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Od Autorek
Drodzy Rodzice!
Pierwsze symptomy zapowiadajàce dysleksj´ zaczynajà si´ objawiaç ju˝ we
wczesnym dzieciƒstwie. JeÊli z koƒcem pierwszego roku ˝ycia dziecko raczkuje
niech´tnie lub wcale, s∏abo chwyta przedmioty, ma problemy z utrzymaniem
równowagi, to mo˝e byç – lecz nie musi – zapowiedê wystàpienia w przysz∏oÊci
trudnoÊci dyslektycznych. Dzieci z ryzykiem dysleksji póêniej zaczynajà chodziç
i biegaç, nie radzà sobie z uk∏adaniem klocków i samodzielnym ubieraniem, nie
próbujà rysowaç. JeÊli dziecko póêno zacz´∏o mówiç, a majàc trzy lata, porozu miewa si´ za pomocà pojedynczych wyrazów i bardzo prostych zdaƒ, mo˝e to
byç ju˝ istotny symptom ryzyka dysleksji. Niestety, cz´sto lekcewa˝ony przez rodziców. Tymczasem w∏aÊnie wtedy mogliby zrobiç bardzo wiele dla rozwoju swojego dziecka.
Niezwykle wa˝ny jest równie˝ okres przedszkolny. Na tym etapie dzieci z ryzykiem dysleksji nie lubià zabaw manipulacyjnych, majà k∏opot z uk∏adaniem
puzzli, nie lubià rysowaç. Nie s∏yszà rymów i nie potrafià ich tworzyç, nie pami´tajà wierszyków i nazw. Zadziwiajà wszystkich myleniem nazw pór dnia, posi∏ków, poszczególnych dni tygodnia. Nadal majà problemy z utrzymaniem równowagi: trudnoÊç z jazdà na rowerku, chodzeniem po linii, skakaniem i staniem
na jednej nodze itp. SzeÊciolatki w klasie 0 wykazujà sk∏onnoÊç do rysowania
oraz pisania liter i cyfr w pozycji zwierciadlanej, cz´Êciej sà obur´czne. Dzieci ryzyka dysleksji pomimo çwiczeƒ nie umiejà, klaszczàc, podzieliç s∏owa na sylaby,
wymieniç s∏ów zaczynajàcych si´ na wskazanà g∏osk´ i majà wyraêne trudnoÊci
w uczeniu si´ czytania. Dzieci te, zamiast uczyç si´ angielskiego, powinny intensywnie przygotowywaç si´ do nauki j´zyka macierzystego. Wskazane jest, by
na tym etapie prac´ rodziców wspierali specjaliÊci – zgodnie z rozporzàdzeniem
ministerstwa oÊwiaty w przedszkolu mogà si´ odbywaç çwiczenia korekcyjno-kompensacyjne. W tym okresie mo˝na uczyniç bardzo wiele, by w przysz∏oÊci
nie dopuÊciç do pojawienia si´ trudnoÊci szkolnych. Nie ka˝de dziecko ryzyka
dysleksji musi staç si´ uczniem z dysleksjà.
Niedostrze˝enie opisanych wy˝ej wczesnych symptomów mo˝e spowodo waç, ˝e na poczàtku nauki szkolnej pojawià si´ nasilone trudnoÊci nie tylko
w czytaniu, ale i w pisaniu. Dziecko zauwa˝y, ˝e jest gorsze od swoich rówieÊni ków, prze˝yje wi´c pierwsze niepowodzenia szkolne. Ju˝ w klasie I spotykamy
dzieci, które nie chcà chodziç do szko∏y. Pojawiajà si´ zaburzenia emocjonalne
i motywacyjne – l´k przed szko∏à, utrata wiary w siebie i ch´ci do nauki. JeÊli
szybko nie pomo˝emy dziecku, objawy b´dà si´ rozszerzaç, a niepowodzenia po g∏´biaç. Od klasy IV pojawià si´ k∏opoty ze wszystkimi przedmiotami. Z naszych
doÊwiadczeƒ wynika, ˝e dzieci, którym odpowiednio wczeÊnie nie udzieli si´ po mocy, nie chcà czytaç ksià˝ek, uczyç si´, rzadko zdobywajà wykszta∏cenie Êred nie, mimo ˝e intelektualnie nie odbiegajà od normy, a cz´sto jà przewy˝szajà.
JeÊli do poradni psychologiczno -pedagogicznej przychodzi rodzic z uczniem kla 6
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sy VI czy gimnazjalistà, który ma ju˝ ogromne zaleg∏oÊci, skutecznoÊç terapii b´dzie nieproporcjonalnie mniejsza, ni˝ mog∏aby byç w przypadku wczeÊniejszej
interwencji.
JeÊli chcecie, by wasze dziecko by∏o Êwiadome w∏asnej wartoÊci, wykorzysta∏o swoje potencjalne mo˝liwoÊci, dobrze czu∏o si´ w szkole i odnosi∏o w niej suk cesy, warto zaczàç nad tym pracowaç i to jak najwczeÊniej. Najwa˝niejsze sà
pierwsze trzy lata ˝ycia dla stworzenia dobrych podstaw biologicznych i psycho logicznych rozwoju dziecka oraz dalsze trzy lata wszechstronnego wspomagania
rozwoju psychoruchowego w wieku przedszkolnym. W przypadku ryzyka dyslek sji istotne sà przede wszystkim pierwsze cztery lata edukacji (od klasy 0 do IV),
w których rodzice powinni zapewniç dziecku pomoc w formie kszta∏càcych zabaw, zaj´ç wspomagajàcych rozwój oraz codziennej pomocy w pracy szkolnej,
w porozumieniu z poradnià psychologiczno -pedagogicznà i zespo∏em pedagogicznym szko∏y.
W naszej ksià˝ce stara∏yÊmy si´ podkreÊliç, jak wa˝ne sà mocne strony dziecka, jego uzdolnienia, które rodzice nie tylko powinni dostrzec, ale te˝ stworzyç
sytuacje sprzyjajàce ich wykorzystaniu i doskonaleniu. Przyk∏adem utalentowanego licealisty – ucznia z dysleksjà jest Kornel, który zilustrowa∏ bliêniacze ksià˝ki „Uczeƒ z dysleksjà w szkole” i „Uczeƒ z dysleksjà w domu”. Jego talent pla styczny zyska∏ uznanie, bowiem Kornel otrzyma∏ za swój projekt pierwsze
miejsce na mi´dzynarodowym konkursie Cartoon Network, w którym wystartowali uczniowie kilkunastu tysi´cy szkó∏ z wielu krajów.
Opisane wy˝ej objawy ryzyka dysleksji nie muszà oznaczaç, ˝e dalszy rozwój
dziecka b´dzie nieharmonijny. Autorki nie mia∏y na celu wywo∏ywaç niepokoju
rodziców i straszyç ich na przysz∏oÊç domniemanymi k∏opotami szkolnymi. Ich
intencjà by∏o uÊwiadomienie rodzicom znaczenia pewnych opóênieƒ rozwojowych i apelowanie, by jak najwczeÊniej zacz´li wspieraç rozwój dziecka odpowiednio ukierunkowanà zabawà. Poradnik zawiera ogromne bogactwo pomys∏ów na màdre zaj´cia z dzieckiem: zabawy i çwiczenia, których celem jest
usprawnianie wolniej rozwijajàcych si´ funkcji poznawczych. Rodzic dowie si´,
jak – cz´sto bardzo prostymi sposobami – pomóc swojemu dziecku w radzeniu
sobie z ró˝norodnymi problemami.
Nasze doÊwiadczenie profesjonalne utwierdza nas w przekonaniu, ˝e rodzi ce mogà wp∏ynàç na pe∏nà sukcesów przysz∏oÊç dziecka. Ale i my, rodzice, te˝
rozwijamy si´ przy naszym dziecku, zdobywajàc fachowà wiedz´, çwiczàc cierpli woÊç i systematycznoÊç, rozwijajàc twórcze myÊlenie. Niejeden z rodziców dys lektycznego dziecka zrobi∏ kursy lub podyplomowe studium terapii pedagogicznej, stajàc si´ nauczycielem terapeutà. Znamy i takich, którzy zdobyli tytu∏
doktora, a nawet profesora. Dzi´ki swoim dzieciom nauczyli si´ pomagaç in nym. Ten poradnik poka˝e, jak rodzice mogà pomagaç swoim dzieciom od naj wczeÊniejszych lat ich ˝ycia do wieku m∏odzieƒczego.
˚yczymy wiele radoÊci i twórczych pomys∏ów podczas màdrych zabaw i zaj´ç
z w∏asnym dzieckiem.
7
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Zamiast wst´pu, czyli historia pewnej rodziny
Oto historia jakich wiele. W mieÊcie, miasteczku albo na wsi mieszkajà rodzice pewnego gimnazjalisty. Ch∏opiec, nazwijmy go Kuba, ma ogromne problemy w nauce, których powodów nie da si´ wyt∏umaczyç. Jest przecie˝ normalnym,
bystrym i weso∏ym dzieckiem. Podobnie jak wi´kszoÊç jego rówieÊników nie
chce rano wstawaç do szko∏y i twierdzi, ˝e nie znosi codziennych obowiàzków.
Dosyç cz´sto miewa bóle brzucha przed klasówkà z j´zyka polskiego. Jest roztrzepany, niepunktualny, stale o czymÊ zapomina, no i przede wszystkim – nie
lubi czytaç i pisaç. Z wywiadówek rodzice Kuby wracajà zdruzgotani.
Problemy w nauce narastajà i rodzice powoli tracà nadziej´, ˝e b´dzie lepiej.
Martwià si´ tak˝e o przysz∏oÊç siostry Kuby, drugoklasistki Zosi, która ma podobne k∏opoty w czytaniu i pisaniu. A jeÊli równie˝ jà spotkajà niepowodzenia
w szkole? Poniewa˝ ma si´ narodziç kolejne dziecko, rodzice zastanawiajà si´,
czy czeka je taki sam los. Zanim wyobraênia podsunie czarny scenariusz, pomyÊlmy inaczej...
Historia wcale nie musi skoƒczyç si´ êle. Gdy w gimnazjum spi´trzy∏y si´ niepowodzenia Kuby, z pomocà przyszed∏ jego wychowawca. Nie tylko wraz z pedagogiem szkolnym zorganizowa∏ spotkanie rodziców ze specjalistà, ale tak˝e namówi∏ ich na konsultacje w poradni psychologiczno -pedagogicznej. Rodzice
poszli z synem na dwa kilkugodzinne badania, prowadzone przez psychologa,
pedagoga i logoped´. Podczas trzeciego spotkania pani psycholog wr´czy∏a im
opini´, w której opisano przyczyny i objawy trudnoÊci w nauce ich dziecka.
Pani psycholog poÊwi´ci∏a rodzicom Kuby sporo czasu, objaÊniajàc, co znajduje si´ w opinii. Najwa˝niejsze, czego si´ dowiedzieli, to ˝e ich dziecko ma dysleksj´ rozwojowà, która objawia si´ trudnoÊciami w czytaniu. Na dodatek jest
te˝ dysortografia, poniewa˝ Kuba nie potrafi poprawnie pisaç: opuszcza litery
i je myli, a tak˝e pope∏nia mnóstwo b∏´dów, mimo i˝ zna zasady ortografii. Zatem syn nie jest leniem, o co go posàdzali. A kto zawini∏? Kto jest odpowiedzialny za problemy szkolne Kuby? Czy tylko niewiedza rodziców?
Przecie˝ ju˝ lekarza pediatr´ pytali, dlaczego ich synek tak d∏ugo nie mówi.
Lekarz stwierdzi∏, ˝e jest to normalne, i nie podtrzyma∏ rodziców w postanowie niu, by pójÊç z dzieckiem do logopedy. Nauczycielka w przedszkolu nie zauwa˝y ∏a u Kuby nic niepokojàcego przez cztery lata. Wed∏ug nauczycielki w zerówce
dziecko Êwietnie czyta∏o, dopóki sami rodzice nie odkryli, ˝e Kuba nie czyta, lecz
uczy si´ tekstu na pami´ç. Uspokoili si´ ponownie, gdy nauczycielka klasy
pierwszej powiedzia∏a im, ˝e z tego si´ wyrasta. Niestety, Kuba nie wyrós∏. Wysoka inteligencja ch∏opca pomog∏a mu zdobyç miano bardzo dobrego ucznia, ale
tylko w pierwszej klasie. W drugiej, gdy nie wystarcza∏a dobra pami´ç, wyniki
w nauce znacznie si´ pogorszy∏y.
Rodzice odkrywali u syna coraz wi´cej paradoksów: màdry, a nie potrafi czy taç i pisaç, wydaje si´, ˝e czyta, a nie rozumie, zna litery, a je myli. Dlatego za cz´li pomagaç Kubusiowi: robili dyktanda, czytali na g∏os lektury, doglàdali od rabiania lekcji. Troch´ to pomaga∏o, ale k∏opoty ciàgn´∏y si´ przez ca∏à
8
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podstawówk´. A˝ do wspomnianego spotkania z wychowawcà Kuby w gimna zjum. Dzi´ki niemu rodzice ch∏opca uwierzyli, ˝e ich syn mo˝e osiàgnàç sukces
w nauce, je˝eli b´dzie pracowa∏, a oni pomogà mu w pokonywaniu trudnoÊci.
Kuba, z siedmioletnim opóênieniem, zaczà∏ ucz´szczaç na çwiczenia korekcyjno-kompensacyjne. Od tego momentu rodzice pracujà z nim tak˝e w domu,
wiedzàc, ˝e udzia∏ syna w zaj´ciach korekcyjno-kompensacyjnych jeden raz w tygodniu to za ma∏o. Zgodnie z sugestià psychologa z poradni powielili opini´
i wr´czyli jà wszystkim nauczycielom przedmiotów, z których Kuba ma k∏opoty.
Rozmowy z nauczycielami nie by∏y ∏atwe, ale da∏y obraz trudnoÊci i informacje
o konkretnych zaleg∏oÊciach. Okaza∏o si´ przy tym, ˝e niektórzy nauczyciele potrafili wiele dobrego powiedzieç o ich dziecku. To by∏ przys∏owiowy „plaster
miodu” na zbola∏e serca rodziców. Tak si´ zacz´∏a wspó∏praca ze szko∏à, która
trwa do dzisiaj. Obecnie Kuba koƒczy z powodzeniem gimnazjum, myÊli o li ceum i marzy o studiach aktorskich...
Rodzice szczególnie cenià sobie obecnoÊç na zaj´ciach podczas çwiczeƒ
w poradni. Mogà nie tylko poznaç metody pracy, ale i lepiej zrozumieç w∏asnego
syna, obserwujàc, z czym ma problemy, jak reaguje na trudnoÊci itp. Pozostajà te˝
w sta∏ym kontakcie z oddzia∏em Polskiego Towarzystwa Dysleksji. Cz´sto uczestniczà w spotkaniach i zaopatrujà si´ w publikacje o problematyce dysleksji.
Dzi´ki tym doÊwiadczeniom sytuacja Zosi jest ju˝ inna. Dziewczynka, która
ju˝ zacz´∏a mieç trudnoÊci w czytaniu, teraz z dumà nosi szkolny plecak i wy trwale pracuje w domu. Malutki MichaÊ od urodzenia b´dzie pod bacznà obserwacjà rodziców. Zamierzajà oni, w formie zabawy, wspomagaç rozwój syna od najm∏odszych lat z myÊlà o jego lepszym starcie w szkole. Te màdre zabawy
u∏atwiajà na czas nadrobiç opóênienia rozwojowe, by dziecko „ryzyka dysleksji”
nie sta∏o si´ dyslektycznym uczniem.
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1. Co rodzice powinni wiedzieç na temat
wspomagania rozwoju dziecka
Rodzice powinni zdawaç sobie spraw´, ˝e w wychowaniu i edukacji dzieci
obowiàzuje zasada walizki: „Ile w∏o˝ymy, tyle wyjmiemy”. To my, rodzice,
„wk∏adamy” w nasze dziecko jak do walizki nowe wiadomoÊci, doÊwiadczenia,
prze˝ycia i to od pierwszych chwil jego ˝ycia. Wzbogacamy w ten sposób zasób
zdolnoÊci, które nasza pociecha posiada z racji dziedziczenia. Wiadomo bowiem, ˝e na rozwój dziecka wp∏ywa nie tylko biologiczne wyposa˝enie (czyli
geny rodziców, które sterujà rozwojem uk∏adu nerwowego) i niezamierzone
oddzia∏ywanie Êrodowiska, ale w znacznej mierze Êwiadome wychowanie.
Od nas zale˝y, czy dziecko b´dzie ciekawe Êwiata, aktywne, samodzielne i po lubi uczenie si´, a jest to jedyny sposób na post´py w rozwoju.
Wspomaganie rozwoju dziecka przez rodziców nabiera znaczenia w przy padkach nietypowego lub nieprawid∏owego rozwoju. Szczególnie wa˝na jest
stymulacja rozwoju dziecka w pierwszych latach jego ˝ycia, a wi´c w wieku niemowl´cym (od narodzin do ukoƒczenia 1. roku ˝ycia), poniemowl´cym
(od ukoƒczenia 1. do ukoƒczenia 3. roku ˝ycia) i przedszkolnym (od ukoƒcze nia 3. do ukoƒczenia 7. roku ˝ycia), kiedy dziecko najbardziej dynamicznie si´
rozwija. Tak˝e pierwsze lata pobytu w szkole sà niezwykle istotne dla dziecka,
bo w∏aÊnie wtedy si´ rozstrzyga, czy dziecko polubi t´ instytucj´ i samo uczenie si´.
Zaniedbania z tego okresu
decydujà niekiedy o ca∏ej karierze szkolnej i zawodowej.

Okres prenatalny
W rozwoju prenatalnym, czyli przed urodzeniem si´ dziecka, wa˝ne sà nast´pujàce czynniki1: odpowiednia dieta oraz równowaga emocjonalna i fizycz na matki.
Odpowiednia dieta matki zawiera ró˝ne êród∏a bia∏ka, witaminy i pierwiastki. Aby zapewniç prawid∏owy rozwój mózgu dziecka, kobieta w cià˝y powin na spo˝ywaç du˝o ryb, warzyw liÊciastych, owoców, orzechów, olejów roÊlin nych, a tak˝e bananów (jednego dziennie – zawiera potas i kwas foliowy) oraz
pokarmów bogatych w cynk i ˝elazo. Zdaniem naukowców dieta pomaga rów nie˝ zahamowaç genetycznie uwarunkowanà podatnoÊç do nieprawid∏owego
1

Przedstawione twierdzenia i zdania badaczy, naukowców i lekarzy za: G. Dryden., J. Vos
(2000) oraz D. Lewis (1988).
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rozwoju struktur nerwowych, zaanga˝owanych w procesie czytania i pisania.
Mama spodziewajàca si´ dziecka powinna zatem w∏àczyç do jad∏ospisu ryby,
owoce morza i tran. Obecne w nich wielonienasycone kwasy t∏uszczowe sprzyjajà wzrostowi i rozwojowi mózgu oraz odgrywajà rol´ w rozwoju systemu immunologicznego (odpornoÊciowego), sà te˝ potrzebne do budowy i regeneracji
w∏ókien nerwowych koniecznych do budowy komórek, szczególne uk∏adu nerwowego. Opisane wzbogacanie diety jest wskazane, jeÊli w rodzinie wyst´puje
dysleksja, tak˝e w poprzednich pokoleniach: rodziców, dziadków, oraz w wy padku zagro˝onej cià˝y.
Równowaga emocjonalna i fizyczna matki oznacza zachowywanie spokoju,
unikanie stresu i szkodliwych u˝ywek. Palenie papierosów, picie alkoholu oraz
za˝ywanie narkotyków przez kobiet´ ci´˝arnà mo˝e zak∏óciç rozwój mózgu
dziecka i w nast´pstwie spowodowaç u niego trwajàce ca∏e ˝ycie trudnoÊci z na ukà. Warto wiedzieç, ˝e dziecko w ∏onie matki czuje bicie jej serca, s∏yszy i zapa mi´tuje jej g∏os, a po urodzeniu go rozpoznaje. Dlatego jeszcze przed urodze niem si´ dziecka Êpiewajmy mu piosenki i ko∏ysanki2, s∏uchajmy relaksujàcej
muzyki.
Czas narodzin dziecka – prawdopodobnie najkorzystniejsze dla dziecka sà
narodziny na poczàtku lata, co gwarantuje mu dost´p do du˝ej liczby bodêców
z otoczenia.

Pierwsze lata ˝ycia dziecka
Odpowiednia dieta. Dziecko, co oczywiste, równie˝ po przyjÊciu na Êwiat
musi byç odpowiednio od˝ywiane. Nikogo ju˝ nie trzeba przekonywaç, ˝e najw∏aÊciwsze w wypadku niemowlàt jest karmienie piersià, poniewa˝ sprzyja dostarczaniu niezb´dnej „os∏onki” komórkom mózgowym. Matki, które nie mogà karmiç naturalnie, powinny zasi´gnàç porady lekarskiej, jakiego rodzaju
pokarm jest najbardziej odpowiedni dla dziecka. Póêniej równie˝ starajmy si´
o zapewnienie swoim pociechom odpowiedniej diety. Naukowcy dowiedli, ˝e
problemy w uczeniu si´ mogà narastaç na skutek nieprawid∏owego rozwoju
i funkcjonowania uk∏adu nerwowego wskutek stosowania niew∏aÊciwych diet.
Zbyt ma∏a iloÊç nienasyconych kwasów t∏uszczowych zak∏óca czynnoÊç procesu
krà˝enia, os∏abia uk∏ad odpornoÊciowy i hamuje rozwój psychiczny. Zdaniem
tych badaczy z klinicznymi objawami znacznego ich niedoboru zwiàzana jest
dysleksja. Dlatego te˝, aby zmniejszyç te niedobory i pomóc w nauce czytania
osobom z dysleksjà, nale˝y wzbogaciç ich diet´ w ryby, owoce morza i tran. Sà
równie˝ dost´pne w Polsce odpowiednie produkty farmaceutyczne. Warto takà
diet´ stosowaç profilaktycznie.
2

M. Bogdanowicz (2003a).
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Tyle o biologicznym wspomaganiu rozwoju, które przydaje si´ wszystkim
maluchom, a niezb´dne jest w wypadku dzieci z zagro˝onej cià˝y i nieprawid∏owego porodu, z problemami zdrowotnymi w pierwszych dniach ˝ycia, i dzie ci, w których rodzinie sà przypadki dysleksji rozwojowej.
Jeszcze wa˝niejsze jest psychologiczne i pedagogiczne wspomaganie rozwoju dziecka. G∏ównym czynnikiem stymulujàcym sà wzajemne relacje dziecka
z rodzicami, umo˝liwiajàce zaspokojenie jego potrzeb psychicznych. Nale˝y
do nich potrzeba bezpieczeƒstwa. Mo˝emy jà zaspokoiç przez dostarczanie
dziecku kontaktu dotykowego, gdy przytulamy je, ko∏yszemy w ramionach.
Rozpoczynamy tu˝ po porodzie przez po∏o˝enie dziecka na skórze matki. Zabawy paluszkowe typu „Tu sroczka kaszk´ warzy∏a” i „dzieci´ce masa˝yki”:
(„Idzie rak, nieborak” i inne), przekazywane przez pokolenia w ka˝dym narodzie, dajà ma∏ym dzieciom mo˝liwoÊç bliskiego kontaktu fizycznego, dotykowego z rodzicem, a przez to poczucie bezpieczeƒstwa3. Potrzeb´ wzrostu i rozwoju zaspokajamy, dostrzegajàc i chwa làc drobne osià gni´cia dziec ka,
na przyk∏ad pierwsze rysunki, samodzielnie zapi´ty guzik, posprzàtane zabaw ki itp. Dziecko powinno te˝ mieç ÊwiadomoÊç, ˝e mo˝e zaufaç innym osobom
i powierzyç im swoje sekrety, ˝e b´dzie zrozumiane, a sk∏adane mu obietnice
zostanà wype∏nione. Musi mieç przekonanie, i˝ poradzi sobie w trudnej sytuacji, takiej jak wyg∏oszenie wiersza na akademii, start w zawodach sportowych
czy wykonanie zadaƒ na klasówce. JeÊli dziecko ma zdrowo rosnàç i rozwijaç
si´, przede wszystkim musimy zadbaç o zaspokojenie jego potrzeby mi∏oÊci,
okazujàc mu codziennie czu∏oÊç i przywiàzanie. Mówiàc s∏owami Izabeli Bielickiej, nie mo˝e zabraknàç „witaminy M”, tak niezb´dnej do ˝ycia jak pokarm
i powietrze.
Oddzia∏ywanie wychowawcze oraz edukacyjne w pierwszych pi´ciu latach
˝ycia. Badania dowiod∏y, jak wa˝ne jest tak zwane wczesne uczenie si´: oko∏o 50% naszej zdolnoÊci uczenia si´ rozwija si´ do czwartego roku ˝ycia, a 30%
przed ukoƒczeniem ósmego (wed∏ug innych danych 33% umiej´tnoÊci szkol nych osiemnastolatka osiàganych jest do szóstego roku ˝ycia, kolejnych 42%
– do trzynastego roku ˝ycia, pozosta∏ych 25% zaÊ – do osiemnastego roku ˝y cia). Dlatego istniejà szko∏y uczenia j´zyka obcego ju˝ w pierwszym roku ˝ycia
(np. Helen Doron) lub umuzykalniania „na kolanach matki” (np. szko∏y
Yamacha). Znany jest termin „efekt Mozarta”, odnoszàcy si´ do wzrostu inte ligencji na skutek s∏uchania muzyki klasycznej. W´gierski twórca wspó∏czesnego systemu edukacji muzycznej Kodaly udowodni∏, ˝e u uczniów, którzy na lek cjach muzyki w szkole grali na instrumentach, zanotowano wzrost wyników
w testach na inteligencj´.
3

M. Bogdanowicz (2003b).

14

XD2-01 [czesc I_11-70]_XD2-01 9/20/10 11:25 AM Page 15

1. Co rodzice powinni wiedzieç na temat wspomagania rozwoju dziecka

Rodzice mogà wspomóc harmonijny rozwój dziecka, a nawet zapobiec specyficznym trudnoÊciom w uczeniu si´, jeÊli b´dà wykonywaç podane ni˝ej proste dzia∏ania.
Rozwijanie i zaspokajanie potrzeb poznawczych dziecka. Rodzice powinni
pokazywaç dziecku otaczajàcy Êwiat i go objaÊniaç, rozwijaç zainteresowanie
tym, co si´ doko∏a dzieje, stwarzaç mo˝liwoÊci doÊwiadczania nowych wra˝eƒ,
wykonywania nowych zadaƒ, samodzielnego formu∏owania przez dziecko pytaƒ – problemów. Ju˝ do niemowl´cia nale˝y stale mówiç, nazywajàc to, co robimy, widzimy, czujemy. PowinniÊmy oglàdaç z dzieckiem specjalne ksià˝eczki
dla niemowlàt i uczyç nazywania obrazków. W ten sposób rozbudzamy ciekawoÊç poznawczà dziecka, co b´dzie procentowaç przez ca∏e ˝ycie.

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

Ko∏ysanie niemowl´cia i Êpiewanie mu. Zdaniem naukowców i lekarzy regularne ko∏ysanie niemowl´cia i Êpiewanie mu stymuluje uk∏ad przedsionkowy, co wspomaga wzrost mózgu. Wp∏ywa to korzystnie na przyrost wagi niemowl´cia, wczeÊniejsze widzenie i s∏yszenie oraz wytworzenie si´ regularnego
cyklu snu. S∏u˝à temu zabawy ruchowe zwane „baraszkowaniem”, które instynktownie podejmujà rodzice wobec swych ma∏ych dzieci, gdy je podrzucajà,
huÊtajà i ciàgnà na kocu lub noszà „na barana”. Dzieci z kolei uwielbiajà takie
zabawy i same je inicjujà, wdrapu jàc si´ na rodziców czy wchodzàc
im na ramiona, by znaleêç si´ w po zycji jeêdêca na koniu. Zabawy te
sta ∏y si´ pod sta wà opra co wa nej
przez angielskà autork´ Weronik´
Sherborne4 Metody Ruchu Rozwi jajàcego. Zawiera ona mnóstwo
pomys∏ów na wspólne zabawy ro- „Rozwój umiej´tnoÊci szkolnych” –
dziców z dzieçmi bez koniecznoÊci rysunek uczennicy klasy IV
4

W. Sherborne (2002); M. Bogdanowicz, D. Okrzesik (2005).
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si´gania do zabawek. Tu wystarcza osoba rodziców i dziecka, ich cia∏o i twórcza
pomys∏owoÊç. Dziecku potrzebny jest „dobry dotyk”.
DoÊwiadczanie Êwiata przez dziecko za pomocà zmys∏ów. Badania dowodzà,
˝e dzieci najszybciej uczà si´, jeÊli czegoÊ doÊwiadczajà zmys∏ami (dotykiem,
smakiem, w´chem, wzrokiem, s∏uchem) lub praktycznie: wykonujàc danà czynnoÊç. Skutecznie dzia∏a Êpiewanie dziecku i z dzieckiem. Wiele zabaw ruchowych
z piosenkà pozwala mu uÊwiadomiç sobie i zapami´taç cz´Êci cia∏a i ich nazwy,
na przyk∏ad dzi´ki piosence „G∏owa, ramiona, kolana, pi´ty…”5, lub kierunki
w przestrzeni i ich nazwy (lewa–prawa, góra–dó∏, przód–ty∏, na przyk∏ad za po mocà piosenki „Do przodu prawà r´k´ daj, do ty∏u prawà r´k´ daj…”)6.
Osobà, która propagowa∏a uczenie si´ dzieci w wieku przedszkolnym
i dzieci niepe∏nosprawnych umys∏owo przy zaanga˝owaniu wielu zmys∏ów (tzw.
uczenie si´ polisensoryczne), by∏a Maria Montessori. Obecnie wiadomo, ˝e
metoda ta jest dobra dla wszystkich, a dla uczniów dyslektycznych w ka˝dym
wieku – najlepsza (zob. schemat ze s. 109).
Wspólna zabawa rodziców z dzieckiem. Rodzice intuicyjnie bawià si´
z dzieckiem, zazwyczaj odwo∏ujàc si´ przy tym do w∏asnych doÊwiadczeƒ
z dzieciƒstwa. Warto wzbogaciç ten repertuar, podà˝ajàc za dzieckiem i jego
pomys∏ami. Pami´tajmy te˝, ˝e obecnoÊç doros∏ego jest inspirujàca (daje nowe propozycje) i wspomaga zabaw´ (przez udzielanie pochwa∏, wyra˝anie zachwytu inicjatywà dziecka), dlatego w obecnoÊci doros∏ego dziecko bawi si´
„na wy˝szym poziomie” ni˝ w samotnoÊci. Wa˝ne jest, aby rodzice uÊwiadamiali sobie sens i cel konkretnej zabawy. Zbiór ró˝norodnych zabaw dla dzieci od urodzenia do 6 roku ˝ycia, stymulujàcych ich wszechstronny rozwój,
znajduje si´ w publikacji „Zabawy fundamentalne” (wraz z opisem i objaÊnieniami)7.
AktywnoÊç ruchowa. Ruch wspomaga zdolnoÊci umys∏owe dziecka. Niemowl´ciu nale˝y zapewniç tyle ruchu, ile pragnie. Dziecko od urodzenia po winno mieç okazj´ do pe∏zania, a w kolejnej fazie rozwoju – do raczkowania.
Podczas wykonywania tych czynnoÊci aktywizuje cztery koƒczyny, doskonali
zatem koordynacj´ ruchowà, stymuluje aktywnoÊç obu pó∏kul mózgowych
i ich wspó∏dzia∏anie. Rodzice powinni wi´c dbaç, by niemowl´ mia∏o jak najwi´cej okazji do ruchu i samodzielnego poruszania si´, co stwarza mo˝liwoÊç wielozmys∏owego poznawania Êwiata oraz penetrowania otoczenia.
Dzieciom w wieku przedszkolnym zaleca si´ codzienne çwiczenia ruchowe,
5

Tekst piosenki do melodii piosenki: „Siekiera, motyka…”:
G∏owa, ramiona, kolana, pi´ty, kolana pi´ty, brzuch wypi´ty.
G∏owa, ramiona, kolana, pi´ty, oczy, uszy, usta, nos.
6
M. Bogdanowicz (2000).
7
C. Rose, G. Dryden (2004).
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pobudzajàce aktywnoÊç mózgu, co wp∏ywa na popraw´ zmys∏u wzroku, s∏uchu, dotyku, równowagi cia∏a oraz zdolnoÊç przyswajania wiedzy. Do çwiczeƒ takich nale˝à: kr´cenie si´ wokó∏ w∏asnej osi, balansowanie podczas
stania na jednej nodze, gra w klasy, chodzenie po kraw´˝niku lub linii,
po równowa˝ni, robienie przewrotów, skakanie na skakance, gra „w gum´”,
turlanie si´). Na placu zabaw pojawiajà si´ inne mo˝liwoÊci: huÊtanie si´
na huÊtawkach, wspinanie si´ na drabinki, jazda na ∏y˝wach, wrotkach, ∏y˝worolkach, hulajnodze, deskorolce.
Proste çwiczenia fizyczne mogà zna czà co wspo móc umie j´t noÊç ucze nia si´. Badania potwierdzajà skutecz noÊç çwi czeƒ ru cho wych w pra cy
z dzieçmi z trudnoÊciami w nauce. Zda niem na ukow ców, na przyk∏ad
A. Fawcett i R. Nicolsona, wi´kszoÊç pro ble mów w na uce u dzie ci zwià za na jest z zaburzeniami rozwoju funk cji j´ zy ko wych i au to ma ty za cji czyn noÊci, b´dàcych podstawà umiej´tno 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
podlega usprawnianiu podczas zaj´ç ruchowych. Ruch aktywizuje kor´
mózgowà, sprzyja wytwarzaniu si´ nowych po∏àczeƒ w mózgu, a wi´c uczeniu si´. Przypomniane zabawy ruchowe majà wiele wspólnego z çwiczeniami integracji sensorycznej autorstwa J. Ayres8, które pobudzajà aktywnoÊç
tak zwanego pnia mózgu i mó˝d˝ka. Z myÊlà o dzieciach ze specyficznymi
trudnoÊciami w nauce (w tym dysleksjà rozwojowà) opracowano çwiczenia
ruchowe kinezjologii edukacyjnej P. Dennisona9, zwane gimnastykà mó zgu, które uaktywniajà i pobudzajà do harmonijnej wspó∏pracy obie pó∏kule mózgu. Rezultatem aktywnoÊci ruchowej jest rozwój wielu kompetencji,
takich jak zdolnoÊç koncentracji uwagi i zapami´tywania, a tym samym
zdolnoÊç uczenia si´, a tak˝e lepsza kontrola nad emocjami i w∏asnym za chowaniem. Dodatkowà korzyÊcià stàd p∏ynàcà jest wi´ksza pewnoÊç siebie dzieci z dysleksjà10.
Pami´tajmy jednak, ˝e w zdobywaniu przez dziecko wiedzy i umiej´tnoÊci
konieczne sà wzorce zachowaƒ rodziców, na przyk∏ad w∏aÊciwa dieta, wspólne
sp´dzanie czasu, niedzielne spacery, wycieczki w ciekawe miejsca, uprawianie
sportu lub choçby cotygodniowe chodzenie na basen. Nie wystarczy czytanie
dziecku, powinno ono widzieç rodziców czytajàcych ksià˝k´. Bardzo wa˝ne
jest, aby nasze dziecko cz´Êciej s∏ysza∏o zach´t´ i pochwa∏´ ni˝ negatywny ko mentarz.
8

V. F. Maas (1998).
P. E. Dennison, G. Dennison (2003); C. Hannaford (1995).
10
C. Grzywniak (2005).
9
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Cz´Êç I. Zapobieganie trudnoÊciom w nauce naszych dzieci

PrzemyÊl i zapami´taj:
1. Przysz∏a zdolnoÊç uczenia si´ dziecka ma swo je podstawy w drogach nerwowych tworzà cych si´ przed narodzeniem i w pierwszych la tach ˝ycia.
2. Najlepszymi nauczycielami sà rodzice, którzy
zach´cajà dziecko do dzia∏ania, pokazujà przyk∏ady w∏aÊciwych zachowaƒ i tym samym stymulujà jego rozwój.
3. Efektem aktywnoÊci ruchowej dziecka jest
wzrost kompetencji niezb´dnych w procesie
uczenia si´.
4. Niemowl´ta i ma∏e dzieci najskuteczniej uczà
si´ w atmosferze mi∏oÊci, akceptacji, bezpieczeƒstwa i wsparcia.
5. Najbardziej skuteczne metody nauki to: metoda polisensorycznego uczenia si´, uczenie si´
w dzia∏aniu i przez zabaw´.

18
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2. Rodzice pierwszymi nauczycielami dziecka
2.1. Nasze dziecko lubi czytaç, poniewa˝…
– sami czytamy i nawet gdy jesteÊmy zm´czeni, staramy si´ przeczytaç co dziennie choçby ma∏y fragment ksià˝ki (2–3 strony);
– w naszym domu sà ksià˝ki dla dzieci;
– ma kontakt z ksià˝kami od najm∏odszych lat; niemowlakom dajemy
ksià˝eczki wykonane z ceratki, folii, materia∏ów tekstylnych;
– w wieku niemowl´cym (do 1. roku ˝ycia) pomagamy dziecku rozumieç
rysunki w ksià˝eczce: wymawiamy ich nazwy (w uproszczonej formie, np.
„kot” zamiast „koteczek”, lub w formie symbolicznej: „ko-ko” zamiast
„kura”), zach´camy do powtarzania, prosimy o wskazanie rysunku odpowiadajàcego podanej nazwie;
– w wieku poniemowl´cym (od 1. do 3. roku ˝ycia) czytamy mu ksià˝eczki
z kartonowymi kartkami, które dziecko ∏atwo mo˝e przewracaç; prosimy je,
aby na wskazanych obrazkach nazywa∏o najpierw przedmioty, potem czynnoÊci, a pod koniec tego okresu mówi∏o, co widzi na obrazkach;
– w wieku przedszkolnym zach´camy je, aby opowiedzia∏o obrazek i us∏yszany tekst oraz poda∏o swojà interpretacj´;
– ju˝ w wieku poniemowl´cym oglàdamy z dzieckiem figury, znaki, litery,
które znajdujà si´ w ksià˝kach, na zabawkach, klockach, pude∏kach, etykietkach itp., podajemy ich znaczenie; w ten sposób wprowadzamy dziec ko w „Êwiat symboli” i uczymy ich rozumienia;
– pomagamy dziecku zrozumieç, ˝e wyrazy zapisane na kartkach ksià˝ki
odpowiadajà wypowiadanym s∏owom;
– pomagamy dziecku zrozumieç, na czym polega czytanie, przez to ˝e uczy
si´ otwieraç ksià˝k´, przewracaç kartki, wraz z nami „czyta”, patrzàc
na obrazki, obserwujàc i pokazujàc paluszkiem czytane przez nas na
przyk∏ad podpisy do obrazków, w zerówce zaÊ mo˝e wskazywaç linijki
tekstu, odczytywaç pojedyncze wyrazy i zdania;
– codziennie czytamy naszemu dziecku ksià˝k´, od kilku minut w wieku
niemowl´cym, gdy oglàdamy z nim obrazki w ksià˝eczce, do 20–30 mi nut, gdy chcemy je przygotowaç do uwa˝nego uczestniczenia w zaj´ ciach w klasie 0 i lekcjach w I klasie;
– w trakcie czytania rozmawiamy z dzieckiem o przeczytanym fragmencie
ksià˝ki – sprawdzamy, czy dobrze zrozumia∏o treÊç i s∏ownictwo, zach´ca my do zadawania pytaƒ na temat treÊci, wyjaÊniamy niezrozumia∏e s∏owa,
poj´cia i w ten sposób rozwijamy jego myÊlenie;
19
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Cz´Êç I. Zapobieganie trudnoÊciom w nauce naszych dzieci

– zach´camy je, aby wyra˝a∏o swoje emocje, interpretujàc treÊç, ilustrujàc
rysunkami przeczytany tekst;
– odgrywamy wspólnie treÊç przeczytanego fragmentu ksià˝ki; doskonale
nadajà si´ do tego pacynki odtwarzajàce role bohaterów; tego rodzaju za bawy majà te˝ znaczenie psychoterapeutyczne, s∏u˝à odreagowaniu prze˝ytych przykrych emocji;
– namawiamy je do opowiedzenia dalszego ciàgu bajki, aby wzbudziç
w nim ch´ç do dalszego czytania oraz do sprawdzenia, czy jego przewidy wania si´ sprawdzà;
– podczas wspólnego czytania zach´camy dziecko do uczenia si´ na pami´ç
wierszyków i rymowanek (poczàtkowo krótkich), pomagamy mu je
utrwalaç i zapami´taç przez powtarzanie w ró˝nych sytuacjach, na
przyk∏ad na spacerze, jadàc samochodem itp., a tak˝e stwarzamy cz´ste
okazje, aby dziecko mog∏o swoje umiej´tnoÊci zaprezentowaç przed inny mi cz∏onkami rodziny;
– uczymy je szacunku do ksià˝ki – wspólnie z nim sprawdzamy czystoÊç ràk
przed wzi´ciem ksià˝ki, u˝ywamy ∏adnej zak∏adki do ksià˝ki, odk∏adamy
ksià˝k´ na pó∏k´ itp.
– zapoznajemy je z miejscami, gdzie mo˝na ksià˝k´ wypo˝yczyç bàdê
kupiç; wyjaÊniamy w ciekawy sposób, jak powstaje ksià˝ka;
– od najm∏odszych lat pokazujemy mu korzyÊci z czytania – poznawanie
ciekawostek, poszukiwanie informacji, sposób na wspania∏e sp´dzenie
wolnego czasu;

20
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– zach´camy je do czytania ksià˝ek innym, na przyk∏ad m∏odszemu rodzeƒstwu, dziadkom, mamie, gdy zajmuje si´ prasowaniem lub pracà w kuchni itp.;
– wprowadzamy je w Êwiat liter przez zabaw´ – dzieci lubià zabawy klockami, warto wi´c kupiç klocki z literami, by mia∏o okazj´ zaznajamiaç si´
z nimi, a uk∏adajàc pociàg z klocków, mo˝e tworzyç proste wyrazy;
– pomagamy mu utrwalaç litery przez zabaw´, na przyk∏ad w tworzenie
zbiorów wskazanych liter z klocków, zaznaczanie kredkà wybranych liter
w gazecie, wycinanie wskazanych liter z gazety, ugniatanie ich z plasteliny, a nawet z ciasta przy okazji pomagania w kuchni;
– zwracamy uwag´ na to, czym interesuje si´ szczególnie, na przyk∏ad zwierz´tami, sportem, fantastykà, aby dobraç odpowiednià literatur´;
– zwracamy jego uwag´ na ilustracje, ich zwiàzek z treÊcià, i proponujemy,
aby samodzielnie ilustrowa∏o czytanà mu aktualnie ksià˝k´ wed∏ug swoich pomys∏ów i wyobraêni; zach´camy je do za∏o˝enia „Albumu o ulubionych ksià˝kach”, w którym zilustruje wys∏uchane bàdê przeczytane opowiadania, bajki;
– zach´camy je do tworzenia w∏asnych opowiadaƒ, wierszyków i ilustracji,
oferujemy pomoc w zapisywaniu wymyÊlonej treÊci; wielu rodziców przechowuje takie dzie∏a jako skarby rodzinne, ku uciesze ich autorów i ca∏ej
rodziny;
– zapoznajemy je z ksià˝kà odpowiednià do jego wieku przez u˝ywanie
w∏aÊciwego s∏ownictwa (wprowadzamy takie s∏owa jak: tytu∏, autor,
spis treÊci, numer strony, ilustrator, rozdzia∏, bohater);
– ukazujemy mu potrzeb´ czytania w codziennych sytuacjach, czytajàc:
przepis na zrobienie budyniu lub kisielu, rozk∏ad jazdy tramwaju
na przystanku, nazwiska i numery telefonu do znajomych w ksià˝ce telefonicznej, przepis prania z metki na bluzce, dat´ i imiona z kalendarza itp.;
– w∏asnym przyk∏adem pokazujemy mu, ˝e czytanie to dla nas przyjem noÊç i wa˝ny moment w codziennym ˝yciu; dziecko powinno widzieç, ˝e
czytamy systematycznie, a ksià˝k´ traktujemy jak naszego „dobrego
przyjaciela”;
– w miar´ jego dorastania pokazujemy mu ró˝ne formy publikacji: czasopi sma, s∏owniki, leksykony, encyklopedie, mówiàc o ich przeznaczeniu
i sposobie korzystania – z niektórych wyszukujemy tylko potrzebne infor macje, niektóre czytamy „od deski do deski”;
– zaznajamiamy je, w jaki sposób i gdzie poszukiwaç potrzebnych informa cji w publikacjach ksià˝kowych oraz w Internecie.
21
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Cz´Êç I. Zapobieganie trudnoÊciom w nauce naszych dzieci

PrzemyÊl, w jaki sposób twoje dziecko jest wdra˝ane do obcowania z ksià˝kà i czytania.

2.2. Nasze dziecko lubi rysowaç, malowaç i wykonywaç
prace r´czne, poniewa˝…
– od kiedy si´ urodzi∏o, obserwujemy, jak si´ rozwija ruchowo, a tak˝e
wspo ma ga my je go ogól ny roz wój ru cho wy (tzw. mo to ry k´ du ˝à)
i usprawniamy je manualnie (czyli wspomagamy tzw. motoryk´ ma∏à);
– zaznajamiamy je z ró˝nymi technikami rysowania, malowania i prac r´cz nych (np. malowanie farbami, p´dzlem i palcem; wyklejanie wn´trza
konturów plastelinà, kawa∏eczkami papieru i watà; rysowanie: kredkami
o∏ówkowymi i Êwiecowymi, o∏ówkiem, pisakami, kredà, patyczkiem umoczonym w tuszu; wycinanie, przedzieranie papieru wzd∏u˝ linii, darcie
na kawa∏ki; robienie kola˝y, wyginanie figur z drutu; rzeêbienie w mydle;
wyrabianie masy solnej i jej modelowanie; lepienie z plasteliny, ciastoliny
i modeliny; stemplowanie);
– zach´camy je, aby w naszej obecnoÊci wycina∏o no˝yczkami z czasopism
ró˝ne interesujàce je ilustracje i nakleja∏o je na kartk´, tworzàc kola˝e;
– zwracamy mu uwag´ na obrazki w ksià˝kach i czasopismach dzieci´cych
oraz na ich zwiàzek z treÊcià i proponujemy, by samodzielnie wykonywa∏o ilustracje do poznanych ksià˝ek oraz by rysowa∏o w∏asne przygody
i prze˝ycia z dnia codziennego;
– dostarczamy mu ró˝norodnych materia∏ów przyrodniczych, takich jak
kasztany, ˝o∏´dzie, jarz´bina, oraz plasteliny, wyka∏aczek i pokazujemy,
jak z nich korzystaç, aby stworzyç je˝a, Êmiesznego ludzika lub ba∏wanka;
– od najwczeÊniejszych lat zaznajamiamy je z nazwami kolorów i pomaga my dostrzegaç barwy w otoczeniu;
– uczymy organizowania dzia∏alnoÊci plastycznej (rysowania, malowania,
konstruowania itp.): wydzielenie miejsca na stole czy biurku, zapewnie nie odpowiedniego oÊwietlenia, dostosowanie siedzenia; pokazujemy
(ju˝ dwu-, trzylatkom) sposób trzymania przyborów takich jak kredka,
o∏ówek, p´dzel (zob. åwiczenia u∏atwiajàce opanowanie prawid∏owego
chwytu i sposobu trzymania o∏ówka, s. 155) oraz pos∏ugiwania si´ ró˝nymi
22
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innymi narz´dziami i materia∏ami plastycznymi: no˝yczkami, temperówkà, plastelinà, klejem, taÊmà klejàcà, farbami, ciastolinà itp.;
– wykonane prace eksponujemy na „wystawce”, na przyk∏ad przyklejajàc
przezroczystà taÊmà do drzwi, przypinajàc klamerkami do bielizny
do sznurka wiszàcego w poprzek pokoju, przytwierdzajàc magnesem
na lodówce, na „tablicy og∏oszeƒ” nad stolikiem lub ∏ó˝eczkiem dziecka,
i przy ka˝dej okazji chwalimy je w obecnoÊci domowników i goÊci;
– stosujemy çwiczenia usprawniajàce technik´ rysowania i pisania (zob.
åwiczenia usprawniajàce staw nadgarstkowy i palce ràk, s. 152 oraz åwi czenie zdolnoÊci do kontrolowania si∏y nacisku r´ki dziecka w trakcie pisa nia, s. 155);
– kierujemy jego spostrze˝eniami, zach´camy do obserwacji otoczenia,
zwracamy uwag´ na wa˝ne szczegó∏y: elementy natury, barwy, zmiany
w przyrodzie;
– stosujàc zasad´ ma∏ych kroków, pokazujemy sposób rysowania ró˝nych
wzorów, figur, przedmiotów, postaci (zob. Wytwarzanie nawyków rucho wych zwiàzanych z kierunkiem pisania, s. 156);
– pokazujemy dziecku korzyÊci z rysowania, malowania i lepienia jako sposobu wyra˝ania siebie, prezentowania w∏asnych pomys∏ów, zrobienia komuÊ prezentu, sposobu na zagospodarowanie wolnego czasu, dlatego zach´camy dziecko do rysowania laurek, rysunków w celu ich podarowania
innym osobom z ró˝nych okazji (np. na urodziny babci, dzieƒ taty);
– dostarczamy mu przyk∏adów, jak rysowaç ró˝ne wzory i szlaczki, jak kolorowaç, wype∏niaç powierzchni´, jak planowaç rysunek na kartce (zob. åwi czenia usprawniajàce ruchy ràk i koordynacj´ wzrokowo-ruchowà, s. 152);
– zwracamy uwag´ na precyzj´ i dok∏adnoÊç wykonania prac, zawsze zach´camy do ich dokoƒczenia;
– uczymy wykonywaç çwiczenia relaksacyjne ràk – w przerwach pomi´dzy
çwiczeniami graficznymi (zob. åwiczenia relaksacyjne, s. 155);
– nigdy nie krytykujemy ani nie wyÊmiewamy jego rysunków (nawet tych
nieudanych), lecz zawsze chwalimy choçby za wk∏ad pracy i wysi∏ek;
– w∏asnym przyk∏adem pokazujemy, ˝e rysowanie i inne formy dzia∏al noÊci plastycznej sà przyjemne i wa˝ne w ˝yciu (np. mogà ozdobiç po kój);
– w miar´ dorastania dziecka pokazujemy mu ró˝ne ksià˝ki, albumy o sztuce (malarstwo, architektura, rzeêba), mówiàc o ich znaczeniu;
– zabieramy je do galerii, muzeów i na wystawy, aby rozbudziç w nim wra˝ liwoÊç estetycznà i motywacj´ do poznawania sztuki oraz by potrafi∏o
czerpaç satysfakcj´ z obcowania ze sztukà.
23
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Spróbujmy sobie przypomnieç, czy w rozwoju naszego dziecka w odpo wiednim czasie wystàpi∏y kolejne etapy rozwoju11:
Wiek
1 miesiàc
2 miesiàc
3 miesiàc
4 miesiàc

5 miesiàc
6 miesiàc
7 miesiàc

8 miesiàc
9 miesiàc

10 miesiàc

11 miesiàc

12–14 miesiàc
od 12 miesiàca

11

Umiej´tnoÊci ruchowe
dziecko podnosi g∏ow´ w pozycji le˝àcej
przewraca si´ z boku na plecy
przewraca si´ z pleców na bok; wyciàga r´ce do widzianych przedmiotów
podciàga si´ do siedzenia, gdy trzymamy je za r´ce,
przewraca si´ z pleców na brzuch; si´ga po przedmiot
i próbuje go uchwyciç
siedzi z oparciem; chwyta i trzyma przedmioty „ca∏à
garÊcià” (tzw. chwyt d∏oniowy)
przewraca si´ z pleców na brzuch i z powrotem, wykonujàc pe∏ny obrót
pe∏za, czyli posuwa si´ po pod∏odze, podciàgajàc
za pomocà ràk; trzyma przedmioty tak zwanym
chwy tem no ˝y co wym, czy li po mi´ dzy kciu kiem
i resztà palców
stoi z oparciem, trzyma butelk´ podczas jedzenia
raczkuje na d∏oniach i kolanach, siedzi bez oparcia;
trzyma ma∏e przedmioty tak zwanym chwytem p´setkowym, czyli pomi´dzy kciukiem i palcem wskazujàcym
porusza si´ na czworakach (na r´kach i stopach); manipuluje przedmiotami bez zwiàzku z ich przeznaczeniem (tzw. manipulacja niespecyficzna)
chodzi z podtrzymaniem, stoi bez oparcia; zaczy na manipulowaç przedmiotami z uwzgl´dnieniem ich
przeznaczenia (tzw. manipulacja specyficzna), na przy k∏ad wk∏ada ∏y˝eczk´ do ust, miesza ∏y˝eczkà w kubku
samodzielnie chodzi; samo trzyma kubek i pije z nie go, próbuje jeÊç ∏y˝kà
coraz sprawniej chodzi; jest zainteresowane zabawami
manipulacyjnymi: wk∏ada mniejsze przedmioty do wi´k szych i figury w otwory, nak∏ada kó∏ka na patyk (wie˝a
z krà˝ków), rzuca przedmioty i patrzy, jak spadajà

Dane o rozwoju ruchowym opracowano wed∏ug E. B. Hurlock (1985).
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Wiek

Umiej´tnoÊci ruchowe

oko∏o 18 miesiàca doskonali chodzenie, wspina si´ na przeszkody; ze stawia uk∏adanki z du˝ych elementów, nawleka du˝e
korale na sznurek, ustawia wie˝´ z klocków, wykonuje pierwsze rysunki (tzw. bazgroty); je na „dwie ∏y˝ki”, czyli jest karmione, ale jednoczeÊnie je samo,
sprawnie wspó∏dzia∏a podczas ubierania i rozbierania
oko∏o 2 roku
osiàgn´∏o umiej´tnoÊç sprawnego, „zautomatyzowanego” chodzenia, biega; podejmuje zabawy pi∏kà: to czenie, próby rzucania; rysuje (naÊladuje rysowanie linii pionowych i poziomych), maluje d∏onià i palcami,
rysuje po Êladzie paluszkiem, na przyk∏ad po wyrazi stych du˝ych wzorach, pos∏uguje si´ ∏y˝kà i widelcem
oko∏o 3 roku
chodzi na d∏ugie spacery, potrafi stanàç na jednej no dze, stàpa na palcach, jeêdzi na rowerku trójko∏o wym; uk∏ada puzzle, rysuje z u˝yciem szablonów,
ustawia konstrukcje z klocków, na przyk∏ad most, tunel, rysuje figury: k∏´buszek i kó∏ko
jest sprawne ruchowo, biega, skacze, jeêdzi na rower 4 rok
ku; bawi si´ pi∏kà (çwiczy podania i chwyty), bawi si´
klockami z literami, dobierajàc takie same, rysuje figury geometryczne (krzy˝, kwadrat), bawi si´ w wystuki wanie rytmu r´kà i nogà podczas s∏uchania i Êpiewa nia piosenek
utrzymuje równowag´, kroczàc po linii wyznaczonej
5–6 rok
na pod ∏o dze lub wà skiej de sce; spraw nie rzu ca
i chwyta pi∏k´; rysuje ukoÊny krzy˝, trójkàt, kwadrat
oparty na kàcie
jeêdzi na hulajnodze, rowerku dwuko∏owym; rysuje ze
7 rok
wzoru romb oparty na kàcie

PomyÊl, w jaki sposób wdra˝asz swoje dziecko
do rysowania, malowania i wykonywania prac
r´cznych.
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2.3. Nasze dziecko lubi pisaç, poniewa˝…
– od narodzin obserwujemy, a tak˝e stymulujemy jego rozwój ruchowy
i usprawniamy je manualnie (jak opisano wczeÊniej);
– od 3. roku ˝ycia systematycznie rozwijamy jego ogólnà sprawnoÊç ruchowà (koordynacj´ ruchowà, równowag´) przez jazd´ na rowerze, zabawy
z pi∏kà, çwiczenia gimnastyczne, jazd´ na ∏y˝worolkach, p∏ywanie, zabawy
ze skakankà, chodzenie po linii, gr´ w klasy, wirowanie: obracanie si´,
turlanie;
– od 3. roku ˝ycia stale doskonalimy jego sprawnoÊç manualnà przez
usprawnianie ruchów palców, wyczulenie dotyku opuszkami palców, çwiczenie w∏aÊciwego sposobu chwytania (np. çwiczenie chwytu p´setkowego, czyli kciukiem, palcem wskazujàcym i Êrodkowym), zabawy paluszkowe oraz szycie lalkom ubranek, majsterkowanie, ugniatanie ciasta,
robienie piero˝ków, przypinanie wypranych ubranek klamerkami, nawlekanie koralików i przedziurawionych kasztanów, robienie zabawek
na choink´, malowanie jajek wielkanocnych (i za pomocà wielu innych
zabaw jak opisano wczeÊniej);
– uczymy je dostrzegania, zapami´tywania, rozpoznawania i odtwarzania ró˝nych kszta∏tów, figur geometrycznych (jak o tym wczeÊniej pisano);
– pomagamy przyswoiç dziecku poj´cia: pion i poziom, góra i dó∏, lewa
strona i prawa strona – w kontekÊcie otaczajàcej przestrzeni i w odniesieniu do kartki papieru usytuowanej na blacie biurka (pami´tajmy, ˝e
dziecko przepisuje tekst z pionowo ustawionej tablicy na poziomà p∏asz czyzn´ zeszytu);
– uczymy je poj´ç: w Êrodku, wewnàtrz, poza, na zewnàtrz, które pomagajà
w poruszaniu si´ po ograniczonej przestrzeni kartki;
– pomagamy mu zrozumieç poj´cia: „przed” i „po”, by kontrolowa∏o kolej noÊç wyst´powania elementów, na przyk∏ad kolejnoÊç liter w wyrazie
i wyrazów w zdaniu;
– zach´camy do utrwalania nawyków ruchowych zwiàzanych z kierunkiem
pisania i kontrolujemy automatyzacj´ ruchów pisarskich:
• kreÊlenie linii z zachowaniem kierunku ruchu: linie pionowe – od góry
ku do∏owi, linie poziome – od lewej do prawej;
• rysowanie kó∏ przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (podobnie jak
zapisujemy liter´ „C”);
• zachowanie kierunku ruchu od lewej do prawej strony podczas rysowania szlaczków, pisania wyrazów;
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– uczymy je prawid∏owego u∏o˝enia w palcach narz´dzia do pisania (zob.
s. 167–168);
– ju˝ w okresie przedszkolnym podczas rysowania (przede wszystkim
szlaczków i ornamentów) dbamy o w∏aÊciwe u∏o˝enie r´ki i kartki papieru, kontrolujemy i korygujemy od poczàtku nauki pisania kierunek zapi su od strony lewej do prawej;
– kontrolujemy poprawnoÊç pisania liter i ich po∏àczeƒ: miejsce rozpoczy nania pisania litery i zachowanie w∏aÊciwego kierunku kreÊlenia litery
oraz ∏àczeƒ zgodnie z podanymi wzorami;
– dbamy, aby dziecko by∏o w dobrym nastroju i wypocz´te, kiedy przyst´puje do pisania;
– uczymy kontrolowania napi´cia mi´Êniowego, by zapobiegaç przem´czeniu r´ki piszàcej;
– uczymy je çwiczeƒ relaksacyjnych;
– równolegle z przygotowaniem d∏oni dziecka do pisania wzbudzamy
jego odpowiednià motywacj´ do pos∏ugiwania si´ pismem (np. przez
podpisywanie obrazków), pokazujemy, jak poprawnie pisaç, i pomagamy mu zapisywaç wyrazy (obserwujàc ruchy doros∏ego podczas pisania, dziecko zapami´tuje je i nabiera ch´ci do ich naÊladowania,
a wi´c do samodzielnego pisania);
– zach´camy je do wykonywania praktycznych form pisemnych: podpisywania wszystkich wykonanych przez siebie obrazków, pisania ˝yczeƒ
na kartkach Êwiàtecznych czy imieninowych, pisania wierszy na laurkach,
listy zakupów, listów do domowników, pami´tnika itp.;
– zwracamy mu uwag´, aby pismo by∏o czytelne dla niego i dla innych;
– uÊwiadamiamy mu potrzeb´ pisania ∏adnie, czytelnie i estetycznie;
– zach´camy je do systematycznych çwiczeƒ w kaligrafii do momentu, a˝
osiàgnie satysfakcjonujàcy poziom graficzny pisma oraz nabierze odpo wiedniego tempa i pewnoÊci pisania;
– dbamy, by dziecko utrwali∏o prawid∏owà pozycj´ cia∏a podczas pisania
(zob. s. 148–149).
PomyÊl, w jaki sposób zach´casz swoje dziecko
do pisania.
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2.4. Nasze dziecko poprawnie wymawia g∏oski i z ∏atwoÊcià
porozumiewa si´ z innymi, poniewa˝…
– mamy ÊwiadomoÊç, ˝e rodzice powinni byç najlepszymi nauczycielami
prawid∏owej mowy swojego dziecka;
– od urodzenia mówimy do dziecka poprawnie, wyraziÊcie, nie u˝ywamy
w nadmiarze zdrobnieƒ i spieszczeƒ, oczywiÊcie poza sytuacjami, gdy
zwracajàc si´ do dziecka w ten sposób, wyra˝amy naszà mi∏oÊç i zachwyt;
– nie naÊladujemy mowy dziecka, bo to z nas dziecko bierze wzór;
– troszczymy si´ o to, by dziecko rozumia∏o s∏owa i w∏aÊciwie je kojarzy∏o
z przedmiotami, osobami, elementami natury;
– przestrzegamy zaleceƒ wczesnej opieki logopedycznej (zob. informacji poni˝ej);
Zalecenia wczesnej opieki logopedycznej12:
– karmienie piersià – sprzyja rozwojowi i sprawnoÊci j´zyka dziecka, a tak˝e oddychaniu przez nos;
– zapobieganie oddychaniu przez usta (∏atwo dostrzec ten problem, poniewa˝ poduszka po Ênie jest mokra od Êliny), domykajàc usta dziecka (wià˝emy pod brodà czapeczki lub podk∏adamy
pod brod´ pieluszk´), wa˝ne te˝ jest, aby nie nak∏adaç zbyt obciskajàcych i kr´pujàcych oddychanie ubranek, a tak˝e systematycznie oczyszczaç nos dziecka;
Uwaga! Oddychanie przez usta sprzyja przezi´bieniom, powoduje zmniejszenie g∏´bokoÊci oddechu, a w konsekwencji koniecznoÊç cz´stszych oddechów i skurczów serca oraz s∏abe
dotlenienie mózgu; dziecko niespokojnie Êpi, jest nara˝one
na kszta∏towanie si´ nieprawid∏owego zgryzu. Je˝eli oddychanie przez usta trwa ponad rok, powoduje nieprawid∏owoÊci
w rozwoju klatki piersiowej, systemu krà˝enia i oddychania
oraz narzàdu ˝ucia (szcz´k) i g∏owy (twarzoczaszki). Jest to sygna∏ do konsultacji u laryngologa.
– nieprzyzwyczajanie dziecka do pustych smoczków, które unie mo˝liwiajà wytworzenie si´ odruchowego zamykania ust oraz
powodujà u∏o˝enie j´zyka na dnie jamy ustnej (nie ma wówczas
mo˝liwoÊci pionizacji j´zyka i tym samym usprawniania jego
ruchów); smoczka u˝ywamy tylko w koniecznoÊci (silny p∏acz),
12

Dane przytoczono za B. Mackiewicz (1993) Zapobieganie oddychaniu przez usta u noworodków
i niemowlàt oraz za F. ¸abiszewska -Jaruzelska (1993) Etiologia zaburzeƒ w obr´bie narzàdu ˝ucia.
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nigdy na spacerze, w wózeczku, podczas codziennych zabaw
i we Ênie (jeÊli dziecko przyzwyczai∏o si´ zasypiaç ze smoczkiem,
wyjmujemy go z buzi natychmiast po zaÊni´ciu) i staramy si´
na prze∏omie 1. i 2. roku ˝ycia w ogóle go wyeliminowaç;
– dbanie o skuteczne leczenie infekcji nosa, gdy˝ przewlek∏e katary
przyczyniajà si´ do niedro˝noÊci nosa i powodujà nawykowe oddychanie przez usta;
– doskonalenie sprawnoÊci narzàdów artykulacyjnych: j´zyka,
warg, policzków, podniebienia mi´kkiego, ˝uchwy, przez zabawy i çwiczenia (przyk∏ady poni˝ej);
– prowadzenie z dzieckiem çwiczenia oddechowego: puszczanie
baniek, dmuchanie na piórko, watk´, wiatraczek itp.;
– zapobieganie ssaniu palców i innych przedmiotów, a tak˝e ogry zaniu paznokci, gdy˝ jest to przyczynà zniekszta∏cenia narzàdu
˝ucia i utrwalania wad zgryzu;
– dbanie o odpowiednie u∏o˝enie g∏owy i tu∏owia podczas snu
(g∏owa na lekkim podwy˝szeniu, kr´gos∏up poziomo);
– obserwowanie sposobu po∏ykania Êliny i p∏ynów (lub ocenianie
przy pomocy specjalisty);
Niemowl´cy sposób po∏ykania polega na tym, ˝e j´zyk podczas
po∏ykania wsuwa si´ mi´dzy wa∏ki dziàs∏owe. Ten nawyk powinien zanikaç w miar´ wyrastania z´bów mlecznych (opóênienie
wywo∏uje: karmienie butelkà, ssanie smoczka, zbyt d∏ugie kar mienie papkowatym po˝ywieniem). D∏ugotrwa∏e niemowl´ce
po∏ykanie powoduje nieprawid∏owy zgryz.
Doros∏y sposób po∏ykania (poniemowl´cy) charakteryzuje si´
u∏o˝eniem j´zyka pionowo, czubek j´zyka podczas po∏ykania
spoczywa na wa∏ku dziàs∏owym.
– dokonywanie oceny s∏yszenia13 – prawid∏owy s∏uch stwierdza si´
u dziecka, które poszukuje wzrokiem êród∏a dêwi´ku, zwraca
g∏ow´ i tu∏ów w jego kierunku (niemowl´ mi´dzy 6. a 12. mie siàcem ˝ycia powinno zareagowaç na lekkie potrzàsanie grze chotkà 2–3 razy w odleg∏oÊci oko∏o 30 cm od lewego i prawego
ucha lub g∏os matki o Êredniej g∏oÊnoÊci, noworodek zaÊ powi nien obudziç si´ na g∏oÊny dêwi´k, jeÊli si´ pojawi na 15–30 mi nut przed godzinà karmienia).
13

Dane przytoczono za D. Borkowska -Gaertig (i inni) (1993) Badanie s∏uchu.
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– konsultujemy ze specjalistami (stomatolog, ortodonta, laryngolog, logopeda, ortopeda) nast´pujàce objawy zaobserwowane u dziecka:
• wady zgryzu;
• niedro˝noÊç nosa (ca∏kowita lub cz´Êciowa) – powoduje nawykowe oddychanie przez usta;
• wady postawy;
• kr´cz szyi nieleczony – powoduje nieprawid∏owy rozwój g∏owy (twarzoczaszki), narzàdu ˝ucia i wady zgryzu;
• j´zyk wsuwa si´ pomi´dzy przednie z´by w czasie spoczynku i mówienia;
• próchnica z´bów;
• dziecko nie mówi lub mówi bardzo ma∏o (np. pod koniec 1. roku ˝ycia
nie pojawi∏y si´ pierwsze s∏owa wypowiadane ze zrozumieniem: mama,
baba, pa-pa, hau -hau), dziecko nie rozumie kierowanych do niego poleceƒ (np. zrób „pa-pa”, „kosi -kosi”, popatrz, gdzie jest mama);
• póêno zaczyna ∏àczyç wyrazy w wypowiedzi (majàc 2 lata lub póêniej),
budowaç zdania proste (majàc ponad 2 lata) i z∏o˝one (po 3. roku ˝ycia);
• znacznie zniekszta∏ca s∏owa, tak ˝e jego mowa nie jest zrozumia∏a
(ok. 3. roku ˝ycia);
• dziecko nie mówi zgodnie ze swoimi potrzebami, to znaczy nie podejmuje prób s∏ownego porozumiewania si´, stosuje zast´pcze Êrodki mowy, na przyk∏ad krzyk i gesty;
• dziecko ma trudnoÊci z artykulacjà g∏osek – wyst´puje wada wymowy:
nie wymawia wszystkich g∏osek, zast´puje je innymi (ok. 5. roku ˝ycia
dziecko powinno artyku∏owaç poprawnie ju˝ wszystkie g∏oski); zniekszta∏ca lub opuszcza g∏oski;
Wszelkie odst´pstwa od normy mogà byç spowodowane wadami
budowy narzàdów artykulacyjnych, wadami s∏uchu, przewlek∏à
chorobà, izolacjà dziecka od osób pos∏ugujàcych si´ mowà, opóê nionym rozwojem mowy.
– gdy dziecko ma wad´ wymowy, staramy si´, by w miar´ mo˝liwoÊci zrozu mia∏o ono, na czym polegajà nieprawid∏owoÊci w wymowie, oraz aby odczu∏o potrzeb´ korekcji i systematycznie (codziennie) uczestniczy∏o w çwicze niach korekcyjnych, które prowadzimy w domu, we wspó∏pracy z logopedà;
– nie Êmiejemy si´ z wadliwej wymowy dziecka, choç mo˝e wywo∏ywaç ko miczny efekt; chwalimy dziecko za wysi∏ek i wk∏ad pracy, zauwa˝amy ka˝ dy sukces;
30
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– pami´tamy o tym, ˝e im m∏odsze dziecko, tym czas çwiczeƒ jest krótszy,
a zaj´cia bardziej przypominajà zabaw´;
– codziennie czytamy ksià˝k´ naszemu dziecku; podczas czytania i po zakoƒczeniu rozmawiamy z nim o przeczytanym fragmencie ksià˝ki:
sprawdzamy, czy dobrze zrozumia∏o treÊç i trudniejsze wyrazy, oraz zach´camy do zadawania pytaƒ na temat treÊci, przez co rozwijamy nie
tylko s∏ownictwo, ale i myÊlenie; zach´camy dziecko do opowiadania,
na przyk∏ad dalszego ciàgu bajki, wyra˝ania swoich emocji, przez co
rozwijamy umiej´tnoÊç wypowiadania si´;
– podczas codziennego wspólnego czytania zach´camy do uczenia si´
na pami´ç wierszyków i rymowanek, a tak˝e do zabaw artykulacyjnych,
na przyk∏ad wypowiadania wyrazów dêwi´konaÊladowczych: las szumi
(sz…sz…sz…), wiatr wieje (wiuuuu…), ˝aba rechocze (re, re, re), wà˝
syczy (ssss...);
– po przeczytaniu ksià˝ki lub jej rozdzia∏u urzàdzamy wraz z dzieckiem
(rodzeƒstwem, domownikami) inscenizacje niektórych bajek (przebiera nie si´ za aktorów, pacynki na paluszki lub teatr cieni), tak by mia∏o ono
okazj´ w sposób ekspresywny wypowiadaç wyuczone lub wymyÊlone teksty.
Pewnego dnia mama Kuby i Zosi spotka∏a sàsiadk´ i chwil´ z nià poroz mawia∏a. Sàsiadka z radoÊcià opowiada∏a jej, jak màdry jest jej synek.
Mama stwierdzi∏a, ˝e jest to naprawd´ uroczy trzylatek, ale porozumiewa si´ z innymi niezrozumia∏ym j´zykiem. Sàsiadka wyjaÊni∏a: „Nie mówi, bo chce, ˝ebyÊmy zgadywali”. Po d∏u˝szej rozmowie, którà mama
przeprowadzi∏a na osobnoÊci, sàsiadka postanowi∏a skonsultowaç si´
z logopedà. To by∏ jej sukces w stawaniu si´ Êwiadomym rodzicem.

Po myÊl, w ja ki spo sób po ma gasz swo je mu
dziecku sprawnie si´ porozumiewaç.
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2.5. Nasze dziecko jest stabilne emocjonalnie, poniewa˝…
– rozumiemy jego potrzeby psychiczne i staramy si´ je realizowaç;
– okazujemy mu mi∏oÊç i bezwzgl´dnà akceptacj´;
– budujemy jego zaufanie, dziecko musi wiedzieç, ˝e zawsze mo˝e na nas
polegaç (realizujemy obietnice, nie zdradzamy sekretów);
– budujemy wi´ê emocjonalnà przez kontakt fizyczny (przytulanie, pieszczoty), uwa˝ne s∏uchanie dziecka, okazywanie mu zrozumienia i empatii,
poÊwi´canie dziecku czasu na bycie razem (codziennie mamy czas na roz mow´ i zabaw´ z dzieckiem);
– rozwijamy wiedz´ dziecka o nim samym oraz szacunek do siebie i innych;
– wzmacniamy samoocen´ dziecka, budujemy jego poczucie w∏asnej wartoÊci;
– wzbudzamy w dziecku marzenia i dà˝enie do ich realizacji;
– okazujemy radoÊç z osiàgania kolejnych umiej´tnoÊci i samodzielnoÊci,
cieszymy si´ z jego dorastania;
– kszta∏tujemy w nim pozytywne postawy wobec siebie, innych i Êwiata,
optymizm i zaufanie;
– uczymy je przestrzegania regu∏, obowiàzkowoÊci;
– wdra˝amy do wysi∏ku, odpowiednio je motywujemy;
– kszta∏tujemy w nim pozytywne postawy;
– uczymy je radzenia sobie z emocjami;
– pokazujemy, jak pokonywaç trudnoÊci;
– pracujemy nad wyrabianiem odpornoÊci psychicznej, aby skutecznie
przezwyci´˝aç stres;
– pomagamy w osiàganiu sukcesu;
– stosujemy zasad´: najpierw pomyÊl, potem dzia∏aj;
– uczymy je empatii;
– uczymy je porozumiewania si´ i wspó∏dzia∏ania z innymi;
– wspieramy je w piel´gnowaniu wi´zi rodzinnych i kole˝eƒskich;
– dbamy o zdrowe, dobre stosunki rodzinne, które sprzyjajà prawid∏owemu
rozwojowi osobowoÊci i zdrowiu psychicznemu dziecka;
– stosujemy wobec niego pozytywnà zach´t´ w zdobywaniu umiej´tnoÊci
i wiedzy, a tak˝e unikamy komentarzy: „kiepsko ci to idzie”, „s∏abo si´
starasz” itp.;
– bawimy si´ z nim, poniewa˝ zabawa to dla dziecka sposób na zdobycie
wiedzy i doÊwiadczeƒ;
– z du˝ym umiarem pozwalamy dziecku korzystaç z telewizji, która powo duje szkodliwe przecià˝enia psychiczne i fizyczne, uczy biernej postawy.
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Tak zwana choroba telewizyjna sprzyja utrwalaniu wad postawy,
takich jak zaokràglenie pleców, zwiotczenie mi´Êni, zapadni´cie
klatki piersiowej, a w konsekwencji pojawieniu si´ wad zgryzu i na wykowemu oddychaniu przez usta, a tak˝e wad wzroku oraz takim
zaburzeniom zachowania, jak stany l´kowe, zm´czenie, znu˝enie,
agresja, pobudzenie emocjonalne.
Przyk∏ad wspó∏dzia∏ania Kuby (2 lata, 6 miesi´cy) i mamy:
KubuÊ próbowa∏ narysowaç ko∏a samochodu, lecz nie udawa∏o mu si´ zamknàç okr´gu. By∏ z tego powodu wyraênie niezadowolony. Mama stwierdzi∏a: „Bardzo dobrze ci wychodzi! Ale co zrobimy z tym?”. I pokaza∏a
otwór w kole. KubuÊ po chwili dorysowa∏ plam´ ∏àczàcà niezamkni´te linie okr´gu, mówiàc: „To sà drzwi do ko∏a”. W ten sposób rozwiàza∏ problem, który wynika∏ z faktu, ˝e jego koordynacja wzrokowo-ruchowa
(wspó∏praca oka i r´ki, która pozwala na kierowanie ruchami r´ki
pod kontrolà wzroku) by∏a znacznie s∏absza ni˝ spostrzeganie wzrokowe
(widzia∏, ˝e rysunek nie by∏ zgodny z zamiarem). Mama doda∏a mu otu chy i zmobilizowa∏a do dzia∏ania.
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PomyÊl, w jaki sposób starasz si´ utrzymaç równowag´ emocjonalnà swojego dziecka i jak
mo˝na kontrolowaç dost´p dziecka do telewizji.
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1. Objawy dysleksji. Reakcje dzieci i rodziców

1.1. Pytania, wàtpliwoÊci i poszukiwanie wiadomoÊci,
czyli pierwszy krok do wdro˝enia „zasady przeciwdzia∏ania wyuczonej bezradnoÊci”
Samopoczucie niejednego z rodziców dzieci z problemem dysleksji najlepiej oddaje okreÊlenie: „od za∏amywania ràk do hurraoptymizmu”. Od utraty
wiary w zmian´ na lepsze („Nic si´ nie da zrobiç, tyle si´ napracowaliÊmy, a nie
widaç poprawy”) do pojawiajàcego si´ co jakiÊ czas przyp∏ywu nieuzasadnionej
nadziei, ˝e nagle wszystko samo si´ odmieni na lepsze („Przecie˝ on taki zdolny i twórczy, jak nikt inny w rodzinie potrafi graç na wszystkich instrumentach”). Obie te kraƒcowo ró˝ne postawy sà fa∏szywe i niebezpieczne, poniewa˝
blokujà realistycznà ocen´ sytuacji i uniemo˝liwiajà budowanie na tej podsta wie skutecznej strategii udzielania pomocy. Najbardziej przykry i destrukcyjny
jest stan tak zwanej wyuczonej bezradnoÊci, czyli poczucie bezsilnoÊci wynikajàce ze stwierdzenia, ˝e nic nie mo˝emy zrobiç, choç powinniÊmy. Najcz´Êciej
stan ten pojawia si´ u rodziców, którzy od dawna próbujà bezskutecznie pomagaç dziecku z problemami szkolnymi. Przyczynà jest brak wiedzy na temat ob jawów, co powoduje póêne ich rozpoznanie, a w konsekwencji nasilenie i pojawienie si´ dodatkowych, wtórnych zaburzeƒ. BezsilnoÊç rodziców pog∏´bia
brak znajomoÊci przyczyn tych specyficznych trudnoÊci w uczeniu si´ czytania
i pisania oraz brak umiej´tnoÊci pracy z dzieckiem, która – aby by∏a skuteczna
– musi mieç charakter specjalistycznych zaj´ç terapeutycznych (korekcyjno-kompensacyjnych).
Zacznijmy od omówienia objawów. Niezwykle wa˝ne jest ich wczesne dostrze˝enie i rozpoznanie dysleksji, by szybko udzieliç pomocy. U dziecka
ryzyka dysleksji i ucznia z dysleksjà wyst´pujà uporczywe trudnoÊci w jednym
bàdê wielu wymienionych poni˝ej obszarach.
J´zyk mówiony – s∏uchanie i mówienie:
– trudnoÊci z dostrzeganiem rymów, na przyk∏ad dziecko nie potrafi wÊród
trzech wyrazów wyró˝niç tych, które si´ rymujà; nie umie wymyÊliç rymu jàcych si´ wyrazów do podanego s∏owa;
– trudnoÊci z dostrzeganiem aliteracji, na przyk∏ad dziecko nie potrafi
wskazaç, które s∏owa brzmià podobnie ze wzgl´du na t´ samà poczàtko wà g∏osk´, sylab´ lub czàstk´;
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– trudnoÊci z rozpoznawaniem dêwi´ków mowy (g∏osek) w s∏owach,
na przyk∏ad dziecko nie umie odpowiedzieç, czy „koza” i „kosa” (g∏oski
z–s) to sà dwa takie same, czy ró˝ne wyrazy;
– trudnoÊci z wydzielaniem dêwi´ków (g∏osek) w s∏owach, na przyk∏ad
dziecko nie potrafi wydzieliç w wyrazie pierwszej lub ostatniej g∏oski, podzieliç wyrazu na g∏oski (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”);
– trudnoÊci z dzieleniem s∏ów na sylaby i ∏àczeniem sylab w s∏owa;
– trudnoÊci ze s∏uchaniem i z zapami´tywaniem instrukcji, poleceƒ,
na przyk∏ad dziecko nie umie zapami´taç polecenia d∏u˝szego lub bardziej z∏o˝onego, myli jego sens;
– trudnoÊci z poprawnym u˝ywaniem s∏ów, na przyk∏ad dziecko doÊç cz´sto
pope∏nia niewielkie b∏´dy gramatyczne;
– trudnoÊci z szybkim przypominaniem sobie nazw, nazwisk, z w∏aÊciwym
u˝ywaniem wyrazów w odpowiednim znaczeniu, na przyk∏ad pomimo bogatego s∏ownictwa dziecko ma trudnoÊç z przypominaniem znanych sobie
nazw, wykazuje niepewnoÊç (wahanie, niezdecydowanie) w stosowaniu
odpowiedniego wyrazu.
Czytanie:
– opóênione tempo opanowania czytania w stosunku do rówieÊników
i dzieci o tym samym poziomie inteligencji (nasilone trudnoÊci ju˝
w klasie 0);
– czytanie wolne, niedok∏adne i niep∏ynne;
– czytanie poprawne pod wzgl´dem „technicznym”, ale bez zrozumienia;
– czytanie na g∏os bardzo nieporadne (powolne, liczne b∏´dy, brak poprawnej intonacji, s∏abe rozumienie tekstu), wywo∏uje silny l´k;
– mylne odczytywanie wyrazów o podobnej budowie w j´zyku ojczystym
i obcym (np.: owoce – owce, parents – partners);
– odczytywanie wyrazów od ty∏u (zw∏aszcza krótkich wyrazów: od – do).
Pisanie – poprawnoÊç ortograficzna (w j´zyku ojczystym i obcym):
– zapisywanie wyrazu w ró˝ny sposób w tej samej pracy pisemnej;
– opuszczanie, dodawanie i przestawianie liter w wyrazach;
– opuszczanie, podwajanie sylab lub wyrazów;
– mylenie liter podobnych, na przyk∏ad: b–d–p–g, w–m–n–u, l–t–∏.
Pisanie – tworzenie tekstu:
– trudnoÊci z pisaniem wypracowaƒ, bardzo wolne tempo planowania, tworzenia zdaƒ i tekstu, który zazwyczaj liczy od kilku do kilkunastu zdaƒ;
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– trudnoÊci w poprawnym stosowaniu wyrazów;
– doÊç liczne b∏´dy gramatyczne;
– trudnoÊci z pisaniem w j´zyku obcym, pomimo ˝e j´zyk mówiony mo˝e
nie sprawiaç ˝adnych problemów;
– trudnoÊci ze zmianà stylu pisania (sporzàdzania notatek), aby dostosowaç si´ do wymagaƒ ró˝nych nauczycieli.
Pisanie – kaligrafia:
– odr´czne pismo jest nierówne, niestaranne, ma∏o czytelne;
– pisanie mo˝e byç dla ucznia czynnoÊcià ˝mudnà, mozolnà, wymagajàcà
wielkiego wk∏adu wysi∏ku i pracowitoÊci;
– wolne tempo pisania;
– szybkie m´czenie si´ r´ki;
– zbyt wolne przepisywanie z tablicy – dziecko nie nadà˝a z przepisywa niem, stàd braki w notatkach z lekcji (brakujàce wyrazy lub ca∏e linijki
tekstu);
– trudnoÊci w szybkim sporzàdzaniu notatek podczas wyk∏adu, gdy˝ dziecko nie potrafi s∏uchaç i pisaç jednoczeÊnie.
Matematyka (trudnoÊci czasem wspó∏wyst´pujàce z dysleksjà):
– mylenie znaków i symboli matematycznych takich jak „+” i „x”, znaki
mniejszoÊci i wi´kszoÊci;
– problemy z figurami geometrycznymi (np. z dostrzeganiem figur w uk∏adach przestrzennych);
– trudnoÊci z interpretacjà symboli i odczytywaniem tabel;
– mylenie kierunków lewo–prawo, góra–dó∏;
– trudnoÊci w starannym i prawid∏owym zapisywaniu cyfr w odpowiednich
kolumnach;
– trudnoÊci w pami´ciowym opanowaniu tabliczki mno˝enia.
Pami´ç i orientacja w czasie:
– ograniczona pami´ç krótkoterminowa, co sprawia, ˝e uczenie si´ na
lekcji jest trudne;
– trudnoÊci w zapami´tywaniu definicji, s∏ownictwa i list, wykazów, spisów (np.
kolejnoÊç cyfr w numerze telefonicznym, lista zakupów), a tak˝e wierszy;
– trudnoÊci w formu∏owaniu nast´pstwa myÊli w mowie, planowaniu i pisa niu wypracowaƒ;
– trudnoÊci w zapami´tywaniu w kolejnoÊci nazw pór roku, miesi´cy, dni
tygodnia i w okreÊlaniu czasu – nazw pór dnia (rano, w po∏udnie,
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przed po∏udniem, po po∏udniu, wieczorem), okreÊlaniu nazw posi∏ków
zwiàzanych z porami dnia (Êniadanie, kolacja);
– przy udzielaniu odpowiedzi lub w swobodnych wypowiedziach pojawiajà
si´ trudnoÊci z odnalezieniem w∏aÊciwego s∏owa;
– trudnoÊci w natychmiastowym odpowiadaniu na pytania, przypominaniu
danych;
– wolniejsze automatyzowanie procesu uczenia si´: nabywania umiej´tnoÊci, sprawnoÊci;
– trudnoÊci w pami´ciowym opanowaniu tabliczki mno˝enia, alfabetu;
– trudnoÊci w zapami´tywaniu kolejnoÊci wykonywania czynnoÊci, na przy k∏ad uk∏adu gimnastycznego.
Uwaga:
– trudnoÊci ze skupieniem uwagi przez d∏u˝szy czas;
– w sytuacji stresu liczne b∏´dy podczas pisania, które dziecko potrafi dostrzec dopiero po pewnym czasie, gdy skupi uwag´;
– trudnoÊci w robieniu wi´cej ni˝ jednej rzeczy w danym czasie;
– nienadà˝anie w sytuacjach takich jak egzamin, test, klasówka.
Problemy organizacyjne (wynikajàce ze s∏abej pami´ci i koncentracji uwagi,
nieprawid∏owego spostrzegania wzrokowego i s∏uchowego):
– s∏abe umiej´tnoÊci organizacyjne mimo staraƒ dziecka;
– mylenie miejsc i dat w terminarzu;
– trudnoÊci z organizowaniem ˝ycia opartym na planie, rozk∏adzie zaj´ç;
– bardzo d∏ugi czas potrzebny do odrabiania prac domowych;
– zapominanie przyborów, podr´czników, wymaganych pomocy niezb´dnych do zaj´ç lekcyjnych;
– cz´ste opóênienia w odrabianiu pracy domowej, przygotowaniu si´
do klasówki;
– trudnoÊci ze starannoÊcià i schludnoÊcià wykonywanej pracy: prace mogà
byç niechlujne, niew∏aÊciwie zestawione (skompletowane), zrobione nie konsekwentnie.
Niska samoocena
Osoby z dysleksjà prawie zawsze cierpià z powodu braku pewnoÊci siebie,
niskiej samooceny i prze˝ywanych frustracji. W szkole mo˝e si´ to przejawiaç
w nast´pujàcy sposób:
– odgrywanie roli „klasowego b∏azna” lub prowokacyjne zachowanie, co
sprawia, ˝e uczeƒ znajduje si´ w centrum uwagi kolegów i nauczyciela;
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– negowanie ko niecznoÊci zdoby wa nia do brych ocen, by cia do brym
uczniem, utrzymywania porzàdku – w celu zamaskowania niepowodzeƒ;
– unikanie zaj´ç (wagary), co powoduje dodatkowe problemy, mi´dzy innymi porzucenie szko∏y.
Uczniowie z dysleksjà cz´sto sà przez grup´ odrzucani i izolowani, na przyk∏ad siedzà z ty∏u klasy, nie uczestniczà czynnie w zaj´ciach lekcyjnych. W mia r´ pog∏´biania si´ ich marginalizacji uczniowie ci sà coraz bardziej nara˝eni
na dogadywanie, dokuczanie, a nawet zn´canie si´ nad nimi (przemoc szkolna).
Dysleksja na ogó∏ mo˝e ujawniaç si´ pod postacià zespo∏u wymienionych
symptomów, ale ka˝de dziecko przejawia dodatkowo indywidualny obraz objawów zaburzeƒ i zwiàzanych z tym trudnoÊci szkolnych. Dysleksj´ stwierdza si´
wówczas, gdy specyficzne trudnoÊci w czytaniu i pisaniu (czyli niewynikajàce
z niskiej inteligencji) wyst´pujà w jednym z obszarów w postaci nasilonych objawów (np. tylko b∏´dy w pisaniu), uporczywie si´ utrzymujàcych, lub gdy wyst´pujà w kilku ró˝nych obszarach, nawet gdy trudnoÊci te przejawiajà si´
w mniejszym nat´˝eniu. Nic dziwnego, ˝e dysleksji cz´sto towarzyszy szybko
obni˝ajàca si´ motywacja i samoocena, jeÊli dziecko z dysleksjà musi w∏o˝yç
kilka razy wi´cej wysi∏ku w wykonanie zadania ni˝ dziecko bez dysleksji, ˝eby
uzyskaç taki sam rezultat.
Uczniowie z dysleksjà majà te˝ swoje mocne strony, które jednak cz´sto nie sà
w∏aÊciwie doceniane. Dzieje si´ tak ze wzgl´du na du˝e rozbie˝noÊci w dokona niach tych uczniów, na przyk∏ad pomi´dzy s∏abà pracà pisemnà a doskona∏ymi odpowiedziami ustnymi, nieudolnym tekstem a pi´knym rysunkiem, znakomità treÊcià wypracowania a licznymi b∏´dami ortograficznymi.
Dziecko z dysleksjà bywa bardzo ró˝nie oceniane, zale˝nie od sytuacji,
w której uczestniczy. Gdy komunikuje si´ za pomocà mowy, mo˝e si´ wydawaç
o˝ywione, ciekawe i bystre, gdy zaÊ u˝ywa komunikacji za pomocà pisma, pojawiajà si´ jego specyficzne problemy j´zykowe, które dajà o sobie znaç podczas
czytania i pisania. Dzieci te sà cz´sto twórcze i uzdolnione artystycznie, odzna czajà si´ znakomitymi umiej´tnoÊciami w dramie i dyskusji, jednoczeÊnie mogà
te˝ doskona∏e sobie radziç w naukach Êcis∏ych, przyrodniczych, informatyce
czy sporcie.
Nieporozumienia w ocenie dziecka dyslektycznego wynikajà stàd, ˝e rodzi ce i nauczyciele dostrzegajà odmienne strony jego aktywnoÊci. Dzielenie si´ ty mi informacjami mo˝e byç korzystne i dawaç obu stronom ogólny obraz trud noÊci i mocnych stron dziecka (uczeƒ z niepowodzeniami w nauce j´zyka
ojczystego mo˝e byç sprawnym internautà lub utalentowanym grafikiem kom puterowym). Rodzice muszà wierzyç w swoje dziecko, ale i oni potrzebujà
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wsparcia i poczucia zwyci´stwa w pokonywaniu dysleksji. Zdarza si´ jednak, ˝e
przestraszeni komplikacjami pojawiajàcymi si´ w wyniku niepowodzeƒ w na uce dziecka przyjmujà pozycj´ obronnà, która utrudnia komunikacj´. Czasami
trudne dla rodziców bywa powstrzymanie si´ od oskar˝ania nauczycieli o zbyt
wysokie ich zdaniem wymagania. W tej sytuacji nauczyciele powinni skierowaç
energi´ raczej na niwelowanie i roz∏adowywanie powsta∏ych napi´ç ni˝
na obron´ w∏asnego stanowiska. Systematyczna, otwarta komunikacja pomi´dzy domem i szko∏à jest potrzebna, aby rodzice i nauczyciele mogli wspólnie
pracowaç na korzyÊç dziecka. Nauczyciele powinni te˝ pomóc rodzicom zrozumieç, ˝e wymagania programowe w stosunku do dzieci z dysleksjà sà takie same jak wobec ich rówieÊników, ró˝nica polega jedynie na stosowaniu innych
metod pracy, sprawdzania wiedzy i umiej´tnoÊci. Im szybciej te˝ rodzice zrozu miejà, ˝e dysleksja nie przekreÊla mo˝liwoÊci bycia dobrym uczniem, tym ∏atwiej b´dzie si´ porozumieç i ustaliç wspólnà lini´ post´powania.
Wytworzenie gotowoÊci do pomocy dziecku to pierwszy krok w kierunku
przeciwdzia∏ania naszej bezradnoÊci. Nie wolno zatem myÊleç i mówiç: „Nic si´
nie da zrobiç. To si´ nie powiedzie. To za trudne dla nas”. W naszej sytuacji,
gdy okaza∏o si´, ˝e Kuba jest dzieckiem dyslektycznym, prze˝yliÊmy prawdziwy
dramat. Spowodowany by∏ narastaniem poczucia bezradnoÊci i frustracji, poniewa˝ nie wiedzieliÊmy, dlaczego tak bystry ch∏opak nie mo˝e sobie poradziç
w szkole z podstawowymi zadaniami. Gdy dowiedzieliÊmy si´, ˝e przyczynà jest
dysleksja, nastàpi∏a chwilowa ulga, ale tu˝ po niej dalsze niepokoje i pytania:
Jak z tym ˝yç? Jak ma sobie radziç Kuba? Jak mamy sobie radziç my sami?
Rozmowy z pedagogiem szkolnym i spotkania z rodzicami innych dzieci, odbywajàce si´ w szkole, uÊwiadomi∏y nam, ˝e rodzice przyjmujà kilka postaw.
1. Postawa roszczeniowa – polega na tym, ˝e tak naprawd´ rodzice nie rozumiejà, czym jest dysleksja, i ˝e kluczem do udzielenia pomocy jest dodatkowa, systematyczna, specjalistyczna praca z dzieckiem, ukierunkowana przez
nauczyciela terapeut´. W zasadzie oczekujà jak najni˝szych wymagaƒ ze strony
nauczycieli, co pociàga za sobà obni˝enie poziomu nauczania wobec ich dziec ka, ale jednoczeÊnie domagajà si´ dobrych ocen, stosowanych w takiej samej
skali i wed∏ug takich samych kryteriów jak wobec innych dzieci. Nie deklarujà
ch´ci poÊwi´cenia kilku lat na terapi´ dziecka i prac´ z nim.
2. Postawa negacji – rodzice ci nie wierzà w istnienie dysleksji, twierdzàc,
˝e kiedyÊ niczego takiego nie by∏o. Ich zdaniem: „Dzieciaka trzeba trzymaç
krótko”, a najlepszym lekarstwem na wszystko sà kary. Tacy rodzice równie˝
nie anga˝ujà si´ w udzielanie pomocy, ale kontrolujà nauk´ dziecka w szkole.
3. Postawa wyuczonej bezradnoÊci – gdy rodzice przyjmujà do wiadomoÊci,
˝e ich dziecko ma dysleksj´, ale nie próbujà nic z tym zrobiç. Dzieje si´ tak, po 77
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niewa˝ wàtpià, by cokolwiek mog∏o zmieniç ten stan, a odpowiedzialnoÊç i pra c´ z dzieckiem przenoszà na szko∏´: nauczycieli i psychologów. Ci rodzice rów nie˝ nie wspó∏pracujà.
4. Postawa „zaszczutych jeleni” – gdy rodzice traktowani lekcewa˝àco
przez dyrekcj´ i nauczycieli przyj´li do wiadomoÊci, ˝e majà niezdolne dziecko.
Unikajà k∏opotów i próbujà byç wraz z dzieckiem jak najmniej zauwa˝alni, by le tylko ukoƒczy∏o szko∏´ i wyuczy∏o si´ zawodu. Ci rodzice tak˝e nie liczà
na pomoc i nie próbujà szukaç mo˝liwoÊci wspó∏pracy.
5. Postawa otwartoÊci na wspó∏prac´ – cechuje rodziców, którzy znajà pro blem lub pragnà go poznaç. Rozumiejà oni koniecznoÊç d∏ugofalowej i systematycznej, a przy tym specjalistycznej pracy w szkole i w domu. Chcà si´ w nià
w∏àczyç dzi´ki nawiàzaniu wspó∏pracy ze szko∏à: z psychologiem lub pedago giem, nauczycielami dziecka, nauczycielem terapeutà, poradnià psychologiczno -pedagogicznà.
Przy okazji wywiadówek i imprez szkolnych obserwowaliÊmy innych rodzi ców i staraliÊmy si´ wymyÊliç jakiÊ sposób na wspó∏prac´ ze szko∏à. MieliÊmy
szcz´Êcie, gdy˝ wychowawca naszego dziecka okaza∏ si´ osobà bardzo zainteresowanà tym problemem. Ch´tnie przysta∏ na propozycj´ wspó∏pracy. Zaowocowa∏o to powstaniem nieformalnego klubu rodziców z dyslektycznymi dzieçmi. Od czasu pierwszego spotkania wiele si´ zmieni∏o, wiele negatywnych
emocji zosta∏o wyjawionych, wiele kwestii przedyskutowanych w naszym gronie, ale nadal pozosta∏y pytania. Dlatego lubimy si´ spotykaç, nawet jeÊli ma my sobie przypominaç, ˝e sami nie byliÊmy or∏ami w szkole. Teraz nasze dzieci
przynajmniej egzaminy mogà zdawaç w warunkach dostosowanych do ich mo˝ liwoÊci, co umo˝liwi im uzyskanie wyników odpowiadajàcych ich prawdziwym
kompetencjom.
Z postaw, o których piszemy, najgorsze sà te nacechowane biernoÊcià.
W innych wypadkach ∏atwiej o przewartoÊciowanie i korzystny zwrot w spo sobie traktowania dziecka i jego problemu, tak jak si´ sta∏o w naszym wy padku.
Jak przeciwdzia∏aç wyuczonej bezradnoÊci?
1. Pami´taj: nigdy nie jest za póêno, aby rozpoczàç udzielanie po mocy dziecku z dysleksjà.
2. Nie „etykietuj” swojego dziecka, nie mów o nim: „dyslektyk”, ra czej: „Nasze dziecko ma problem dysleksji, a my razem z nim”.
3. Zapewnij dziecku pomoc w domu i w szkole.
4. Nie traktuj dziecka z dysleksjà jak chorego czy leniwego, nie
mów o nim „zdolny leƒ”.
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5. Nie mobilizuj dziecka do nauki ani karà, ani groêbà otrzymania
z∏ej oceny. Nie motywuj go do pracy krytykà lub kpinà, obni˝anie
samooceny obni˝a te˝ jego nadziej´ na popraw´ i ch´ç do pracy
nad sobà.
6. Pami´taj, ˝e dziecko nie wyroÊnie z dysleksji. Dysleksja jest problemem ca∏ego ˝ycia i ca∏ej rodziny.
7. Uwierz, ˝e twoje dziecko mo˝e w szkole odnieÊç sukces i uniknàç niepowodzenia, jeÊli b´dzie mu udzielona specjalistyczna pomoc.
8. Nie bój si´ kontaktu ze specjalistami w poradni psychologiczno-pedagogicznej, pedagogiem szkolnym i nauczycielem terapeutà w szkole dziecka.
9. Zach´caj dziecko do udzia∏u w zaj´ciach korekcyjno-kompensacyjnych, nagradzaj za prac´.
10. Wspó∏pracuj z nauczycielami i raz w tygodniu dowiaduj si´
u nauczyciela terapeuty, który prowadzi zaj´cia korekcyjno -kompensacyjne, co robiç w domu. Je˝eli dziecko ucz´szcza
na zaj´cia indywidualne, bywaj na nich wraz z dzieckiem
(po uzgodnieniu z prowadzàcym) i tam wykonuj niektóre
z çwiczeƒ.
11. Pami´taj, ˝e dziecko musi pracowaç nie tylko w szkole pod kie runkiem nauczyciela terapeuty, ale i systematycznie w domu
– do pracy w domu musisz w∏àczyç si´ osobiÊcie.
12. Wspomagaj rozwój dziecka. Razem z nim: rozmawiaj, rysuj,
ucz si´ krótkich piosenek, rymowanek i wierszyków, uk∏adaj
puzzle i klocki, czytaj ksià˝ki.
13. Rozwijaj wrodzone talenty i zainteresowania swojego dziecka.
14. Dostrzegaj i chwal wszystkie, nawet najmniejsze, osiàgni´cia
dziecka.
15. Stwórz mo˝liwoÊç relaksu i wspólnego prze˝ywania radoÊci,
je˝d˝àc z dzieckiem na rowerze, systematycznie chodzàc na ba sen, ∏y˝wy, spacery.
Ten ostatni punkt realizowaliÊmy tak˝e w ramach naszego nieformalnego
klubu rodziców z dyslektycznymi dzieçmi. Przy okazji spotkaƒ z innymi rodzi cami zebraliÊmy liczne doÊwiadczenia, a tak˝e dowiedzieliÊmy si´, co martwi
i niepokoi rodziców dzieci dyslektycznych.
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1.2. Czym si´ martwià rodzice dzieci z dysleksjà?
Rodzice dzieci z dysleksjà cz´sto zadajà sobie wiele pytaƒ. Poni˝ej zamieszczamy kilka z nich wraz z odpowiedziami.
Dlaczego tak póêno dowiedzieliÊmy si´ o k∏opotach dziecka? Jakie sà
szkolne procedury, gdy u dziecka pojawiajà si´ trudnoÊci w uczeniu si´? Rodzice nie zawsze dostrzegajà w domu, ˝e ich dziecko nie radzi sobie w szkole.
Zachowanie dziecka mo˝e byç bardzo odmienne w obydwu Êrodowiskach,
uczeƒ g∏oÊny, agresywny na lekcjach i na przerwach w szkole mo˝e nie ujawniaç takich zachowaƒ w domu. Dlatego te˝ rodzice powinni utrzymywaç sta∏y
kontakt ze szko∏à, nie tylko w formie bywania na wywiadówkach. Nauczyciel
mo˝e zaproponowaç potrzeb´ badania diagnostycznego, lecz rodzic musi wyraziç na to zgod´. Równie˝ sami rodzice mogà si´ zg∏osiç z dzieckiem do po radni, a starszy uczeƒ ma nawet prawo sam prosiç w poradni o takie badanie.
Nie jest potrzebne ˝adne skierowanie.
Jak szko∏a przekazuje informacje? W jaki sposób mo˝na si´ kontaktowaç
z nauczycielami? To sprawa do ustalenia pomi´dzy nauczycielem i rodzicami.
Mogà to byç: doraêna pisemna korespondencja, z góry ustalone krótkie spotkania lub kontakt telefoniczny o ustalonej porze. Wa˝ne jest, aby uwagi pisemne by∏y przez rodziców podpisywane, komentowane.
W jakich sprawach mo˝na i trzeba si´ kontaktowaç z nauczycielem? T´
spraw´ nale˝y uzgodniç na poczàtku roku szkolnego. Brak takiego uzgodnienia powstrzymuje przed kontaktami rodziców, którzy nie chcà zajmowaç na uczycielowi zbyt wiele czasu lub te˝ bojà si´ byç postrzegani jako nadgorliwi
czy nadopiekuƒczy.
Jakie wsparcie i dodatkowà pomoc mo˝e zaproponowaç szko∏a? W niektó rych szko∏ach organizuje si´ tylko zaj´cia wyrównawcze, ale nie sà one potrzebne uczniom z dysleksjà, poniewa˝ ograniczajà si´ tylko do powtórzenia
lekcji i utrwalenia treÊci nauczania. Takie zaj´cia sà potrzebne dzieciom mniej
zdolnym, o s∏abej pami´ci, wolnym tempie uczenia si´, zaniedbanym Êrodowi skowo. Uczeƒ z dysleksjà powinien ucz´szczaç na zaj´cia korekcyjno -kompen sacyjne, cz´sto te˝ na zaj´cia logopedyczne. Bardzo wskazane sà zaj´cia sportowe, basen, taniec. Ruch pozwala dziecku odreagowaç napi´cia, a nawet
uzyskaç sukces. Niektóre z zaj´ç ruchowych, jak çwiczenia równowa˝ne, majà
dodatkowo charakter terapeutyczny. Zaj´cia artystyczne (plastyka, muzyka,
teatr, taniec) stwarzajà mo˝liwoÊci rozwijania uzdolnieƒ dziecka i odnoszenia
sukcesów.
A oto kolejne pytania, które cz´sto zadajà sobie rodzice dzieci z dysleksjà:
– Jak wspó∏pracowaç z nauczycielem, aby najlepiej pomóc dziecku?
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– W jaki sposób rodzice mogà pomagaç swojemu dziecku?
– Gdzie poza szko∏à mo˝na znaleêç skutecznà pomoc i jak koordynowaç ze
szko∏à te dzia∏ania?
– Czy istnieje grupa wsparcia dla rodziców, stowarzyszenie rodziców dzieci
z dysleksjà, klub rodziców i jakà odgrywa rol´?
– Czy mo˝liwy jest egzamin lub test w formie dostosowanej do mo˝liwoÊci
dzieci z dysleksjà i jakich to wymaga dzia∏aƒ ze strony rodziców?
Wszystkie te pytania sà wa˝ne, a ich stawianie – w pe∏ni uzasadnione. Rodzice majà prawo je zadawaç, a tak˝e wyra˝aç swoje niepokoje. Mamy nadziej´, ˝e niniejsza publikacja odpowie na cz´Êç pytaƒ i pomo˝e rozwiàzaç wiele
problemów.

JeÊli masz refleksje i pytania, spróbuj je zapisaç.

1.3. Uwa˝na obserwacja post´pów w nauce, czyli rodzice
w roli detektywa
Dziecko z dysleksjà wymaga od rodziców szczególnej uwagi i poÊwi´cenia.
Wszystkie jego dzia∏ania, zachowania i nastroje mogà byç odzwierciedleniem
trudnoÊci w szkole i rodzàcych si´ k∏opotów, które nagromadzone prowadzà
cz´sto do pora˝ki szkolnej.
Uwa˝na obserwacja dziecka przez rodziców i ich pomoc w przezwyci´˝aniu
trudnoÊci gwarantujà jego dobre samopoczucie i budowanie pozytywnej samo oceny. JeÊli jednak zostawimy je samo z jego problemami, mo˝emy byç odpo wiedzialni nawet za chorob´ dziecka.
Uczniowie z dysleksjà bardzo cz´sto cierpià na fobie szkolne, ner wice, depresje, a tak˝e inne zaburzenia somatyczne, których êró d∏em sà niepowodzenia szkolne. Zdarzajà si´ te˝ myÊli samobójcze,
a nawet próby ich realizacji.
Zach´camy do uwa˝nej obserwacji dziecka. Byç mo˝e oka˝e si´, ˝e cz´ste
objawy, takie jak bóle g∏owy, brzucha, rozstrój ˝o∏àdka, a nawet bardzo silna go 81
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ràczka, wywo∏ane sà stresem, obawà przed szko∏à, strachem przed klasówkà.
Gdy dziecko zostaje w domu, objawy mijajà bardzo szybko. Utrzymujàcy si´
stres i strach mogà wywo∏aç jeszcze powa˝niejsze k∏opoty ze zdrowiem psychicznym. Konieczne jest wówczas leczenie psychiatryczne.
Mo˝na zapobiec takiemu scenariuszowi, kontaktujàc si´ z nauczycielami,
by rozmawiaç z nimi o k∏opotach dziecka, ustaliç pomoc i sposoby wyjÊcia z sy tuacji kryzysowych. Czasem trzeba skierowaç dziecko na badania psychologiczno -pedagogiczne, a nast´pnie na zaj´cia terapii pedagogicznej, które prowadzone sà w szkole. W innym wypadku pomogà lekcje prywatne. JeÊli
dziecko czuje si´ êle w klasie, powinno si´ rozwa˝yç decyzj´ zmiany klasy lub
szko∏y na bardziej przyjaznà. Niekiedy zaÊ wystarczy tylko systematyczna i kon sekwentna pomoc rodzica w odrabianiu lekcji i przygotowywaniu si´ do zaj´ç.
Zawsze warto utrzymywaç systematyczny kontakt z nauczycielami w szkole,
wychowawcà ucznia, terapeutà lub pedagogiem szkolnym.
Namawiamy rodziców do zapoznania si´ z planem lekcji dziecka, wr´cz nauczenie si´ go na pami´ç. Wskazane jest przeglàdanie plecaka dziecka: ksià˝ek
i zeszytów. Mo˝e wówczas dostrze˝emy, ˝e ksià˝ki sà nietkni´te, a zeszyty niezapisane? Byç mo˝e zapisy sà nieczytelne lub niemal w ka˝dym wyrazie jest
b∏àd, a pisemne prace cz´sto majà ocen´ niedostatecznà? Wiemy, ˝e nasze
dziecko jest b∏yskotliwe i zdolne, skàd zatem taka sytuacja? Poszukajmy przyczyn i znajdêmy recept´!
W wypadku naszego Kuby êród∏em jego problemów by∏a zbyt póêna dia gnoza, dopiero na poczàtku gimnazjum przebadano go po raz pierwszy i stwier dzono dysleksj´ rozwojowà. SzeÊç lat nauki na niby spowodowa∏o, ˝e ch∏opiec
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nabawi∏ si´ prawdziwego wstr´tu do szko∏y. Z poczàtku wyglàda∏o to niewinnie,
z czasem trudnoÊci zacz´∏y lawinowo narastaç i nie wystarczy∏a ju˝ du˝a wiedza
ogólna, b∏yskotliwoÊç i inteligencja, by utrzymaç dobre oceny i ominàç niepowodzenia.
My, rodzice, nie zauwa˝yliÊmy niczego niepokojàcego. Kuba wprawdzie
brzydko pisa∏, w dodatku z b∏´dami, ale od wczesnego dzieciƒstwa „baja∏
i baja∏”, jak okreÊli∏ to dziadek. Zapisywa∏ stare kalendarze zmyÊlonymi historiami, a do tego pi´knie je ilustrowa∏. Wszyscy doszliÊmy do wniosku:
zdolne dziecko. Nikt nie zaglàda∏ do tych jego powieÊci, zatem nie wpad∏o
nam do g∏owy, ˝e Kuba, „czytajàc” je p∏ynnie na dobranoc malutkiej siostrze,
z pewnoÊcià mówi∏ z pami´ci lub na nowo zmyÊla∏. NaÊladowa∏ przy tym czytajàcych doros∏ych, przyjmujàc odpowiednià poz´ i wyraz twarzy. Nie martwiliÊmy si´ te˝ uwagami babci, ˝e wnuk przesy∏a jej ˝yczenia zapisane bazgro∏ami pe∏nymi b∏´dów. Przecie˝ by∏ ch∏opcem, nie musia∏ byç dok∏adny
i staranny jak dziewczynka, poza tym byliÊmy przekonani, jak to doroÊli, ˝e
nasze pociechy ze wszystkiego „wyrosnà”. Tymczasem Kuba wyrós∏, owszem,
ale z ubraƒ i butów… nie z dysleksji.
Pomoc udzielana w domu przez nas, rodziców, by∏a intuicyjna i nieusystematyzowana. Przyczyni∏a si´ do tego, ˝e nie dosz∏o do wi´kszej tragedii szkol nej, ale te˝ nie u∏atwi∏a Kubie dalszej nauki. Ch∏opiec nauczy∏ si´ ró˝nych sztuczek, opra co wa∏ wie le doÊç sku tecz nych stra te gii uni ka nia z∏ych ocen
i nieprzem´czania si´ pracà, ale to na pewno nie poprawi∏o poziomu popraw noÊci i estetyki jego pisma. Niestety, drobne niepowodzenia szkolne Kuby
przerodzi∏y si´ w prawdziwe k∏opoty, które w koƒcu przeros∏y jego i nas. Ko nieczna sta∏a si´ interwencja z zewnàtrz. Nasze obserwacje wyjaÊni∏a diagnoza poradni. Sprawi∏a, ˝e wreszcie sami dostrzegliÊmy symptomy dysleksji.
Od tej pory zacz´liÊmy pracowaç nad pokonaniem problemu.
Jakie zachowania i trudnoÊci twojego dziecka
mogà Êwiadczyç o dysleksji?

1.4. Jest nas wielu – rodziców uczniów z dysleksjà
Zanim usiàdziemy i za∏amiemy r´ce po us∏yszeniu diagnozy: „dysleksja”,
musimy uÊwiadomiç sobie, ˝e nasze dziecko nie jest wyjàtkiem. Wielu
uczniów ma dysleksj´, a w ka˝dej trzydziestoosobowej klasie znajduje si´ ich
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kilku. Sà to dzieci zdolne, bystre, zazwyczaj majàce dobry poziom wiedzy
ogólnej, a w wielu umiej´tnoÊciach nawet wybiegajàce poza Êrednià. Potrafià
na przyk∏ad znakomicie dyskutowaç, biorà czynny udzia∏ w zaj´ciach grupowych. Majà talenty artystyczne lub nietypowe zainteresowania: wiedzà
wszystko o pajàkach, piszà programy komputerowe, rysujà komiksy, robià filmy animowane itp. Takie uzdolnienia nie wykluczajà trudnoÊci w uczeniu si´,
choç cz´sto kompensujà problemy w nauce.
Nasze dziecko z dysleksjà mo˝e byç tak˝e nieÊmia∏e lub przeci´tne i wtedy
ginie w t∏umie przebojowych i Êmia∏ych kolegów z klasy. Nie znaczy to jednak,
˝e jest mu pisany gorszy los w karierze szkolnej i zawodowej. Ono tak˝e mo˝e
wybraç dobrà szko∏´, ukoƒczyç z powodzeniem studia i odnieÊç spektakularny
sukces, lecz… potrzebuje do tego wi´cej czasu i o wiele wi´cej pracy.
Dzieci z dysleksjà po prostu muszà si´ inaczej i wi´cej uczyç, wi´c zamiast
pobiec do szko∏y z opinià z poradni psychologiczno-pedagogicznej, aby „dali
mojemu dziecku Êwi´ty spokój”, zapoznajmy si´ z metodami pracy, proponowanymi w niniejszej publikacji.
Rodzice nie muszà si´ czuç osamotnieni, pozostawieni ze swoim strachem
o dziecko, nie muszà samodzielnie poszukiwaç sposobów pomocy dziecku czy
uczyç si´ na w∏asnych b∏´dach, jak pracowaç z dzieckiem. Co zatem zrobiç?
Nawià˝my kontakt z rodzicami dzieci z dysleksjà, których spotykamy
na wywiadówce. Pomo˝e wymiana poglàdów, wydawnictw o dysleksji czy zwyczajna herbatka, aby si´ wygadaç i podzieliç niepokojami.
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Po raz kolejny namawiamy do spotkaƒ z wychowawcà, pedagogiem i psychologiem szkolnym. Powinni oni poinformowaç, jakà specjalistycznà pomoc szko∏a mo˝e zaoferowaç naszemu dziecku. Je˝eli w szkole odbywajà si´
zaj´cia korekcyjno-kompensacyjne, to kontaktujmy si´ równie˝ z prowadzàcym je nauczycielem terapeutà. Fachowe porady udzielane na podstawie informacji i wskazaƒ zawartych w opinii mogà pomóc w konkretnym przypad 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˝liwoÊci danego dziecka.
Je˝eli w szkole nie odbywajà si´ zaj´cia terapii pedagogicznej, wówczas
rodzice muszà si´ skontaktowaç z pedagogiem z poradni psychologiczno-pedagogicznej i ustaliç mo˝liwoÊç udzia∏u w zaj´ciach odbywajàcych si´ na terenie poradni. Rodzice nie zawsze wiedzà, ˝e w ka˝dym rejonie szkolnym
istnieje taka poradnia i mo˝na si´ do niej zg∏osiç nie tylko w wypadku badaƒ
dziecka, ale te˝ w poszukiwaniu pomocy i porad. Spis poradni w województwie znajdziemy w ka˝dej ksià˝ce telefonicznej. Najcz´Êciej oferujà one zaj´cia prowadzone indywidualnie, co stwarza mo˝liwoÊç udzia∏u w nich rodzica. To pozwala obserwowaç k∏opoty i sukcesy dziecka, a tak˝e doceniç
i nagrodziç jego wysi∏ek. ObecnoÊç na zaj´ciach to swoista szko∏a terapii pedagogicznej: rodzice uczà si´, jak pracowaç z dzieckiem, jakich u˝ywaç pomocy, jak si´ odnosiç do dziecka, gdy jest zniech´cone, odmawia wspó∏pracy lub znowu nie umie tego, czego si´ ju˝ nauczy∏o… Nauczyciel terapeuta
jest modelem dla rodzica.
W niektórych wypadkach niezb´dnym krokiem bywa skontaktowanie si´
z kuratorium oÊwiaty w celu odnalezienia szko∏y, w której pracuje si´ metodami odpowiednimi dla uczniów z dysleksjà. Gdaƒski Oddzia∏ Polskiego Towarzystwa Dysleksji dysponuje spisem szkó∏ przyjaznych uczniom z dysleksjà
w województwie pomorskim (www.dysleksja.univ.gda.pl).
Zach´camy do szukania pomocy w oddzia∏ach Polskiego Towarzystwa
Dysleksji, do którego nale˝y du˝a rzesza rodziców uczniów z dysleksjà. Ka˝ dy oddzia∏ PTD prowadzi równie˝ cotygodniowe dy˝ury, tak˝e telefoniczne,
podczas których mo˝na zasi´gnàç porad – w tym dotyczàcych stanu prawne go ucznia z dysleksjà oraz wyboru w∏aÊciwej szko∏y, metod i sposobów pracy
z dzieckiem. (Spis oddzia∏ów PTD na koƒcu ksià˝ki i na podanej stronie in ternetowej). Przy Zarzàdzie G∏ównym PTD i niektórych jego oddzia∏ach
dzia∏ajà poradnie diagnostyczno -terapeutyczne. Mo˝na tam zapisaç dziecko
na odp∏atne zaj´cia terapeutyczne. Rodzice mogà te˝ na w∏asnà r´k´ za trudniç prywatnego nauczyciela terapeut´, który zazwyczaj raz w tygodniu
(1–1,5 godz.) prowadzi zaj´cia z dzieckiem. JednoczeÊnie ustala z rodzicami
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zadania dla dziecka na pozosta∏e dni (dlatego rodzice powinni byç obecni
na çwiczeniach).
Wreszcie mo˝na szukaç pomocy na rynku wydawniczym. RoÊnie liczba publikacji proponujàcych rodzicom konkretne metody çwiczeƒ z uczniem z dys leksjà, chocia˝by seria Ortograffiti. Inne wartoÊciowe publikacje znajdà Paƒstwo w bibliografii.
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