia si´ na pa mi´ç
wier szy ków i ry mo wa nek (po czàt ko wo krót kich), po ma ga my mu je
utrwa laç i za pa mi´ taç przez po wta rza nie w ró˝ nych sy tu acjach, na
przyk∏ad na spa ce rze, ja dàc sa mo cho dem itp., a tak ̋ e stwa rza my cz´ ste
oka zje, aby dziec ko mo g∏o swo je umie j´t no Êci za pre zen to waç przed in ny -
mi cz∏on ka mi ro dzi ny;

– uczy my je sza cun ku do ksià˝ ki – wspól nie z nim spraw dza my czy stoÊç ràk
przed wzi´ ciem ksià˝ ki, u˝y wa my ∏ad nej za k∏ad ki do ksià˝ ki, od k∏a da my
ksià˝ k´ na pó∏ k´ itp.

– za po zna je my je z miej sca mi, gdzie mo˝ na ksià˝ k´ wy po ̋ y czyç bàdê
ku piç; wy ja Ênia my w cie ka wy spo sób, jak po wsta je ksià˝ ka; 

– od naj m∏od szych lat po ka zu je my mu ko rzy Êci z czy ta nia – po zna wa nie
cie ka wo stek, po szu ki wa nie in for ma cji, spo sób na wspa nia ∏e sp´ dze nie
wol ne go cza su; 

20
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2. Ro dzi ce pierw szy mi na uczy cie la mi dziec ka

– za ch´ ca my je do czy ta nia ksià ̋ ek in nym, na przyk∏ad m∏od sze mu ro dzeƒ -
stwu, dziad kom, ma mie, gdy zaj mu je si´ pra so wa niem lub pra cà w kuch -
ni itp.;

– wpro wa dza my je w Êwiat li ter przez za ba w´ – dzie ci lu bià za ba wy kloc ka -
mi, war to wi´c ku piç kloc ki z li te ra mi, by mia∏o oka zj´ za zna ja miaç si´
z nimi, a uk∏a da jàc po ciàg z kloc ków, mo ̋ e two rzyç pro ste wy ra zy;

– po ma ga my mu utrwa laç li te ry przez za ba w´, na przy k∏ad w two rze nie
zbio rów wska za nych li ter z kloc ków, za zna cza nie kred kà wy bra nych li ter
w ga ze cie, wy ci na nie wska za nych li ter z ga ze ty, ugnia ta nie ich z pla ste li -
ny, a na wet z cia sta przy oka zji po ma ga nia w kuch ni;

– zwra ca my uwa g´ na to, czym in te re su je si´ szcze gól nie, na przy k∏ad zwie -
rz´ ta mi, spor tem, fan ta sty kà, aby do braç od po wied nià li te ra tu r´; 

– zwra ca my je go uwa g´ na ilu stra cje, ich zwià zek z tre Êcià, i pro po nu je my,
aby sa mo dziel nie ilu stro wa ∏o czy ta nà mu ak tu al nie ksià˝ k´ we d∏ug swo -
ich po my s∏ów i wy obraê ni; za ch´ ca my je do za ∏o ̋ e nia „Al bu mu o ulu bio -
nych ksià˝ kach”, w któ rym zi lu stru je wy s∏u cha ne bàdê prze czy ta ne opo -
wia da nia, baj ki;

– za ch´ ca my je do two rze nia w∏a snych opo wia daƒ, wier szy ków i ilu stra cji,
ofe ru je my po moc w za pi sy wa niu wy my Êlo nej tre Êci; wie lu ro dzi ców prze -
cho wu je ta kie dzie ∏a ja ko skar by ro dzin ne, ku ucie sze ich au to rów i ca ∏ej
ro dzi ny; 

– za po zna je my je z ksià˝ kà od po wied nià do je go wie ku przez u˝y wa nie
w∏a Êci we go s∏ow nic twa (wpro wa dza my ta kie s∏o wa jak: ty tu∏, au tor,
spis tre Êci, nu mer stro ny, ilu stra tor, roz dzia∏, bo ha ter);

– uka zu je my mu po trze b´ czy ta nia w co dzien nych sy tu acjach, czy ta jàc:
prze pis na zro bie nie bu dy niu lub ki sie lu, roz k∏ad jaz dy tram wa ju
na przy stan ku, na zwi ska i nu me ry te le fo nu do zna jo mych w ksià˝ ce te -
le fo nicz nej, prze pis pra nia z met ki na bluz ce, da t´ i imio na z ka len da -
rza itp.; 

– w∏a snym przy k∏a dem po ka zu je my mu, ˝e czy ta nie to dla nas przy jem -
noÊç i wa˝ ny mo ment w co dzien nym ˝y ciu; dziec ko po win no wi dzieç, ˝e
czy ta my sys te ma tycz nie, a ksià˝ k´ trak tu je my jak na sze go „do bre go
przy ja cie la”;

– w mia r´ je go do ra sta nia po ka zu je my mu ró˝ ne for my pu bli ka cji: cza so pi -
sma, s∏ow ni ki, lek sy ko ny, en cy klo pe die, mó wiàc o ich prze zna cze niu
i spo so bie ko rzy sta nia – z nie któ rych wy szu ku je my tyl ko po trzeb ne in for -
ma cje, nie któ re czy ta my „od de ski do de ski”;

– za zna ja mia my je, w ja ki spo sób i gdzie po szu ki waç po trzeb nych in for ma -
cji w pu bli ka cjach ksià˝ ko wych oraz w In ter ne cie. 

21

XD2-01 [czesc I_11-70]_XD2-01  9/20/10  11:25 AM  Page 21



22

Prze myÊl, w ja ki spo sób two je dziec ko jest wdra -
˝a ne do ob co wa nia z ksià˝ kà i czy ta nia.

2.2. Na sze dziec ko lu bi ry so waç, ma lo waç i wy ko ny waç
pra ce r´cz ne, po nie wa˝…

– od kie dy si´ uro dzi ∏o, ob ser wu je my, jak si´ roz wi ja ru cho wo, a tak ̋ e
wspo ma ga my je go ogól ny roz wój ru cho wy (tzw. mo to ry k´ du ̋ à)
i uspraw nia my je ma nu al nie (czy li wspo ma ga my tzw. mo to ry k´ ma ∏à); 

– za zna ja mia my je z ró˝ ny mi tech ni ka mi ry so wa nia, ma lo wa nia i prac r´cz -
nych (np. ma lo wa nie far ba mi, p´dz lem i pal cem; wy kle ja nie wn´ trza
kon tu rów pla ste li nà, ka wa ∏ecz ka mi pa pie ru i wa tà; ry so wa nie: kred ka mi
o∏ów ko wy mi i Êwie co wy mi, o∏ów kiem, pi sa ka mi, kre dà, pa tycz kiem umo -
czo nym w tu szu; wy ci na nie, prze dzie ra nie pa pie ru wzd∏u˝ li nii, dar cie
na ka wa∏ ki; ro bie nie ko la ̋ y, wy gi na nie fi gur z dru tu; rzeê bie nie w my dle;
wy ra bia nie ma sy sol nej i jej mo de lo wa nie; le pie nie z pla ste li ny, cia sto li ny
i mo de li ny; stem plo wa nie); 

– za ch´ ca my je, aby w na szej obec no Êci wy ci na ∏o no ̋ ycz ka mi z cza so pism
ró˝ ne in te re su jà ce je ilu stra cje i na kle ja ∏o je na kart k´, two rzàc ko la ̋ e;

– zwra ca my mu uwa g´ na ob raz ki w ksià˝ kach i cza so pi smach dzie ci´ cych
oraz na ich zwià zek z tre Êcià i pro po nu je my, by sa mo dziel nie wy ko ny wa -
∏o ilu stra cje do po zna nych ksià ̋ ek oraz by ry so wa ∏o w∏a sne przy go dy
i prze ̋ y cia z dnia co dzien ne go;

– do star cza my mu ró˝ no rod nych ma te ria ∏ów przy rod ni czych, ta kich jak
kasz ta ny, ˝o ∏´ dzie, ja rz´ bi na, oraz pla ste li ny, wy ka ∏a czek i po ka zu je my,
jak z nich ko rzy staç, aby stwo rzyç je ̋ a, Êmiesz ne go lu dzi ka lub ba∏ wan ka;

– od naj wcze Êniej szych lat za zna ja mia my je z na zwa mi ko lo rów i po ma ga -
my do strze gaç bar wy w oto cze niu;

– uczy my or ga ni zo wa nia dzia ∏al no Êci pla stycz nej (ry so wa nia, ma lo wa nia,
kon stru owa nia itp.): wy dzie le nie miej sca na sto le czy biur ku, za pew nie -
nie od po wied nie go oÊwie tle nia, do sto so wa nie sie dze nia; po ka zu je my
(ju˝ dwu-, trzylatkom) spo sób trzy ma nia przy bo rów ta kich jak kred ka,
o∏ó wek, p´ dzel (zob. åwi cze nia u∏a twia jà ce opa no wa nie pra wi d∏o we go
chwy tu i spo so bu trzy ma nia o∏ów ka, s. 155) oraz po s∏u gi wa nia si´ ró˝ ny mi

Cz´Êç I. Zapobieganie trudnoÊciom w nauce naszych dzieci
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in ny mi na rz´ dzia mi i ma te ria ∏a mi pla stycz ny mi: no ̋ ycz ka mi, tem pe rów -
kà, pla ste li nà, kle jem, ta Êmà kle jà cà, far ba mi, cia sto li nà itp.;

– wy ko na ne pra ce eks po nu je my na „wy staw ce”, na przy k∏ad przy kle ja jàc
prze zro czy stà ta Êmà do drzwi, przy pi na jàc kla mer ka mi do bie li zny
do sznur ka wi szà ce go w po przek po ko ju, przy twier dza jàc ma gne sem
na lo dów ce, na „ta bli cy og∏o szeƒ” nad sto li kiem lub ∏ó ̋ ecz kiem dziec ka,
i przy ka˝ dej oka zji chwa li my je w obec no Êci do mow ni ków i go Êci; 

– sto su je my çwi cze nia uspraw nia jà ce tech ni k´ ry so wa nia i pi sa nia (zob.
åwi cze nia usprawniajàce staw nadgarstkowy i palce ràk, s. 152 oraz åwi -
cze nie zdol no Êci do kon tro lo wa nia si ∏y na ci sku r´ ki dziec ka w trak cie pi sa -
nia, s. 155);

– kie ru je my je go spo strze ̋ e nia mi, za ch´ ca my do ob ser wa cji oto cze nia,
zwra ca my uwa g´ na wa˝ ne szcze gó ∏y: ele men ty na tu ry, bar wy, zmia ny
w przy ro dzie; 

– sto su jàc za sa d´ ma ∏ych kro ków, po ka zu je my spo sób ry so wa nia ró˝ nych
wzo rów, fi gur, przed mio tów, po sta ci (zob. Wy twa rza nie na wy ków ru cho -
wych zwià za nych z kie run kiem pi sa nia, s. 156);

– po ka zu je my dziec ku ko rzy Êci z ry so wa nia, ma lo wa nia i le pie nia ja ko spo -
so bu wy ra ̋ a nia sie bie, pre zen to wa nia w∏a snych po my s∏ów, zro bie nia ko -
muÊ pre zen tu, spo so bu na za go spo da ro wa nie wol ne go cza su, dla te go za -
ch´ ca my dziec ko do ry so wa nia lau rek, ry sun ków w ce lu ich po da ro wa nia
in nym oso bom z ró˝ nych oka zji (np. na uro dzi ny bab ci, dzieƒ ta ty);

– do star cza my mu przy k∏a dów, jak ry so waç ró˝ ne wzo ry i szlacz ki, jak ko lo -
ro waç, wy pe∏ niaç po wierzch ni´, jak pla no waç ry su nek na kart ce (zob. åwi -
cze nia usprawniajàce ruchy ràk i koordynacj´ wzrokowo-ruchowà, s. 152);

– zwra ca my uwa g´ na pre cy zj´ i do k∏ad noÊç wy ko na nia prac, za wsze za -
ch´ ca my do ich do koƒ cze nia; 

– uczy my wy ko ny waç çwi cze nia re lak sa cyj ne ràk – w prze rwach po mi´ dzy
çwi cze nia mi gra ficz ny mi (zob. åwi cze nia re lak sa cyj ne, s. 155);

– ni gdy nie kry ty ku je my ani nie wy Êmie wa my je go ry sun ków (na wet tych
nie uda nych), lecz za wsze chwa li my choç by za wk∏ad pra cy i wy si ∏ek; 

– w∏a snym przy k∏a dem po ka zu je my, ˝e ry so wa nie i in ne for my dzia ∏al -
no Êci pla stycz nej sà przy jem ne i wa˝ ne w ˝y ciu (np. mo gà ozdo biç po -
kój);

– w mia r´ do ra sta nia dziec ka po ka zuj emy mu ró˝ ne ksià˝ ki, al bu my o sztu -
ce (ma lar stwo, ar chi tek tu ra, rzeê ba), mó wiàc o ich zna cze niu; 

– za bie ra my je do ga le rii, mu zeów i na wy sta wy, aby roz bu dziç w nim wra˝ -
li woÊç es te tycz nà i mo ty wa cj´ do po zna wa nia sztu ki oraz by po tra fi ∏o
czer paç sa tys fak cj´ z ob co wa nia ze sztu kà. 
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Cz´Êç I. Zapobieganie trudnoÊciom w nauce naszych dzieci

Spró buj my so bie przy po mnieç, czy w roz wo ju na sze go dziec ka w od po -
wied nim cza sie wy stà pi ∏y ko lej ne eta py roz wo ju11: 

11 Da ne o roz wo ju ru cho wym opra co wa no we d∏ug E. B. Hur lock (1985).

24

Wiek Umie j´t no Êci ru cho we

1 mie siàc
2 mie siàc
3 mie siàc

4 mie siàc

5 mie siàc

6 mie siàc

7 mie siàc

8 mie siàc
9 mie siàc

10 mie siàc

11 mie siàc

12–14 mie siàc

od 12 mie sià ca

dziec ko pod no si g∏o w´ w po zy cji le ̋ à cej
prze wra ca si´ z bo ku na ple cy 
prze wra ca si´ z ple ców na bok; wy cià ga r´ ce do wi -
dzia nych przed mio tów
pod cià ga si´ do sie dze nia, gdy trzy ma my je za r´ ce,
prze wra ca si´ z ple ców na brzuch; si´ ga po przed miot
i pró bu je go uchwy ciç
sie dzi z opar ciem; chwy ta i trzy ma przed mio ty „ca ∏à
gar Êcià” (tzw. chwyt d∏o nio wy)
prze wra ca si´ z ple ców na brzuch i z po wro tem, wy -
ko nu jàc pe∏ ny ob rót
pe∏ za, czy li po su wa si´ po pod ∏o dze, pod cià ga jàc
za po mo cà ràk; trzy ma przed mio ty tak zwa nym
chwy tem no ̋ y co wym, czy li po mi´ dzy kciu kiem
i resz tà pal ców
stoi z opar ciem, trzy ma bu tel k´ pod czas je dze nia
racz ku je na d∏o niach i ko la nach, sie dzi bez opar cia;
trzy ma ma∏e przed mio ty tak zwa nym chwy tem p´ set -
ko wym, czy li po mi´ dzy kciu kiem i pal cem wska zu jà cym
po ru sza si´ na czwo ra kach (na r´ kach i sto pach); ma -
ni pu lu je przed mio ta mi bez zwiàz ku z ich prze zna cze -
niem (tzw. ma ni pu la cja nie spe cy ficz na)
cho dzi z pod trzy ma niem, stoi bez opar cia; za czy -
na ma ni pu lo waç przed mio ta mi z uwzgl´d nie niem ich
prze zna cze nia (tzw. ma ni pu la cja spe cy ficz na), na przy -
k∏ad wk∏a da ∏y ̋ ecz k´ do ust, mie sza ∏y ̋ ecz kà w kub ku
sa mo dziel nie cho dzi; sa mo trzy ma ku bek i pi je z nie -
go, pró bu je jeÊç ∏y˝ kà
co raz spraw niej cho dzi; jest za in te re so wa ne za ba wa mi
ma ni pu la cyj ny mi: wk∏a da mniej sze przed mio ty do wi´k -
szych i fi gu ry w otwo ry, na k∏a da kó∏ ka na pa tyk (wie ̋ a
z krà˝ ków), rzuca przedmioty i patrzy, jak spadajà
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2. Ro dzi ce pierw szy mi na uczy cie la mi dziec ka

25

Po myÊl, w ja ki spo sób wdra ̋ asz swo je dziec ko
do ry so wa nia, ma lo wa nia i wy ko ny wa nia prac
r´cz nych.

Wiek Umie j´t no Êci ru cho we

oko ∏o 18 mie sià ca

oko ∏o 2 ro ku 

oko ∏o 3 ro ku 

4 rok 

5–6 rok 

7 rok

do sko na li cho dze nie, wspi na si´ na prze szko dy; ze -
sta wia uk∏a dan ki z du ̋ ych ele men tów, na wle ka du ̋ e
ko ra le na sznu rek, usta wia wie ̋ ´ z kloc ków, wy ko nu -
je pierw sze ry sun ki (tzw. ba zgro ty); je na „dwie ∏y˝ -
ki”, czy li jest kar mio ne, ale jed no cze Ênie je sa mo,
spraw nie wspó∏ dzia ∏a pod czas ubie ra nia i roz bie ra nia
osià gn´ ∏o umie j´t noÊç spraw ne go, „zauto ma ty zo wa -
ne go” cho dze nia, bie ga; po dej mu je za ba wy pi∏ kà: to -
cze nie, pró by rzu ca nia; ry su je (na Êla du je ry so wa nie li -
nii pio no wych i po zio mych), ma lu je d∏o nià i pal ca mi,
ry su je po Êla dzie pa lusz kiem, na przy k∏ad po wy ra zi -
stych du ̋ ych wzo rach, po s∏u gu je si´ ∏y˝ kà i wi del cem
cho dzi na d∏u gie spa ce ry, po tra fi sta nàç na jed nej no -
dze, stà pa na pal cach, jeê dzi na ro wer ku trójko ∏o -
wym; uk∏a da puz zle, ry su je z u˝y ciem sza blo nów,
usta wia kon struk cje z kloc ków, na przy k∏ad most, tu -
nel, ry su je fi gu ry: k∏´ bu szek i kó∏ko
jest spraw ne ru cho wo, bie ga, ska cze, jeê dzi na ro wer -
ku; ba wi si´ pi∏ kà (çwi czy po da nia i chwy ty), ba wi si´
kloc ka mi z li te ra mi, do bie ra jàc ta kie sa me, ry su je fi gu -
ry geo me trycz ne (krzy˝, kwa drat), ba wi si´ w wy stu ki -
wa nie ryt mu r´ kà i no gà pod czas s∏u cha nia i Êpie wa -
nia pio se nek
utrzy mu je rów no wa g´, kro czàc po li nii wy zna czo nej
na pod ∏o dze lub wà skiej de sce; spraw nie rzu ca
i chwy ta pi∏ k´; ry su je uko Êny krzy˝, trój kàt, kwa drat
opar ty na kà cie
jeê dzi na hu laj no dze, ro wer ku dwu ko ∏o wym; ry su je ze
wzo ru romb opar ty na kà cie
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Cz´Êç I. Zapobieganie trudnoÊciom w nauce naszych dzieci

2.3. Na sze dziec ko lu bi pi saç, po nie wa˝…

– od na ro dzin ob ser wu je my, a tak ̋ e sty mu lu je my je go roz wój ru cho wy
i uspraw nia my je ma nu al nie (jak opi sa no wcze Êniej);

– od 3. ro ku ˝y cia sys te ma tycz nie roz wi ja my je go ogól nà spraw noÊç ru cho -
wà (ko or dy na cj´ ru cho wà, rów no wa g´) przez jaz d´ na ro we rze, za ba wy
z pi∏ kà, çwi cze nia gim na stycz ne, jaz d´ na ∏y˝ wo rol kach, p∏y wa nie, za ba wy
ze ska kan kà, cho dze nie po li nii, gr´ w kla sy, wi ro wa nie: ob ra ca nie si´,
tur la nie;

– od 3. ro ku ˝y cia sta le do sko na li my je go spraw noÊç ma nu al nà przez
uspraw nia nie ru chów pal ców, wy czu le nie do ty ku opusz ka mi pal ców, çwi -
cze nie w∏a Êci we go spo so bu chwy ta nia (np. çwi cze nie chwy tu p´ set ko we -
go, czyli kciu kiem, pal cem wska zu jà cym i Êrod ko wym), za ba wy pa lusz ko -
we oraz szy cie lal kom ubra nek, maj ster ko wa nie, ugnia ta nie cia sta,
ro bie nie pie ro˝ ków, przy pi na nie wy pra nych ubra nek kla mer ka mi, na wle -
ka nie ko ra li ków i prze dziu ra wio nych kasz ta nów, ro bie nie za ba wek
na cho in k´, ma lo wa nie ja jek wiel ka noc nych (i za po mo cà wie lu in nych
za baw jak opi sa no wcze Êniej);

– uczy my je do strze ga nia, za pa mi´ ty wa nia, roz po zna wa nia i od twa rza -
nia ró˝ nych kszta∏ tów, fi gur geo me trycz nych (jak o tym wcze Êniej pi sa -
no); 

– po ma ga my przy swo iç dziec ku po j´ cia: pion i po ziom, gó ra i dó∏, le wa
stro na i pra wa stro na – w kon tek Êcie ota cza jà cej prze strze ni i w od nie sie -
niu do kart ki pa pie ru usy tu owa nej na bla cie biur ka (pa mi´ taj my, ˝e
dziec ko prze pi su je tekst z pio no wo usta wio nej ta bli cy na po zio mà p∏asz -
czy zn´ ze szy tu); 

– uczy my je po j´ç: w Êrod ku, we wnàtrz, po za, na ze wnàtrz, któ re po ma ga jà
w po ru sza niu si´ po ogra ni czo nej prze strze ni kart ki;

– po ma ga my mu zro zu mieç po j´ cia: „przed” i „po”, by kon tro lo wa ∏o ko lej -
noÊç wy st´ po wa nia ele men tów, na przyk∏ad ko lej noÊç li ter w wy ra zie
i wy ra zów w zda niu;

– za ch´ ca my do utrwa la nia na wy ków ru cho wych zwià za nych z kie run kiem
pi sa nia i kon tro lu je my au to ma ty za cj´ ru chów pi sar skich:
• kre Êle nie li nii z za cho wa niem kie run ku ru chu: li nie pio no we – od gó ry

ku do ∏o wi, li nie po zio me – od le wej do pra wej;
• ry so wa nie kó∏ prze ciw nie do ru chu wska zó wek ze ga ra (po dob nie jak

za pi su je my li te r´ „C”);
• za cho wa nie kie run ku ru chu od le wej do pra wej stro ny pod czas ry so wa -

nia szlacz ków, pi sa nia wy ra zów;

26
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– uczy my je pra wi d∏o we go u∏o ̋ e nia w pal cach na rz´ dzia do pi sa nia (zob.
s. 167–168);

– ju˝ w okre sie przed szkol nym pod czas ry so wa nia (przede wszyst kim
szlacz ków i or na men tów) dba my o w∏a Êci we u∏o ̋ e nie r´ ki i kart ki pa pie -
ru, kon tro lu je my i ko ry gu je my od po czàt ku na uki pi sa nia kie ru nek za pi -
su od stro ny le wej do pra wej;

– kon tro lu je my po praw noÊç pi sa nia li ter i ich po ∏à czeƒ: miej sce roz po czy -
na nia pi sa nia li te ry i za cho wa nie w∏a Êci we go kie run ku kre Êle nia li te ry
oraz ∏à czeƒ zgod nie z po da ny mi wzo ra mi;

– dba my, aby dziec ko by ∏o w do brym na stro ju i wy po cz´ te, kie dy przy st´ -
pu je do pi sa nia;

– uczy my kon tro lo wa nia na pi´ cia mi´ Ênio we go, by za po bie gaç prze m´ cze -
niu r´ ki pi szà cej;

– uczy my je çwi czeƒ re lak sa cyj nych;
– rów no le gle z przy go to wa niem d∏o ni dziec ka do pi sa nia wzbu dza my

je go od po wied nià mo ty wa cj´ do po s∏u gi wa nia si´ pi smem (np. przez
podpisywanie obrazków), po ka zu je my, jak po praw nie pi saç, i po ma -
ga my mu za pi sy waç wy ra zy (ob ser wu jàc ru chy do ro s∏e go pod czas pi -
sa nia, dziec ko za pa mi´ tu je je i na bie ra ch´ ci do ich na Êla do wa nia,
a wi´c do sa mo dziel ne go pi sa nia);

– za ch´ ca my je do wy ko ny wa nia prak tycz nych form pi sem nych: pod pi sy -
wa nia wszyst kich wy ko na nych przez sie bie ob raz ków, pi sa nia ˝y czeƒ
na kart kach Êwià tecz nych czy imie ni no wych, pi sa nia wier szy na laur kach,
li sty za ku pów, li stów do do mow ni ków, pa mi´t ni ka itp.; 

– zwra ca my mu uwa g´, aby pi smo by ∏o czy tel ne dla nie go i dla in nych;
– uÊwia da mia my mu po trze b´ pi sa nia ∏ad nie, czy tel nie i es te tycz nie;
– za ch´ ca my je do sys te ma tycz nych çwi czeƒ w ka li gra fii do mo men tu, a˝

osià gnie sa tys fak cjo nu jà cy po ziom gra ficz ny pi sma oraz na bie rze od po -
wied nie go tem pa i pew no Êci pi sa nia;

– dba my, by dziec ko utrwa li ∏o pra wi d∏o wà po zy cj´ cia ∏a pod czas pi sa nia
(zob. s. 148–149).

Po myÊl, w ja ki spo sób za ch´ casz swo je dziec ko
do pi sa nia.

2. Ro dzi ce pierw szy mi na uczy cie la mi dziec ka
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Cz´Êç I. Zapobieganie trudnoÊciom w nauce naszych dzieci

2.4. Na sze dziec ko po praw nie wy ma wia g∏o ski i z ∏a two Êcià
po ro zu mie wa si´ z in ny mi, po nie wa˝…

– ma my Êwia do moÊç, ˝e ro dzi ce po win ni byç naj lep szy mi na uczy cie la mi
pra wi d∏o wej mo wy swo je go dziec ka; 

– od uro dze nia mó wi my do dziec ka po praw nie, wy ra zi Êcie, nie u˝y wa my
w nad mia rze zdrob nieƒ i spiesz czeƒ, oczy wi Êcie po za sy tu acja mi, gdy
zwra ca jàc si´ do dziec ka w ten spo sób, wy ra ̋ a my na szà mi ∏oÊç i za chwyt;

– nie na Êla du je my mo wy dziec ka, bo to z nas dziec ko bie rze wzór;
– trosz czy my si´ o to, by dziec ko ro zu mia ∏o s∏o wa i w∏a Êci wie je ko ja rzy ∏o

z przed mio ta mi, oso ba mi, ele men ta mi na tu ry; 
– prze strze ga my za le ceƒ wcze snej opie ki lo go pe dycz nej (zob. informacji poni˝ej);

Za le ce nia wcze snej opie ki lo go pe dycz nej12:
– kar mie nie pier sià – sprzy ja roz wo jo wi i spraw no Êci j´ zy ka dziec -

ka, a tak ̋ e od dy cha niu przez nos;
– za po bie ga nie od dy cha niu przez usta (∏a two do strzec ten pro -

blem, po nie wa˝ po dusz ka po Ênie jest mo kra od Êli ny), do my ka -
jàc usta dziec ka (wià˝emy pod bro dà cza pecz ki lub pod k∏a damy
pod bro d´ pie lusz k´), wa˝ ne te˝ jest, aby nie na k∏a daç zbyt ob -
ci ska jà cych i kr´ pu jà cych od dy cha nie ubra nek, a tak ̋ e sys te ma -
tycz nie oczysz czaç nos dziec ka; 

Uwa ga! Od dy cha nie przez usta sprzy ja prze zi´ bie niom, po wo -
du je zmniej sze nie g∏´ bo ko Êci od de chu, a w kon se kwen cji ko -
niecz noÊç cz´st szych od de chów i skur czów ser ca oraz s∏a be
do tle nie nie mó zgu; dziec ko nie spo koj nie Êpi, jest na ra ̋ o ne
na kszta∏ to wa nie si´ nie pra wi d∏o we go zgry zu. Je ̋ e li od dy cha -
nie przez usta trwa po nad rok, po wo du je nie pra wi d∏o wo Êci
w roz wo ju klat ki pier sio wej, sys te mu krà ̋ e nia i od dy cha nia
oraz na rzà du ˝u cia (szcz´k) i g∏o wy (twa rzo czasz ki). Jest to sy -
gna∏ do kon sul ta cji u la ryn go lo ga.

– nieprzy zwy cza ja nie dziec ka do pu stych smocz ków, któ re unie -
mo˝ li wia jà wy two rze nie si´ od ru cho we go za my ka nia ust oraz
po wo du jà u∏o ̋ e nie j´ zy ka na dnie ja my ust nej (nie ma wów czas
mo˝ li wo Êci pio ni za cji j´zyka i tym sa mym usprawniania jego
ruchów); smocz ka u˝y wa my tyl ko w ko niecz no Êci (sil ny p∏acz),

12 Da ne przy to czo no za B. Mac kie wicz (1993) Za po bie ga nie od dy cha niu przez usta u no wo rod ków
i nie mow làt oraz za F. ¸a bi szew ska -Ja ru zel ska (1993) Etio lo gia za bu rzeƒ w ob r´ bie na rzà du ˝u cia.

28
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2. Ro dzi ce pierw szy mi na uczy cie la mi dziec ka

ni gdy na spa ce rze, w wó zecz ku, pod czas co dzien nych za baw
i we Ênie (je Êli dziec ko przy zwy cza i∏o si´ za sy piaç ze smocz kiem,
wyj mu je my go z bu zi na tych miast po za Êni´ ciu) i sta ra my si´
na prze ∏o mie 1. i 2. ro ku ˝y cia w ogó le go wy eli mi no waç;

– dba nie o sku tecz ne le cze nie in fek cji no sa, gdy˝ prze wle k∏e ka ta ry
przy czy nia jà si´ do nie dro˝ no Êci no sa i po wo du jà na wy ko we od -
dy cha nie przez usta;

– do sko na lenie spraw noÊci na rzà dów ar ty ku la cyj nych: j´ zy ka,
warg, po licz ków, pod nie bie nia mi´k kie go, ˝u chwy, przez za ba -
wy i çwi cze nia (przy k∏a dy po ni ̋ ej);

– pro wa dzenie z dziec kiem çwi cze nia od de cho wego: pusz cza nie
ba niek, dmu cha nie na piór ko, wat k´, wia tra czek itp.;

– za po bie ga nie ssa niu pal ców i in nych przed mio tów, a tak ̋ e ogry -
za niu pa znok ci, gdy˝ jest to przy czy nà znie kszta∏ ce nia na rzà du
˝u cia i utrwa la nia wad zgry zu;

– dbanie o od po wied nie u∏o ̋ e nie g∏o wy i tu ∏o wia pod czas snu
(g∏o wa na lek kim pod wy˝ sze niu, kr´ go s∏up po zio mo);

– ob ser wowanie spo sobu po ∏y ka nia Êli ny i p∏y nów (lub oce nia nie
przy po mo cy spe cja li sty); 

Nie mow l´ cy spo sób po ∏y ka nia po le ga na tym, ˝e j´ zyk pod czas
po ∏y ka nia wsu wa si´ mi´ dzy wa ∏ki dzià s∏o we. Ten na wyk po wi -
nien za ni kaç w mia r´ wy ra sta nia z´ bów mlecz nych (opóê nie nie
wy wo ∏u je: kar mie nie bu tel kà, ssa nie smocz ka, zbyt d∏u gie kar -
mie nie pap ko wa tym po ̋ y wie niem). D∏u go trwa ∏e nie mow l´ ce
po ∏y ka nie po wo du je nie pra wi d∏o wy zgryz.

Do ro s∏y spo sób po ∏y ka nia (po nie mow l´ cy) cha rak te ry zu je si´
u∏o ̋ e niem j´ zy ka pio no wo, czu bek j´ zy ka pod czas po ∏y ka nia
spo czy wa na wa∏ ku dzià s∏o wym.

– do ko nywanie oce ny s∏y sze nia13 – pra wi d∏o wy s∏uch stwier dza si´
u dziec ka, któ re po szu ku je wzro kiem êró d∏a dêwi´ ku, zwra ca
g∏o w´ i tu ∏ów w je go kie run ku (nie mow l´ mi´ dzy 6. a 12. mie -
sià cem ˝y cia po win no za re ago waç na lek kie po trzà sa nie grze -
chot kà 2–3 ra zy w od le g∏o Êci oko ∏o 30 cm od le we go i pra we go
ucha lub g∏os mat ki o Êred niej g∏o Êno Êci, no wo ro dek zaÊ po wi -
nien obu dziç si´ na g∏o Êny dêwi´k, je Êli si´ po ja wi na 15–30 mi -
nut przed go dzi nà kar mie nia).

13 Da ne przy to czo no za D. Bor kow ska -Ga er tig (i in ni) (1993) Ba da nie s∏u chu.
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Cz´Êç I. Zapobieganie trudnoÊciom w nauce naszych dzieci

– kon sul tu je my ze spe cja li sta mi (sto ma to log, or to don ta, la ryn go log, lo go pe -
da, or to pe da) na st´ pu jà ce ob ja wy za ob ser wo wa ne u dziec ka: 
• wa dy zgry zu;
• nie dro˝ noÊç no sa (ca∏ ko wi ta lub cz´ Êcio wa) – po wo du je na wy ko we od -

dy cha nie przez usta;
• wa dy po sta wy; 
• kr´cz szyi nie le czo ny  – po wo du je nie pra wi d∏o wy roz wój g∏o wy (twa -

rzo czasz ki), na rzà du ˝u cia i wa dy zgry zu;
• j´ zyk wsu wa si´ po mi´ dzy przed nie z´ by w cza sie spo czyn ku i mó wie nia;
• próch ni ca z´ bów;
• dziec ko nie mó wi lub mó wi bar dzo ma ∏o (np. pod ko niec 1. ro ku ˝y cia

nie po ja wi∏y si´ pierw sze s∏o wa wy po wia da ne ze zro zu mie niem: ma ma,
ba ba, pa -pa, hau -hau), dziec ko nie ro zu mie kie ro wa nych do nie go po le -
ceƒ (np. zrób „pa -pa”, „ko si -ko si”, po patrz, gdzie jest ma ma); 

• póê no za czy na ∏à czyç wy ra zy w wy po wie dzi (ma jàc 2 la ta lub póê niej),
bu do waç zda nia pro ste (ma jàc po nad 2 la ta) i z∏o ̋ o ne (po 3. ro ku ˝y -
cia);

• znacz nie znie kszta∏ ca s∏o wa, tak ˝e je go mo wa nie jest zro zu mia ∏a
(ok. 3. ro ku ˝y cia);

• dziec ko nie mó wi zgod nie ze swo imi po trze ba mi, to zna czy nie po dej -
mu je prób s∏ow ne go po ro zu mie wa nia si´, sto su je za st´p cze Êrod ki mo -
wy, na przy k∏ad krzyk i ge sty;

• dziec ko ma trud no Êci z ar ty ku la cjà g∏o sek – wy st´ pu je wa da wy mo wy:
nie wy ma wia wszyst kich g∏o sek, za st´ pu je je in ny mi (ok. 5. ro ku ˝y cia
dziec ko po win no ar ty ku ∏o waç po praw nie ju˝ wszyst kie g∏o ski); znie -
kszta∏ ca lub opusz cza g∏o ski;

Wszel kie od st´p stwa od nor my mo gà byç spo wo do wa ne wa da mi
bu do wy na rzà dów ar ty ku la cyj nych, wa da mi s∏u chu, prze wle k∏à
cho ro bà, izo la cjà dziec ka od osób po s∏u gu jà cych si´ mo wà, opóê -
nio nym roz wo jem mo wy.

– gdy dziec ko ma wa d´ wy mo wy, sta ra my si´, by w mia r´ mo˝ li wo Êci zro zu -
mia ∏o ono, na czym po le ga jà nie pra wi d∏o wo Êci w wy mo wie, oraz aby od czu -
∏o po trze b´ ko rek cji i sys te ma tycz nie (co dzien nie) uczest ni czy ∏o w çwi cze -
niach ko rek cyj nych, któ re pro wa dzi my w do mu, we wspó∏ pra cy z lo go pe dà; 

– nie Êmie je my si´ z wa dli wej wy mo wy dziec ka, choç mo ̋ e wy wo ∏y waç ko -
micz ny efekt; chwa li my dziec ko za wy si ∏ek i wk∏ad pra cy, za uwa ̋ a my ka˝ -
dy suk ces;
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2. Ro dzi ce pierw szy mi na uczy cie la mi dziec ka
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– pa mi´ ta my o tym, ˝e im m∏od sze dziec ko, tym czas çwi czeƒ jest krót szy,
a za j´ cia bar dziej przy po mi na jà za ba w´; 

– co dzien nie czy ta my ksià˝ k´ na sze mu dziec ku; pod czas czy ta nia i po za -
koƒ cze niu roz ma wia my z nim o prze czy ta nym frag men cie ksià˝ ki:
spraw dza my, czy do brze zro zu mia ∏o treÊç i trud niej sze wy ra zy, oraz za -
ch´ ca my do za da wa nia py taƒ na te mat tre Êci, przez co roz wi ja my nie
tyl ko s∏ow nic two, ale i my Êle nie; za ch´ ca my dziec ko do opo wia da nia,
na przy k∏ad dal sze go cià gu baj ki, wy ra ̋ a nia swo ich emo cji, przez co
roz wi ja my umie j´t noÊç wy po wia da nia si´;

– pod czas co dzien ne go wspól ne go czy ta nia za ch´ ca my do ucze nia si´
na pa mi´ç wier szy ków i ry mo wa nek, a tak ̋ e do za baw ar ty ku la cyj nych,
na przy k∏ad wy po wia da nia wy ra zów dêwi´ ko na Êla dow czych: las szu mi
(sz…sz…sz…), wiatr wie je (wiu uuu…), ˝a ba re cho cze (re, re, re), wà˝
syczy (ssss...); 

– po prze czy ta niu ksià˝ ki lub jej roz dzia ∏u urzà dza my wraz z dziec kiem
(ro dzeƒ stwem, do mow ni ka mi) in sce ni za cje nie któ rych ba jek (prze bie ra -
nie si´ za ak to rów, pa cyn ki na pa lusz ki lub te atr cie ni), tak by mia ∏o ono
oka zj´ w spo sób eks pre syw ny wy po wia daç wy uczo ne lub wy my Êlo ne tek -
sty.

Pew ne go dnia ma ma Ku by i Zo si spo tka ∏a sà siad k´ i chwi l´ z nià po roz -
ma wia ∏a. Sà siad ka z ra do Êcià opo wia da ∏a jej, jak mà dry jest jej sy nek.
Ma ma stwier dzi ∏a, ˝e jest to na praw d´ uro czy trzy la tek, ale po ro zu mie -
wa si´ z in ny mi nie zro zu mia ∏ym j´ zy kiem. Sà siad ka wy ja Êni ∏a: „Nie mó -
wi, bo chce, ˝e by Êmy zga dy wa li”. Po d∏u˝ szej roz mo wie, któ rà ma ma
prze pro wa dzi ∏a na osob no Êci, sà siad ka po sta no wi ∏a skon sul to waç si´
z lo go pe dà. To by∏ jej suk ces w sta wa niu si´ Êwia do mym ro dzi cem.

Po myÊl, w ja ki spo sób po ma gasz swo je mu
dziec ku spraw nie si´ po ro zu mie waç.
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Cz´Êç I. Zapobieganie trudnoÊciom w nauce naszych dzieci

2.5. Na sze dziec ko jest sta bil ne emo cjo nal nie, po nie wa˝…

– ro zu mie my je go po trze by psy chicz ne i sta ra my si´ je re ali zo waç;
– oka zu je my mu mi ∏oÊç i bez wzgl´d nà ak cep ta cj´;
– bu du je my je go za ufa nie, dziec ko mu si wie dzieç, ˝e za wsze mo ̋ e na nas

po le gaç (realizujemy obietnice, nie zdradzamy sekretów);
– bu du je my wi´ê emo cjo nal nà przez kon takt fi zycz ny (przy tu la nie, piesz -

czo ty), uwa˝ ne s∏u cha nie dziec ka, oka zy wa nie mu zro zu mie nia i em pa tii,
po Êwi´ ca nie dziec ku cza su na by cie ra zem (co dzien nie ma my czas na roz -
mo w´ i za ba w´ z dziec kiem);

– roz wi ja my wie dz´ dziec ka o nim sa mym oraz sza cu nek do sie bie i in nych;
– wzmac nia my sa mo oce n´ dziec ka, bu du je my je go po czu cie w∏a snej war -

to Êci;
– wzbu dza my w dziec ku ma rze nia i dà ̋ e nie do ich re ali za cji;
– oka zu je my ra doÊç z osià ga nia ko lej nych umie j´t no Êci i sa mo dziel no Êci,

cie szy my si´ z je go do ra sta nia;
– kszta∏ tu je my w nim po zy tyw ne po sta wy wo bec sie bie, in nych i Êwia ta,

opty mizm i za ufa nie;
– uczy my je prze strze ga nia re gu∏, obo wiàz ko wo Êci;
– wdra ̋ a my do wy si∏ ku, od po wied nio je mo ty wu je my;
– kszta∏ tu je my w nim po zy tyw ne po sta wy;
– uczy my je ra dze nia so bie z emo cja mi;
– po ka zu je my, jak po ko ny waç trud no Êci;
– pra cu je my nad wy ra bia niem od por no Êci psy chicz nej, aby sku tecz nie

prze zwy ci´ ̋ aç stres;
– po ma ga my w osià ga niu suk ce su;
– sto su je my za sa d´: naj pierw po myÊl, po tem dzia ∏aj;
– uczy my je em pa tii;
– uczy my je po ro zu mie wa nia si´ i wspó∏ dzia ∏a nia z in ny mi;
– wspie ra my je w pie l´ gno wa niu wi´ zi ro dzin nych i ko le ̋ eƒ skich;
– dba my o zdro we, do bre sto sun ki ro dzin ne, któ re sprzy ja jà pra wi d∏o we mu

roz wo jo wi oso bo wo Êci i zdro wiu psy chicz ne mu dziec ka;
– sto su je my wo bec nie go po zy tyw nà za ch´ t´ w zdo by wa niu umie j´t no Êci

i wie dzy, a tak ̋ e uni ka my ko men ta rzy: „kiep sko ci to idzie”, „s∏a bo si´
sta rasz” itp.;

– ba wi my si´ z nim, po nie wa˝ za ba wa to dla dziec ka spo sób na zdo by cie
wie dzy i do Êwiad czeƒ;

– z du ̋ ym umia rem po zwa la my dziec ku ko rzy staç z te le wi zji, któ ra po wo -
du je szko dli we prze cià ̋ e nia psy chicz ne i fi zycz ne, uczy biernej postawy.
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Tak zwa na cho ro ba te le wi zyj na sprzy ja utrwa la niu wad po sta wy,
ta kich jak za okrà gle nie ple ców, zwiot cze nie mi´ Êni, za pad ni´ cie
klat ki pier sio wej, a w kon se kwen cji po ja wie niu si´ wad zgry zu i na -
wy ko we mu od dy cha niu przez usta, a tak ̋ e wad wzro ku oraz takim
zaburzeniom zachowania, jak sta ny l´ ko we, zm´ cze nie, znu ̋ e nie,
agre sja, po bu dze nie emo cjo nal ne.

Przy k∏ad wspó∏ dzia ∏a nia Ku by (2 la ta, 6 mie si´ cy) i ma my:
Ku buÊ pró bo wa∏ na ry so waç ko ∏a sa mo cho du, lecz nie uda wa ∏o mu si´ za -
mknàç okr´ gu. By∏ z te go po wo du wy raê nie nie za do wo lo ny. Ma ma stwier -
dzi ∏a: „Bar dzo do brze ci wy cho dzi! Ale co zro bi my z tym?”. I po ka za ∏a
otwór w ko le. Ku buÊ po chwi li do ry so wa∏ pla m´ ∏à czà cà nie za mkni´ te li -
nie okr´ gu, mówiàc: „To sà drzwi do ko∏a”. W ten spo sób roz wià za∏ pro -
blem, któ ry wy ni ka∏ z fak tu, ˝e je go ko or dy na cja wzro ko wo -ru cho wa
(wspó∏ pra ca oka i r´ ki, któ ra po zwa la na kie ro wa nie ru cha mi r´ ki
pod kon tro là wzro ku) by ∏a znacz nie s∏ab sza ni˝ spo strze ga nie wzro ko we
(wi dzia∏, ˝e ry su nek nie by∏ zgod ny z za mia rem). Ma ma do da ∏a mu otu -
chy i zmo bi li zo wa ∏a do dzia ∏a nia. 

2. Ro dzi ce pierw szy mi na uczy cie la mi dziec ka
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Po myÊl, w ja ki spo sób sta rasz si´ utrzy maç rów -
no wa g´ emo cjo nal nà swo je go dziec ka i jak
mo˝ na kon tro lo waç do st´p dziec ka do te le wi zji.

Cz´Êç I. Zapobieganie trudnoÊciom w nauce naszych dzieci
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Rozpoznanie 
dysleksji rozwojowej
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1. Ob ja wy dys lek sji. Re ak cje dzie ci i ro dzi ców

1.1. Py ta nia, wàt pli wo Êci i po szu ki wa nie wia do mo Êci,
czy li pierw szy krok do wdro ̋ e nia „za sa dy prze ciw -
dzia ∏a nia wy uczo nej bez rad no Êci”

Sa mo po czu cie nie jed ne go z ro dzi ców dzie ci z pro ble mem dys lek sji naj le -
piej od da je okre Êle nie: „od za ∏a my wa nia ràk do hur ra op ty mi zmu”. Od utra ty
wia ry w zmia n´ na lep sze („Nic si´ nie da zro biç, ty le si´ na pra co wa li Êmy, a nie
wi daç po pra wy”) do po ja wia jà ce go si´ co ja kiÊ czas przy p∏y wu nie uza sad nio nej
na dziei, ˝e na gle wszyst ko sa mo si´ od mie ni na lep sze („Prze cie˝ on ta ki zdol -
ny i twór czy, jak nikt in ny w ro dzi nie po tra fi graç na wszyst kich in stru men -
tach”). Obie te kraƒ co wo ró˝ ne po sta wy sà fa∏ szy we i nie bez piecz ne, po nie wa˝
blo ku jà re ali stycz nà oce n´ sy tu acji i unie mo˝ li wia jà bu do wa nie na tej pod sta -
wie sku tecz nej stra te gii udzie la nia po mo cy. Naj bar dziej przy kry i de struk cyj ny
jest stan tak zwa nej wy uczo nej bez rad no Êci, czy li po czu cie bez sil no Êci wy ni ka -
jà ce ze stwier dze nia, ˝e nic nie mo ̋ e my zro biç, choç po win ni Êmy. Naj cz´ Êciej
stan ten po ja wia si´ u ro dzi ców, któ rzy od daw na pró bu jà bez sku tecz nie po ma -
gaç dziec ku z pro ble ma mi szkol ny mi. Przy czy nà jest brak wie dzy na te mat ob -
ja wów, co po wo du je póê ne ich roz po zna nie, a w kon se kwen cji na si le nie i po ja -
wie nie si´ do dat ko wych, wtór nych za bu rzeƒ. Bez sil noÊç ro dzi ców po g∏´ bia
brak zna jo mo Êci przy czyn tych spe cy ficz nych trud no Êci w ucze niu si´ czy ta nia
i pi sa nia oraz brak umie j´t no Êci pra cy z dziec kiem, któ ra – aby by ∏a sku tecz na
– mu si mieç cha rak ter spe cja li stycz nych za j´ç te ra peu tycz nych (ko rek cyj no -
-kom pen sa cyj nych).

Za cznij my od omó wie nia ob ja wów. Nie zwy kle wa˝ ne jest ich wcze sne do -
strze ̋ e nie i roz po zna nie dys lek sji, by szyb ko udzie liç po mo cy. U dziec ka
ryzyka dysleksji i ucznia z dys lek sjà wy st´ pu jà upo rczy we trud no Êci w jed nym
bàdê wie lu wy mie nio nych po ni ̋ ej ob sza rach.

J´ zyk mó wio ny – s∏u cha nie i mó wie nie:
– trud no Êci z do strze ga niem ry mów, na przy k∏ad dziec ko nie po tra fi wÊród

trzech wy ra zów wy ró˝ niç tych, któ re si´ ry mu jà; nie umie wy my Êliç ry mu -
jà cych si´ wy ra zów do po da ne go s∏o wa;

– trud no Êci z do strze ga niem ali te ra cji, na przy k∏ad dziec ko nie po tra fi
wska zaç, któ re s∏o wa brzmià po dob nie ze wzgl´ du na t´ sa mà po czàt ko -
wà g∏o sk´, sy la b´ lub czàst k´;
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1. Ob ja wy dys lek sji. Re ak cje dzie ci i ro dzi ców

– trud no Êci z roz po zna wa niem dêwi´ ków mo wy (g∏o sek) w s∏o wach,
na przy k∏ad dziec ko nie umie od po wie dzieç, czy „ko za” i „ko sa” (g∏oski
z–s) to sà dwa ta kie sa me, czy ró˝ ne wy ra zy;

– trud no Êci z wy dzie la niem dêwi´ ków (g∏o sek) w s∏o wach, na przy k∏ad
dziec ko nie po tra fi wy dzie liç w wy ra zie pierw szej lub ostat niej g∏o ski, po -
dzie liç wy ra zu na g∏o ski (np. „las”: l–as) nie umie po∏àczyç g∏osek
w s∏owo, gdy us∏yszy je wymówione osobno (np. o–k–o ∏àczy w „okno”);

– trud no Êci z dzie le niem s∏ów na sy la by i ∏à cze niem sy lab w s∏o wa;
– trud no Êci ze s∏u cha niem i z za pa mi´ ty wa niem in struk cji, po le ceƒ,

na przy k∏ad dziec ko nie umie za pa mi´ taç po le ce nia d∏u˝ sze go lub bar -
dziej z∏o ̋ o ne go, my li je go sens;

– trud no Êci z po praw nym u˝y wa niem s∏ów, na przy k∏ad dziec ko doÊç cz´ sto
po pe∏ nia nie wiel kie b∏´ dy gra ma tycz ne;

– trud no Êci z szyb kim przy po mi na niem so bie nazw, na zwisk, z w∏a Êci wym
u˝y wa niem wy ra zów w od po wied nim zna cze niu, na przy k∏ad po mi mo bo -
ga te go s∏ow nic twa dziec ko ma trud noÊç z przy po mi na niem zna nych so bie
nazw, wy ka zu je nie pew noÊç (wa ha nie, nie zde cy do wa nie) w sto so wa niu
od po wied nie go wy ra zu.

Czy ta nie:
– opóê nio ne tem po opa no wa nia czy ta nia w sto sun ku do ró wie Êni ków

i dzie ci o tym sa mym po zio mie in te li gen cji (nasilone trudnoÊci ju˝
w klasie 0);

– czy ta nie wol ne, nie do k∏ad ne i nie p∏yn ne;
– czy ta nie po praw ne pod wzgl´ dem „tech nicz nym”, ale bez zro zu mie nia;
– czy ta nie na g∏os bar dzo nie po rad ne (po wol ne, licz ne b∏´ dy, brak po praw -

nej in to na cji, s∏a be ro zu mie nie tek stu), wy wo ∏u je sil ny l´k;
– myl ne od czy ty wa nie wy ra zów o po dob nej bu do wie w j´ zy ku oj czy stym

i ob cym (np.: owo ce – owce, pa rents – part ners);
– od czy ty wa nie wy ra zów od ty ∏u (zw∏asz cza krót kich wy ra zów: od – do).

Pi sa nie – po praw noÊç or to gra ficz na (w j´ zy ku oj czy stym i ob cym):
– za pi sy wa nie wy ra zu w ró˝ ny spo sób w tej sa mej pra cy pi sem nej;
– opusz cza nie, do da wa nie i prze sta wia nie li ter w wy ra zach;
– opusz cza nie, po dwa ja nie sy lab lub wy ra zów;
– my le nie li ter po dob nych, na przy k∏ad: b –d –p –g, w –m –n –u, l –t –∏.

Pi sa nie – two rze nie tek stu:
– trud no Êci z pi sa niem wy pra co waƒ, bar dzo wol ne tem po planowania, two -

rze nia zdaƒ i tek stu, któ ry za zwy czaj li czy od kil ku do kil ku na stu zdaƒ;
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Cz´Êç II. Rozpoznanie dysleksji rozwojowej

– trud no Êci w po praw nym sto so wa niu wy ra zów;
– doÊç licz ne b∏´ dy gra ma tycz ne;
– trud no Êci z pi sa niem w j´ zy ku ob cym, po mi mo ˝e j´ zyk mó wio ny mo ̋ e

nie spra wiaç ˝ad nych pro ble mów;
– trud no Êci ze zmia nà sty lu pi sa nia (spo rzà dza nia no ta tek), aby do sto so -

waç si´ do wy ma gaƒ ró˝ nych na uczy cie li.

Pi sa nie – ka li gra fia:
– od r´cz ne pi smo jest nie rów ne, nie sta ran ne, ma ∏o czy tel ne;
– pi sa nie mo ̋ e byç dla ucznia czyn no Êcià ˝mud nà, mo zol nà, wy ma ga jà cà

wiel kie go wk∏a du wy si∏ ku i pra co wi to Êci;
– wol ne tem po pi sa nia;
– szyb kie m´ cze nie si´ r´ ki;
– zbyt wol ne prze pi sy wa nie z ta bli cy – dziec ko nie na dà ̋ a z prze pi sy wa -

niem, stàd bra ki w no tat kach z lek cji (bra ku jà ce wy ra zy lub ca ∏e li nij ki
tek stu);

– trud no Êci w szyb kim spo rzà dza niu no ta tek pod czas wy k∏a du, gdy˝ dziec -
ko nie po tra fi s∏u chaç i pi saç jed no cze Ênie.

Ma te ma ty ka (trudnoÊci czasem wspó∏wyst´pujàce z dysleksjà):
– my le nie zna ków i sym bo li ma te ma tycz nych ta kich jak „+” i „x”, zna ki

mniej szo Êci i wi´k szo Êci;
– pro ble my z fi gu ra mi geo me trycz ny mi (np. z do strze ga niem fi gur w uk∏a -

dach prze strzen nych);
– trud no Êci z in ter pre ta cjà sym bo li i od czy ty wa niem ta bel;
– my le nie kie run ków le wo–pra wo, gó ra–dó∏;
– trud no Êci w sta ran nym i pra wi d∏o wym za pi sy wa niu cyfr w od po wied nich

ko lum nach;
– trud no Êci w pa mi´ cio wym opa no wa niu ta blicz ki mno ̋ e nia.

Pa mi´ç i orientacja w czasie:
– ogra ni czo na pa mi´ç krót ko ter mi no wa, co spra wia, ˝e ucze nie si´ na

lekcji jest trud ne;
– trud no Êci w za pa mi´ ty wa niu de fi ni cji, s∏ow nic twa i list, wy ka zów, spi sów (np.

ko lej noÊç cyfr w nu me rze te le fo nicz nym, li sta za ku pów), a tak˝e wierszy;
– trud no Êci w for mu ∏o wa niu na st´p stwa my Êli w mo wie, pla no wa niu i pi sa -

niu wy pra co waƒ;
– trud no Êci w za pa mi´ ty wa niu w ko lej no Êci nazw pór ro ku, mie si´ cy, dni

ty go dnia i w okre Êla niu cza su – nazw pór dnia (ra no, w po ∏u dnie,
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1. Ob ja wy dys lek sji. Re ak cje dzie ci i ro dzi ców

przed po ∏u dniem, po po ∏u dniu, wie czo rem), okre Êla niu nazw po si∏ ków
zwià za nych z po ra mi dnia (Ênia da nie, ko la cja);

– przy udzie la niu od po wie dzi lub w swo bod nych wy po wie dziach po ja wia jà
si´ trud no Êci z od na le zie niem w∏a Êci we go s∏o wa;

– trud no Êci w na tych mia sto wym od po wia da niu na py ta nia, przy po mi na niu
da nych;

– wol niej sze auto ma ty zo wa nie pro ce su ucze nia si´: na by wa nia umie j´t no -
Êci, spraw no Êci;

– trud no Êci w pa mi´ cio wym opa no wa niu ta blicz ki mno ̋ e nia, al fa be tu;
– trud no Êci w za pa mi´ ty wa niu ko lej no Êci wy ko ny wa nia czyn no Êci, na przy -

k∏ad uk∏a du gim na stycz ne go.

Uwa ga:
– trud no Êci ze sku pie niem uwa gi przez d∏u˝ szy czas;
– w sy tu acji stre su licz ne b∏´ dy pod czas pi sa nia, któ re dziec ko po tra fi do -

strzec do pie ro po pew nym cza sie, gdy sku pi uwa g´;
– trud no Êci w ro bie niu wi´ cej ni˝ jed nej rze czy w da nym cza sie;
– nie na dà ̋ a nie w sy tu acjach ta kich jak eg za min, test, kla sów ka.

Pro ble my or ga ni za cyj ne (wy ni ka jà ce ze s∏a bej pa mi´ ci i kon cen tra cji uwa gi,
nie pra wi d∏o we go spo strze ga nia wzro ko we go i s∏u cho we go):

– s∏a be umie j´t no Êci or ga ni za cyj ne mi mo sta raƒ dziec ka;
– my le nie miejsc i dat w ter mi na rzu;
– trud no Êci z or ga ni zo wa niem ˝y cia opar tym na pla nie, roz k∏a dzie za j´ç;
– bar dzo d∏u gi czas po trzeb ny do od ra bia nia prac do mo wych;
– za po mi na nie przy bo rów, pod r´cz ni ków, wy ma ga nych po mo cy nie zb´d -

nych do za j´ç lek cyj nych;
– cz´ ste opóê nie nia w od ra bia niu pra cy do mo wej, przy go to wa niu si´

do kla sów ki;
– trud no Êci ze sta ran no Êcià i schlud no Êcià wy ko ny wa nej pra cy: pra ce mo gà

byç nie chluj ne, nie w∏a Êci wie ze sta wio ne (skom ple to wa ne), zro bio ne nie -
kon se kwent nie.

Ni ska sa mo oce na
Oso by z dys lek sjà pra wie za wsze cier pià z po wo du bra ku pew no Êci sie bie,

ni skiej sa mo oce ny i prze ̋ y wa nych fru stra cji. W szko le mo ̋ e si´ to prze ja wiaç
w na st´ pu jà cy spo sób:

– od gry wa nie ro li „kla so we go b∏a zna” lub pro wo ka cyj ne za cho wa nie, co
spra wia, ˝e uczeƒ znaj du je si´ w cen trum uwa gi ko le gów i na uczy cie la;
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– ne go wa nie ko niecz no Êci zdo by wa nia do brych ocen, by cia do brym
uczniem, utrzy my wa nia po rzàd ku – w ce lu za ma sko wa nia nie po wo dzeƒ;

– uni ka nie za j´ç (wa ga ry), co po wo du je do dat ko we pro ble my, mi´ dzy in -
ny mi po rzu ce nie szko ∏y.

Ucznio wie z dys lek sjà cz´ sto sà przez gru p´ od rzu ca ni i izo lo wa ni, na przy -
k∏ad sie dzà z ty ∏u kla sy, nie uczest ni czà czyn nie w za j´ ciach lek cyj nych. W mia -
r´ po g∏´ bia nia si´ ich mar gi na li za cji ucznio wie ci sà co raz bar dziej na ra ̋ e ni
na do ga dy wa nie, do ku cza nie, a na wet zn´ ca nie si´ nad ni mi (prze moc szkol -
na).

Dys lek sja na ogó∏ mo ̋ e ujaw niaç si´ pod po sta cià ze spo ∏u wy mie nio nych
symp to mów, ale ka˝ de dziec ko prze ja wia do dat ko wo in dy wi du al ny ob raz ob ja -
wów za bu rzeƒ i zwià za nych z tym trud no Êci szkol nych. Dys lek sj´ stwier dza si´
wów czas, gdy spe cy ficz ne trud no Êci w czy ta niu i pi sa niu (czyli niewynikajàce
z niskiej inteligencji) wy st´ pu jà w jed nym z ob sza rów w po sta ci na si lo nych ob -
ja wów (np. tylko b∏´dy w pisaniu), upo rczy wie si´ utrzy mu jà cych, lub gdy wy -
st´ pu jà w kil ku ró˝ nych ob sza rach, na wet gdy trud no Êci te prze ja wia jà si´
w mniej szym na t´ ̋ e niu. Nic dziw ne go, ˝e dys lek sji cz´ sto to wa rzy szy szyb ko
ob ni ̋ a jà ca si´ mo ty wa cja i sa mo oce na, je Êli dziec ko z dys lek sjà mu si w∏o ̋ yç
kil ka ra zy wi´ cej wy si∏ ku w wy ko na nie za da nia ni˝ dziec ko bez dys lek sji, ˝e by
uzy skaç ta ki sam re zul tat.

Ucznio wie z dys lek sjà ma jà te˝ swo je moc ne stro ny, któ re jednak cz´ sto nie sà
w∏a Êci wie do ce nia ne. Dzie je si´ tak ze wzgl´ du na du ̋ e roz bie˝ no Êci w do ko na -
niach tych uczniów, na przy k∏ad po mi´ dzy s∏a bà pra cà pi sem nà a do sko na ∏y mi od -
po wie dzia mi ust ny mi, nie udol nym tek stem a pi´k nym ry sun kiem, zna ko mi tà tre -
Êcià wy pra co wa nia a licz ny mi b∏´ da mi or to gra ficz ny mi.

Dziec ko z dys lek sjà by wa bar dzo ró˝ nie oce nia ne, za le˝ nie od sy tu acji,
w któ rej uczest ni czy. Gdy ko mu ni ku je si´ za po mo cà mo wy, mo ̋ e si´ wy da waç
o˝y wio ne, cie ka we i by stre, gdy zaÊ u˝y wa ko mu ni ka cji za po mo cà pi sma, po ja -
wia jà si´ je go spe cy ficz ne pro ble my j´ zy ko we, któ re da jà o so bie znaç pod czas
czy ta nia i pi sa nia. Dzie ci te sà cz´ sto twór cze i uzdol nio ne ar ty stycz nie, od zna -
cza jà si´ zna ko mi ty mi umie j´t no Êcia mi w dra mie i dys ku sji, jed no cze Ênie mo gà
te˝ do sko na ∏e so bie ra dziç w na ukach Êci s∏ych, przy rod ni czych, in for ma ty ce
czy spo rcie.

Nie po ro zu mie nia w oce nie dziec ka dys lek tycz ne go wy ni ka jà stàd, ˝e ro dzi -
ce i na uczy cie le do strze ga jà od mien ne stro ny je go ak tyw no Êci. Dzie le nie si´ ty -
mi in for ma cja mi mo ̋ e byç ko rzyst ne i da waç obu stro nom ogól ny ob raz trud -
no Êci i moc nych stron dziec ka (uczeƒ z nie po wo dze nia mi w na uce j´ zy ka
oj czy ste go mo ̋ e byç spraw nym in ter nau tà lub uta len to wa nym gra fi kiem kom -
pu te ro wym). Ro dzi ce mu szà wie rzyç w swo je dziec ko, ale i oni po trze bu jà
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wspar cia i po czu cia zwy ci´ stwa w po ko ny wa niu dys lek sji. Zda rza si´ jed nak, ˝e
prze stra sze ni kom pli ka cja mi po ja wia jà cy mi si´ w wy ni ku nie po wo dzeƒ w na -
uce dziec ka przyj mu jà po zy cj´ obron nà, któ ra utrud nia ko mu ni ka cj´. Cza sa mi
trud ne dla ro dzi ców by wa po wstrzy ma nie si´ od oskar ̋ a nia na uczy cie li o zbyt
wy so kie ich zda niem wy ma ga nia. W tej sy tu acji na uczy cie le po win ni skie ro waç
ener gi´ ra czej na ni we lo wa nie i roz ∏a do wy wa nie po wsta ∏ych na pi´ç ni˝
na obro n´ w∏a sne go sta no wi ska. Sys te ma tycz na, otwar ta ko mu ni ka cja po mi´ -
dzy do mem i szko ∏à jest po trzeb na, aby ro dzi ce i na uczy cie le mo gli wspól nie
pra co waç na ko rzyÊç dziec ka. Na uczy cie le po win ni te˝ po móc ro dzi com zro zu -
mieç, ˝e wy ma ga nia pro gra mo we w sto sun ku do dzie ci z dys lek sjà sà ta kie sa -
me jak wo bec ich ró wie Êni ków, ró˝ ni ca po le ga je dy nie na sto so wa niu in nych
me tod pra cy, spraw dza nia wie dzy i umie j´t no Êci. Im szyb ciej te˝ ro dzi ce zro zu -
mie jà, ˝e dys lek sja nie prze kre Êla mo˝ li wo Êci by cia do brym uczniem, tym ∏a -
twiej b´ dzie si´ po ro zu mieç i usta liç wspól nà li ni´ po st´ po wa nia.

Wy two rze nie go to wo Êci do po mo cy dziec ku to pierw szy krok w kie run ku
prze ciw dzia ∏a nia na szej bez rad no Êci. Nie wol no za tem my Êleç i mó wiç: „Nic si´
nie da zro biç. To si´ nie po wie dzie. To za trud ne dla nas”. W na szej sy tu acji,
gdy oka za ∏o si´, ˝e Ku ba jest dziec kiem dys lek tycz nym, prze ̋ y li Êmy praw dzi wy
dra mat. Spo wo do wa ny by∏ na ra sta niem po czu cia bez rad no Êci i fru stra cji, po -
nie wa˝ nie wie dzie li Êmy, dla cze go tak by stry ch∏o pak nie mo ̋ e so bie po ra dziç
w szko le z podstawowymi zadaniami. Gdy do wie dzie li Êmy si´, ˝e przy czy nà jest
dys lek sja, na stà pi ∏a chwi lo wa ulga, ale tu˝ po niej dal sze nie po ko je i py ta nia:
Jak z tym ˝yç? Jak ma so bie ra dziç Ku ba? Jak ma my so bie ra dziç my sa mi?
Roz mo wy z pe da go giem szkol nym i spo tka nia z ro dzi ca mi in nych dzie ci, od by -
wa jà ce si´ w szko le, uÊwia do mi ∏y nam, ˝e ro dzi ce przyj mu jà kil ka po staw.

1. Po sta wa rosz cze nio wa – po le ga na tym, ˝e tak na praw d´ ro dzi ce nie ro -
zu mie jà, czym jest dys lek sja, i ˝e klu czem do udzie le nia po mo cy jest do dat ko -
wa, sys te ma tycz na, spe cja li stycz na pra ca z dziec kiem, ukie run ko wa na przez
na uczy cie la te ra peu t´. W za sa dzie ocze ku jà jak naj ni˝ szych wy ma gaƒ ze stro ny
na uczy cie li, co po cià ga za so bà ob ni ̋ e nie po zio mu na ucza nia wo bec ich dziec -
ka, ale jed no cze Ênie do ma ga jà si´ do brych ocen, sto so wa nych w ta kiej sa mej
ska li i we d∏ug ta kich sa mych kry te riów jak wo bec in nych dzie ci. Nie de kla ru jà
ch´ ci po Êwi´ ce nia kil ku lat na te ra pi´ dziec ka i pra c´ z nim.

2. Po sta wa ne ga cji – ro dzi ce ci nie wie rzà w ist nie nie dys lek sji, twier dzàc,
˝e kie dyÊ ni cze go ta kie go nie by ∏o. Ich zda niem: „Dzie cia ka trze ba trzy maç
krót ko”, a naj lep szym le kar stwem na wszyst ko sà ka ry. Ta cy ro dzi ce rów nie˝
nie an ga ̋ u jà si´ w udzie la nie po mo cy, ale kon tro lu jà na uk´ dziec ka w szko le.

3. Po sta wa wy uczo nej bez rad no Êci – gdy ro dzi ce przyj mu jà do wia do mo Êci,
˝e ich dziec ko ma dys lek sj´, ale nie pró bu jà nic z tym zro biç. Dzie je si´ tak, po -
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nie wa˝ wàt pià, by co kol wiek mo g∏o zmie niç ten stan, a od po wie dzial noÊç i pra -
c´ z dziec kiem prze no szà na szko ∏´: na uczy cie li i psy cho lo gów. Ci ro dzi ce rów -
nie˝ nie wspó∏ pra cu jà.

4. Po sta wa „za szczu tych je le ni” – gdy ro dzi ce trak to wa ni lek ce wa ̋ à co
przez dy rek cj´ i na uczy cie li przy j´ li do wia do mo Êci, ˝e ma jà niezdolne dziec ko.
Uni ka jà k∏o po tów i pró bu jà byç wraz z dziec kiem jak naj mniej za uwa ̋ al ni, by -
le tyl ko ukoƒ czy∏o szko ∏´ i wy uczy∏o si´ za wo du. Ci ro dzi ce tak ̋ e nie li czà
na po moc i nie pró bu jà szu kaç mo˝ li wo Êci wspó∏ pra cy.

5. Po sta wa otwar to Êci na wspó∏ pra c´ – ce chu je ro dzi ców, któ rzy zna jà pro -
blem lub pra gnà go po znaç. Ro zu mie jà oni ko niecz noÊç d∏u go fa lo wej i sys te -
ma tycz nej, a przy tym spe cja li stycz nej pra cy w szko le i w do mu. Chcà si´ w nià
w∏à czyç dzi´ ki na wià za niu wspó∏ pra cy ze szko ∏à: z psy cho lo giem lub pe da go -
giem, na uczy cie la mi dziec ka, na uczy cie lem te ra peu tà, po rad nià psy cho lo gicz -
no -pe da go gicz nà.

Przy oka zji wy wia dó wek i im prez szkol nych ob ser wo wa li Êmy in nych ro dzi -
ców i sta ra li Êmy si´ wy my Êliç ja kiÊ spo sób na wspó∏ pra c´ ze szko ∏à. Mie li Êmy
szcz´ Êcie, gdy˝ wy cho waw ca na sze go dziec ka oka za∏ si´ oso bà bar dzo za in te re -
so wa nà tym pro ble mem. Ch´t nie przy sta∏ na pro po zy cj´ wspó∏ pra cy. Za owo -
co wa ∏o to po wsta niem nie for mal ne go klu bu ro dzi ców z dys lek tycz ny mi dzieç -
mi. Od cza su pierw sze go spo tka nia wie le si´ zmie ni ∏o, wie le ne ga tyw nych
emo cji zo sta ∏o wy ja wio nych, wie le kwe stii prze dys ku to wa nych w na szym gro -
nie, ale na dal po zo sta ∏y py ta nia. Dla te go lu bi my si´ spo ty kaç, na wet je Êli ma -
my so bie przy po mi naç, ˝e sa mi nie by li Êmy or ∏a mi w szko le. Te raz na sze dzie ci
przy naj mniej eg za mi ny mo gà zda waç w wa run kach do sto so wa nych do ich mo˝ -
li wo Êci, co umo˝ li wi im uzy ska nie wy ni ków od po wia da jà cych ich praw dzi wym
kom pe ten cjom.

Z po staw, o któ rych pi sze my, naj gor sze sà te na ce cho wa ne bier no Êcià.
W in nych wy pad kach ∏a twiej o prze war to Êcio wa nie i ko rzyst ny zwrot w spo -
so bie trak to wa nia dziec ka i je go pro ble mu, tak jak si´ sta ∏o w na szym wy -
pad ku.

Jak prze ciw dzia ∏aç wy uczo nej bez rad no Êci?
1. Pa mi´ taj: ni gdy nie jest za póê no, aby roz po czàç udzie la nie po -

mo cy dziec ku z dys lek sjà.
2. Nie „ety kie tuj” swo je go dziec ka, nie mów o nim: „dys lek tyk”, ra -

czej: „Na sze dziec ko ma pro blem dys lek sji, a my ra zem z nim”.
3. Za pew nij dziec ku po moc w do mu i w szko le.
4. Nie trak tuj dziec ka z dys lek sjà jak cho re go czy le ni we go, nie

mów o nim „zdol ny leƒ”.
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5. Nie mo bi li zuj dziec ka do na uki ani ka rà, ani groê bà otrzy mania
z∏ej oce ny. Nie mo ty wuj go do pra cy kry ty kà lub kpi nà, ob ni ̋ a nie
sa mo oce ny ob ni ̋ a te˝ je go na dzie j´ na po pra w´ i ch´ç do pra cy
nad so bà.

6. Pa mi´ taj, ˝e dziec ko nie wy ro Ênie z dys lek sji. Dys lek sja jest pro -
ble mem ca ∏e go ˝y cia i ca ∏ej ro dzi ny.

7. Uwierz, ˝e two je dziec ko mo ̋ e w szko le od nieÊç suk ces i unik -
nàç nie po wo dze nia, je Êli b´ dzie mu udzie lo na spe cja li stycz -
na po moc.

8. Nie bój si´ kon tak tu ze spe cja li sta mi w po rad ni psy cho lo gicz no -
-pe da go gicz nej, pe da go giem szkol nym i na uczy cie lem te ra peu -
tà w szko le dziec ka.

9. Za ch´ caj dziec ko do udzia ∏u w za j´ ciach ko rek cyj no -kom pen sa -
cyj nych, na gra dzaj za pra c´.

10. Wspó∏ pra cuj z na uczy cie la mi i raz w ty go dniu do wia duj si´
u na uczy cie la te ra peu ty, któ ry pro wa dzi za j´ cia ko rek cyj no -
-kom pen sa cyj ne, co ro biç w do mu. Je ̋ e li dziec ko ucz´sz cza
na za j´ cia in dy wi du al ne, by waj na nich wraz z dziec kiem
(po uzgod nie niu z pro wa dzà cym) i tam wy ko nuj nie któ re
z çwi czeƒ.

11. Pa mi´ taj, ˝e dziec ko mu si pra co waç nie tyl ko w szko le pod kie -
run kiem na uczy cie la te ra peu ty, ale i sys te ma tycz nie w do mu
– do pra cy w do mu mu sisz w∏à czyç si´ oso bi Êcie.

12. Wspo ma gaj roz wój dziec ka. Ra zem z nim: roz ma wiaj, ry suj,
ucz si´ krót kich pio se nek, ry mo wa nek i wier szy ków, uk∏a daj
puz zle i kloc ki, czy taj ksià˝ ki.

13. Roz wi jaj wro dzo ne ta len ty i za in te re so wa nia swo je go dziec ka.
14. Do strze gaj i chwal wszyst kie, na wet naj mniej sze, osià gni´ cia

dziec ka.
15. Stwórz mo˝ li woÊç re lak su i wspól ne go prze ̋ y wa nia ra do Êci,

je˝ d˝àc z dziec kiem na ro we rze, sys te ma tycz nie cho dzàc na ba -
sen, ∏y˝ wy, spa ce ry.

Ten ostat ni punkt re ali zo wa li Êmy tak ̋ e w ra mach na sze go nie for mal ne go
klu bu ro dzi ców z dys lek tycz ny mi dzieç mi. Przy oka zji spo tkaƒ z in ny mi ro dzi -
ca mi ze bra li Êmy licz ne do Êwiad cze nia, a tak ̋ e do wie dzie li Êmy si´, co mar twi
i nie po koi ro dzi ców dzie ci dys lek tycz nych.

1. Ob ja wy dys lek sji. Re ak cje dzie ci i ro dzi ców
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1.2. Czym si´ mar twià ro dzi ce dzie ci z dys lek sjà?

Ro dzi ce dzie ci z dys lek sjà cz´ sto za da jà so bie wie le py taƒ. Po ni ̋ ej za miesz -
cza my kil ka z nich wraz z od po wie dzia mi. 

Dla cze go tak póê no do wie dzie li Êmy si´ o k∏o po tach dziec ka? Ja kie sà
szkol ne pro ce du ry, gdy u dziec ka po ja wia jà si´ trud no Êci w ucze niu si´? Ro -
dzi ce nie za wsze do strze ga jà w do mu, ˝e ich dziec ko nie ra dzi so bie w szko le.
Za cho wa nie dziec ka mo ̋ e byç bar dzo od mien ne w oby dwu Êro do wi skach,
uczeƒ g∏o Êny, agre syw ny na lek cjach i na prze rwach w szko le mo ̋ e nie ujaw -
niaç ta kich za cho waƒ w do mu. Dla te go te˝ ro dzi ce po win ni utrzy my waç sta ∏y
kon takt ze szko ∏à, nie tyl ko w for mie by wa nia na wy wia dów kach. Na uczy ciel
mo ̋ e za pro po no waç po trze b´ ba da nia dia gno stycz ne go, lecz ro dzic mu si wy -
ra ziç na to zgo d´. Rów nie˝ sa mi ro dzi ce mo gà si´ zg∏o siç z dziec kiem do po -
rad ni, a star szy uczeƒ ma na wet pra wo sam pro siç w po rad ni o ta kie ba da nie.
Nie jest po trzeb ne ˝ad ne skie ro wa nie.

Jak szko ∏a prze ka zu je in for ma cje? W ja ki spo sób mo˝ na si´ kon tak to waç
z na uczy cie la mi? To spra wa do usta le nia po mi´ dzy na uczy cie lem i ro dzi ca mi.
Mo gà to byç: do raê na pi sem na ko re spon den cja, z gó ry usta lo ne krót kie spo -
tka nia lub kon takt te le fo nicz ny o usta lo nej po rze. Wa˝ ne jest, aby uwa gi pi -
sem ne by ∏y przez ro dzi ców pod pi sy wa ne, ko men to wa ne.

W ja kich spra wach mo˝ na i trze ba si´ kon tak to waç z na uczy cie lem? T́
spra w´ na le ̋ y uzgod niç na po czàt ku ro ku szkol ne go. Brak ta kie go uzgod nie -
nia po wstrzy mu je przed kon tak ta mi ro dzi ców, któ rzy nie chcà zaj mo waç na -
uczy cie lo wi zbyt wie le cza su lub te˝ bo jà si´ byç po strze ga ni ja ko nad gor li wi
czy na do pie kuƒ czy.

Ja kie wspar cie i do dat ko wà po moc mo ̋ e za pro po no waç szko ∏a? W nie któ -
rych szko ∏ach or ga ni zu je si´ tyl ko za j´ cia wy rów naw cze, ale nie sà one po -
trzeb ne uczniom z dys lek sjà, po nie wa˝ ogra ni cza jà si´ tyl ko do po wtó rze nia
lek cji i utrwa le nia tre Êci na ucza nia. Ta kie za j´ cia sà po trzeb ne dzie ciom mniej
zdol nym, o s∏a bej pa mi´ ci, wol nym tem pie ucze nia si´, za nie dba nym Êro do wi -
sko wo. Uczeƒ z dys lek sjà po wi nien ucz´sz czaç na za j´ cia ko rek cyj no -kom pen -
sa cyj ne, cz´ sto te˝ na za j´ cia lo go pe dycz ne. Bar dzo wska za ne sà za j´ cia spor -
to we, ba sen, ta niec. Ruch po zwa la dziec ku od re ago waç na pi´ cia, a na wet
uzy skaç suk ces. Nie któ re z za j´ç ru cho wych, jak çwi cze nia rów no wa˝ ne, ma jà
do dat ko wo cha rak ter te ra peu tycz ny. Za j´ cia ar ty stycz ne (pla sty ka, mu zy ka,
te atr, ta niec) stwa rza jà mo˝ li wo Êci roz wi ja nia uzdol nieƒ dziec ka i od no sze nia
suk ce sów.

A oto ko lej ne py ta nia, któ re cz´ sto za da jà so bie ro dzi ce dzie ci z dys lek sjà:
– Jak wspó∏ pra co waç z na uczy cie lem, aby naj le piej po móc dziec ku?
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– W ja ki spo sób ro dzi ce mo gà po ma gaç swo je mu dziec ku?
– Gdzie po za szko ∏à mo˝ na zna leêç sku tecz nà po moc i jak ko or dyno waç ze

szko ∏à te dzia ∏a nia?
– Czy ist nie je gru pa wspar cia dla ro dzi ców, sto wa rzy sze nie ro dzi ców dzie ci

z dys lek sjà, klub ro dzi ców i ja kà od gry wa ro l´?
– Czy mo˝ li wy jest eg za min lub test w for mie do sto so wa nej do mo˝ li wo Êci

dzie ci z dys lek sjà i ja kich to wy ma ga dzia ∏aƒ ze stro ny ro dzi ców?
Wszyst kie te py ta nia sà wa˝ ne, a ich sta wia nie – w pe∏ ni uza sad nio ne. Ro -

dzi ce ma jà pra wo je za da waç, a tak ̋ e wy ra ̋ aç swo je nie po ko je. Ma my na dzie -
j´, ˝e niniejsza pu bli ka cja od po wie na cz´Êç py taƒ i po mo ̋ e roz wià zaç wie le
pro ble mów.

Je Êli masz re flek sje i py ta nia, spró buj je za pi saç.

1.3. Uwa˝ na ob ser wa cja po st´ pów w na uce, czy li ro dzi ce
w ro li de tek ty wa

Dziec ko z dys lek sjà wy ma ga od ro dzi ców szcze gól nej uwa gi i po Êwi´ ce nia.
Wszyst kie je go dzia ∏a nia, za cho wa nia i na stro je mo gà byç od zwier cie dle niem
trud no Êci w szko le i ro dzà cych si´ k∏o po tów, któ re na gro ma dzo ne pro wa dzà
cz´ sto do po ra˝ ki szkol nej.

Uwa˝ na ob ser wa cja dziec ka przez ro dzi ców i ich po moc w prze zwy ci´ ̋ a niu
trud no Êci gwa ran tu jà je go do bre sa mo po czu cie i bu do wa nie po zy tyw nej sa mo -
oce ny. Je Êli jed nak zo sta wi my je sa mo z je go pro ble ma mi, mo ̋ e my byç od po -
wie dzial ni na wet za cho ro b´ dziec ka. 

Ucznio wie z dys lek sjà bar dzo cz´ sto cier pià na fo bie szkol ne, ner -
wi ce, de pre sje, a tak ̋ e in ne za bu rze nia so ma tycz ne, któ rych êró -
d∏em sà nie po wo dze nia szkol ne. Zda rza jà si´ te˝ my Êli sa mo bój cze,
a na wet pró by ich re ali za cji.

Za ch´ ca my do uwa˝ nej ob ser wa cji dziec ka. Byç mo ̋ e oka ̋ e si´, ˝e cz´ ste
ob ja wy, ta kie jak bó le g∏o wy, brzu cha, roz strój ˝o ∏àd ka, a na wet bar dzo sil na go -
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ràcz ka, wy wo ∏a ne sà stre sem, oba wà przed szko ∏à, stra chem przed kla sów kà.
Gdy dziec ko zo sta je w do mu, ob ja wy mi ja jà bar dzo szyb ko. Utrzy mu jà cy si´
stres i strach mo gà wy wo ∏aç jesz cze po wa˝ niej sze k∏o po ty ze zdro wiem psy -
chicz nym. Ko niecz ne jest wów czas le cze nie psy chia trycz ne.

Mo˝ na za po biec ta kie mu sce na riu szo wi, kon tak tu jàc si´ z na uczy cie la mi,
by roz ma wiaç z ni mi o k∏o po tach dziec ka, usta liç po moc i spo so by wyj Êcia z sy -
tu acji kry zy so wych. Cza sem trze ba skie ro waç dziec ko na ba da nia psy cho lo -
gicz no -pe da go gicz ne, a na st´p nie na za j´ cia te ra pii pe da go gicz nej, któ re pro -
wa dzo ne sà w szko le. W in nym wy pad ku po mo gà lek cje pry wat ne. Je Êli
dziec ko czu je si´ êle w kla sie, po win no si´ roz wa ̋ yç de cy zj´ zmia ny kla sy lub
szko ∏y na bar dziej przy ja znà. Nie kie dy zaÊ wy star czy tyl ko sys te ma tycz na i kon -
se kwent na po moc ro dzi ca w od ra bia niu lek cji i przy go to wy wa niu si´ do za j´ç.
Za wsze war to utrzy my waç sys te ma tycz ny kon takt z na uczy cie la mi w szko le,
wy cho waw cà ucznia, te ra peu tà lub pe da go giem szkol nym. 

Na ma wia my ro dzi ców do za po zna nia si´ z pla nem lek cji dziec ka, wr´cz na -
ucze nie si´ go na pa mi´ç. Wska za ne jest prze glà da nie ple ca ka dziec ka: ksià ̋ ek
i ze szy tów. Mo ̋ e wów czas do strze ̋ e my, ˝e ksià˝ ki sà nie tkni´ te, a ze szy ty nie -
za pi sa ne? Byç mo ̋ e za pi sy sà nie czy tel ne lub nie mal w ka˝ dym wy ra zie jest
b∏àd, a pi sem ne pra ce cz´ sto ma jà oce n´ nie do sta tecz nà? Wie my, ˝e na sze
dziec ko jest b∏y sko tli we i zdol ne, skàd za tem ta ka sy tu acja? Po szu kaj my przy -
czyn i znajdê my re cep t´!

W wy pad ku na sze go Ku by êró d∏em je go pro ble mów by ∏a zbyt póê na dia -
gno za, do pie ro na po czàt ku gim na zjum prze ba da no go po raz pierw szy i stwier -
dzo no dys lek sj´ roz wo jo wà. SzeÊç lat na uki na niby spo wo do wa ∏o, ˝e ch∏o piec
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na ba wi∏ si´ praw dzi we go wstr´ tu do szko ∏y. Z po czàt ku wy glà da ∏o to nie win nie,
z cza sem trud no Êci za cz´ ∏y la wi no wo na ra staç i nie wy star czy ∏a ju˝ du ̋ a wie dza
ogól na, b∏y sko tli woÊç i in te li gen cja, by utrzy maç do bre oce ny i omi nàç nie po -
wo dze nia.

My, ro dzi ce, nie za uwa ̋ y li Êmy ni cze go nie po ko jà ce go. Ku ba wpraw dzie
brzyd ko pi sa∏, w do dat ku z b∏´ da mi, ale od wcze sne go dzie ciƒ stwa „ba ja∏
i ba ja∏”, jak okre Êli∏ to dzia dek. Za pi sy wa∏ sta re ka len da rze zmy Êlo ny mi hi -
sto ria mi, a do te go pi´k nie je ilu stro wa∏. Wszy scy do szli Êmy do wnio sku:
zdol ne dziec ko. Nikt nie za glà da∏ do tych je go po wie Êci, za tem nie wpa d∏o
nam do g∏o wy, ˝e Ku ba, „czy tajàc” je p∏yn nie na do bra noc ma lut kiej sio strze,
z pew no Êcià mó wi∏ z pa mi´ ci lub na no wo zmy Êla∏. Na Êla do wa∏ przy tym czy -
ta jà cych do ro s∏ych, przyj mu jàc od po wied nià po z´ i wy raz twa rzy. Nie mar -
twi li Êmy si´ te˝ uwa ga mi bab ci, ˝e wnuk prze sy ∏a jej ˝y cze nia za pi sa ne ba -
zgro ∏a mi pe∏ ny mi b∏´ dów. Prze cie˝ by∏ ch∏op cem, nie mu sia∏ byç do k∏ad ny
i sta ran ny jak dziew czyn ka, po za tym by li Êmy prze ko na ni, jak to do ro Êli, ˝e
na sze po cie chy ze wszyst kie go „wy ro snà”. Tym cza sem Ku ba wy rós∏, ow szem,
ale z ubraƒ i bu tów… nie z dys lek sji.

Po moc udzie la na w do mu przez nas, ro dzi ców, by ∏a in tu icyj na i nie usys te -
ma ty zo wa na. Przy czy ni ∏a si´ do te go, ˝e nie do sz∏o do wi´k szej tra ge dii szkol -
nej, ale te˝ nie u∏a twi ∏a Ku bie dal szej na uki. Ch∏o piec na uczy∏ si´ ró˝ nych sztu -
czek, opra co wa∏ wie le doÊç sku tecz nych stra te gii uni ka nia z∏ych ocen
i nie prze m´ cza nia si´ pra cà, ale to na pew no nie po pra wi ∏o po zio mu po praw -
no Êci i es te ty ki je go pi sma. Nie ste ty, drob ne nie po wo dze nia szkol ne Ku by
prze ro dzi ∏y si´ w praw dzi we k∏o po ty, któ re w koƒ cu prze ro s∏y je go i nas. Ko -
niecz na sta ∏a si´ in ter wen cja z ze wnàtrz. Na sze ob ser wa cje wy ja Êni ∏a dia gno -
za po rad ni. Spra wi ∏a, ˝e wresz cie sa mi do strze gli Êmy symp to my dys lek sji.
Od tej po ry za cz´ li Êmy pra co waç nad po ko na niem pro ble mu.

Ja kie za cho wa nia i trud no Êci two je go dziec ka
mo gà Êwiad czyç o dys lek sji?

1.4. Jest nas wie lu – ro dzi ców uczniów z dys lek sjà 

Za nim usià dzie my i za ∏a mie my r´ ce po us∏y sze niu dia gno zy: „dys lek sja”,
mu si my uÊwia do miç so bie, ˝e na sze dziec ko nie jest wy jàt kiem. Wie lu
uczniów ma dys lek sj´, a w ka˝ dej trzy dzie sto oso bo wej kla sie znaj du je si´ ich
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kil ku. Sà to dzie ci zdol ne, by stre, za zwy czaj ma jà ce do bry po ziom wie dzy
ogól nej, a w wie lu umie j´t no Êciach na wet wy bie ga jà ce po za Êred nià. Po tra fià
na przy k∏ad zna ko mi cie dys ku to waç, bio rà czyn ny udzia∏ w za j´ ciach gru po -
wych. Ma jà ta len ty ar ty stycz ne lub nie ty po we za in te re so wa nia: wie dzà
wszyst ko o pa jà kach, pi szà pro gra my kom pu te ro we, ry su jà ko mik sy, ro bià fil -
my ani mo wa ne itp. Ta kie uzdol nie nia nie wy klu cza jà trud no Êci w ucze niu si´,
choç cz´ sto kom pen su jà pro ble my w na uce. 

Na sze dziec ko z dys lek sjà mo ̋ e byç tak ̋ e nie Êmia ∏e lub prze ci´t ne i wte dy
gi nie w t∏u mie prze bo jo wych i Êmia ∏ych ko le gów z kla sy. Nie zna czy to jed nak,
˝e jest mu pi sa ny gor szy los w ka rie rze szkol nej i za wo do wej. Ono tak ̋ e mo ̋ e
wy braç do brà szko ∏´, ukoƒ czyç z po wo dze niem stu dia i od nieÊç spek ta ku lar ny
suk ces, lecz… po trze bu je do te go wi´ cej cza su i o wie le wi´ cej pra cy.

Dzie ci z dys lek sjà po pro stu mu szà si´ ina czej i wi´ cej uczyç, wi´c za miast
po biec do szko ∏y z opi nià z po rad ni psy cho lo gicz no -pe da go gicz nej, aby „da li
mo je mu dziec ku Êwi´ ty spo kój”, za po znaj my si´ z me to da mi pra cy, pro po no -
wa ny mi w ni niej szej pu bli ka cji.

Ro dzi ce nie mu szà si´ czuç osa mot nie ni, po zo sta wie ni ze swo im stra chem
o dziec ko, nie mu szà sa mo dziel nie po szu ki waç spo so bów po mo cy dziec ku czy
uczyç si´ na w∏a snych b∏´ dach, jak pra co waç z dziec kiem. Co za tem zro biç?

Na wià˝ my kon takt z ro dzi ca mi dzie ci z dys lek sjà, któ rych spo ty ka my
na wy wia dów ce. Po mo ̋ e wy mia na po glà dów, wy daw nictw o dys lek sji czy zwy -
czaj na her bat ka, aby si´ wy ga daç i po dzie liç nie po ko ja mi.
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Po raz ko lej ny na ma wia my do spo tkaƒ z wy cho waw cà, pe da go giem i psy -
cho lo giem szkol nym. Po win ni oni poinformowaç, ja kà spe cja li stycz nà po -
moc szko ∏a mo ̋ e za ofe ro waç na sze mu dziec ku. Je ̋ e li w szko le od by wa jà si´
za j´ cia ko rek cyj no -kom pen sa cyj ne, to kon tak tuj my si´ rów nie˝ z pro wa dzà -
cym je na uczy cie lem te ra peu tà. Fa cho we po ra dy udzie la ne na pod sta wie in -
for ma cji i wska zaƒ za war tych w opi nii mo gà po móc w kon kret nym przy pad -
ku bar dziej ni˝ ogól ne in for ma cje ksià˝ ko we, zw∏asz cza ˝e za j´ cia
te ra peu tycz ne na le ̋ y pro jek to waç pod kà tem in dy wi du al nych po trzeb
i mo˝ li wo Êci da ne go dziec ka.

Je ̋ e li w szko le nie od by wa jà si´ za j´ cia te ra pii pe da go gicz nej, wów czas
ro dzi ce mu szà si´ skon tak to waç z pe da go giem z po rad ni psy cho lo gicz no -pe -
da go gicz nej i usta liç mo˝ li woÊç udzia ∏u w za j´ ciach od by wa jà cych si´ na te -
re nie po rad ni. Ro dzi ce nie za wsze wie dzà, ˝e w ka˝ dym re jo nie szkol nym
ist nie je ta ka po rad nia i mo˝ na si´ do niej zg∏o siç nie tyl ko w wy pad ku ba daƒ
dziec ka, ale te˝ w po szu ki wa niu po mo cy i po rad. Spis po rad ni w wo je wódz -
twie znaj dzie my w ka˝ dej ksià˝ ce te le fo nicz nej. Naj cz´ Êciej ofe ru jà one za -
j´ cia pro wa dzo ne in dy wi du al nie, co stwa rza mo˝ li woÊç udzia ∏u w nich ro dzi -
ca. To po zwa la ob ser wo waç k∏o po ty i suk ce sy dziec ka, a tak ̋ e do ce niç
i na gro dziç je go wy si ∏ek. Obec noÊç na za j´ ciach to swo ista szko ∏a te ra pii pe -
da go gicz nej: ro dzi ce uczà si´, jak pra co waç z dziec kiem, ja kich u˝y waç po -
mo cy, jak si´ od no siç do dziec ka, gdy jest znie ch´ co ne, od ma wia wspó∏ pra -
cy lub zno wu nie umie te go, cze go si´ ju˝ na uczy ∏o… Na uczy ciel te ra peu ta
jest mo de lem dla ro dzi ca.

W nie któ rych wy pad kach nie zb´d nym kro kiem by wa skon tak to wa nie si´
z ku ra to rium oÊwia ty w ce lu od na le zie nia szko ∏y, w któ rej pra cu je si´ me to da -
mi od po wied ni mi dla uczniów z dys lek sjà. Gdaƒ ski Od dzia∏ Pol skie go To wa -
rzy stwa Dys lek sji dys po nu je spi sem szkó∏ przy ja znych uczniom z dys lek sjà
w wo je wódz twie po mor skim (www.dys lek sja.univ.gda.pl).

Za ch´ ca my do szu ka nia po mo cy w od dzia ∏ach Pol skie go To wa rzy stwa
Dys lek sji, do któ re go na le ̋ y du ̋ a rze sza ro dzi ców uczniów z dys lek sjà. Ka˝ -
dy od dzia∏ PTD pro wa dzi rów nie˝ co ty go dnio we dy ̋ u ry, tak ̋ e te le fo nicz ne,
pod czas któ rych mo˝ na za si´ gnàç po rad – w tym do ty czà cych sta nu praw ne -
go ucznia z dys lek sjà oraz wy bo ru w∏a Êci wej szko ∏y, me tod i spo so bów pra cy
z dziec kiem. (Spis od dzia ∏ów PTD na koƒ cu ksià˝ ki i na po da nej stro nie in -
ter ne to wej). Przy Za rzà dzie G∏ów nym PTD i nie któ rych je go od dzia ∏ach
dzia ∏a jà po rad nie dia gno stycz no -te ra peu tycz ne. Mo˝ na tam za pi saç dziec ko
na od p∏at ne za j´ cia te ra peu tycz ne. Ro dzi ce mo gà te˝ na w∏a snà r´k´ za -
trud niç pry wat ne go na uczy cie la te ra peu t´, któ ry za zwy czaj raz w ty go dniu
(1–1,5 godz.) pro wa dzi za j´ cia z dziec kiem. Jed no cze Ênie usta la z ro dzi ca mi
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za da nia dla dziec ka na po zo sta ∏e dni (dla te go ro dzi ce po win ni byç obec ni
na çwi cze niach).

Wresz cie mo˝ na szu kaç po mo cy na ryn ku wy daw ni czym. Ro Ênie licz ba pu -
bli ka cji pro po nu jà cych ro dzi com kon kret ne me to dy çwi czeƒ z uczniem z dys -
lek sjà, cho cia˝ by se ria Or to graf fi ti. In ne war to Êcio we pu bli ka cje znaj dà Paƒ -
stwo w bi blio gra fii.
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