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JAK USPRAWNIAĆ U DZIECKA FUNKCJE WZROKOWE?
Oprac. M. Smolarek na podst. M. Bogdanowicz, A. Adryjanek, M. Rożyńska ”Uczeń z dysleksją w domu”

Ćwiczenia na materiale obrazkowym:
● zwracanie uwagi na szczegóły rysunku, obrazka,
● zachęcanie do zabaw takich, jak rysowanie, konstruowanie według wzoru, 

układanki,
● rozpoznawanie treści obrazków,
● zapamiętanie  jak  największej  liczby  przedmiotów  eksponowanych  

na obrazku,
● rozpoznanie  przebiegu  przedstawionych  zdarzeń  na  podstawie  serii 

obrazków,
● dobieranie par jednakowych obrazków: domina obrazkowe, Czarny Piotruś,
● układanie  obrazków  w  szeregu  według  kolejności,  w  jakiej  były 

eksponowane,
● wyszukiwanie różnic i podobieństw w obrazkach,
● składanie całości obrazka z jego części według wzoru i bez wzoru,
● kolorowanie ukrytego obrazka,
● kolorowanie wzorów ze stempli.

Ćwiczenia na materiale geometrycznym:
● kreślenie kształtów geometrycznych w powietrzu,
● segregowanie figur według określonych cech (kształt, kolor, wielkość itp.),
● dobieranie par jednakowych figur geometrycznych,
● układanie  figur  według  wzoru w układzie  szeregowym (figury  wycięte  

z kolorowego papieru),
● układanie kompozycji z figur geometrycznych według wzoru,
● obrysowywanie figur geometrycznych, 
● zarysowywanie (zakreskowanie, zakratkowanie) figur geometrycznych,
● kolorowanie figur geometrycznych.

Ćwiczenia na materiale literopodobnym i literowym:
● odtwarzanie wzorów graficznych,
● uzupełnianie elementów brakujących we wzorze graficznym,
● dostrzeganie podobieństw i różnic między znakami graficznymi,
● lepienie liter z plasteliny,
● wycinanie liter,
● formowanie kształtów liter ze sznurka i drutu,
● wodzenie palcem po literach wykonanych z szorstkiego materiału,
● odrysowywanie liter od szablonu i kolorowanie ich,
● odrysowywanie liter przez kalkę techniczną, folie,
● układanie liter klocków pod obrazkiem,
● uzupełnianie elementów w literze drukowanej i pisanej,
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● wyszukiwanie w tekście pisanym określonej litery,
● zgadywanie liter pisanych w powietrzu lub na plecach,
● odtwarzanie z pamięci uprzednio widzianych liter,
● gra w domino literowe,
● odtwarzanie kształtu liter i ich połączeń,
● pisanie po śladzie liter, sylab, wyrazów,
● pisanie  liter  według  wzoru  w  zeszycie  w  trzy  linie,  porównywanie  

ze wzorem po napisaniu.

Ćwiczenia  współpracy  oka  i  ręki  (koordynacji  wzrokowo  –  ruchowej)  według 
następujących etapów:

1. Rysowanie po śladzie (po linii konturu) lub wypełnianie wykropkowanych 
linii na obwodzie rysunku,

2. Kalkowanie  rysunku  przez  szkło,  kalkę  techniczną  lub  folię, 
obrysowywanie zapomoga szablonów,

3. Zamalowywanie rysunku konturowego,
4. Zakreskowywanie  fragmentów  rysunku  liniami  pionowymi,  poziomymi, 

ukośnymi, falistymi, „zakratkowywanie”,
5. Wypełnianie  rysunku  innymi  materiałami,  na  przykład  skrawkami 

wydzieranymi z bibułki, plasteliną, watą,
6. Robienie ramki ze szlaczków,
7. Wycinanie rysunku, wklejanie go do zeszytu.
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JAK USPRAWNIAĆ U DZIECKA 
FUNKCJE SŁUCHOWO - JĘZYKOWE?

Oprac. M. Smolarek na podst. M. Bogdanowicz, A. Adryjanek, M. Rożyńska ”Uczeń z dysleksją w domu”

Funkcje te są doskonalone podczas następujących czynności:
● uczenie  się  na  pamięć  krótkich  wierszyków,  rymowanek,  piosenek, 

wyliczanek, fragmentów bajek muzycznych,
● słuchanie i rozwiązywanie zagadek,
● zagadki słuchowe: rozpoznawanie nagranych dźwięków, odgłosów natury,
● układanie  rymowanek  (określanie,  które  słowa  z  podanych  trzech  się 

rymują, a które słowo się nie rymuje),
● powtarzanie  za  dorosłym  ciągów  słownych  (np.  but,  bluzka,  spodnie 

skarpeta),
● zabawa:  jakie  słowo było  powiedziane  dwa razy  (np.  okno,  oko,  drzwi,  

okno),
● słuchanie  bajek,  opowiadań,  bajek  muzycznych  (często  powtarzanych)  

oraz samodzielne opowiadanie fragmentów i dopowiadanie zakończeń,
● zabawa  „powtórz  po  mnie”:  dorosły  wydaje  dźwięki  różnymi 

przedmiotami,  a  dziecko  z  zamkniętymi  oczami  nasłuchuje  i  następnie 
odgaduje  nazwy  użytych  przedmiotów  (np.  stukanie  łyżeczką,  cięcie 
nożyczkami, gniecenie papieru),

● opisywanie lub tworzenie opowiadania do oglądanych ilustracji,
● klaskanie na sygnał: przed przeczytaniem bajki dziecku dorosły wskazuje 

jakieś  słowo  (np.  król);  gdy  w  opowiadaniu  słowo  to  pojawi,  dziecko 
klaszcze (lub wykonuje umowny ruch, np. podskakuje),

● wyodrębnianie zdań w wypowiedziach innych osób lub w tekście piosenki,
● układanie zdań z podanych słów,
● wyodrębnianie i liczenie wyrazów w zdaniu,
● liczenie sylab w podanych słowach,
● rozmowa kosmitów, robotów – mówienie do siebie sylabami lub głoskami,
● wyszukiwanie  w  otoczeniu  przedmiotów  o  nazwie  na  zadana  sylabę  

lub głoskę,
● liczenie głosek w słowach,
● zabawa w echo: wyodrębnianie i powtarzanie ostatniej głoski w usłyszanym 

słowie,
● „słowny  łańcuszek”  –  podawanie  przez  uczestników  na  zmianę  słów,  

tak by ostatnia głoska słowa była pierwszą głoską następnego,
● opuszczanie  głosek  na  początku  słowa  (np.  chusta  –  usta)  w  środku  

lub na końcu słowa,
● rozpoznanie  nazwy  przedmiotu  na  podstawie  pierwszej  głoski  (np.  tym 

przedmiotem rysujemy: o…….),
● wyodrębnianie  pierwszej  głoski  nazwy  przedmiotu  z  obrazka  

lub  z  otoczenia  (np.  zabawa:  „Jedzie  pociąg  naładowany  towarami,  których 
nazwa zaczyna się  głoską k. Co przewozi?” – kury, karty, krowy…..).
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JAK DOSKONALIĆ  ORIENTACJĘ 
W SCHEMACIE CIAŁA I PRZESTRZENI?

Oprac. M. Smolarek na podst. M. Bogdanowicz, A. Adryjanek, M. Rożyńska ”Uczeń z dysleksją w domu”

Orientacje te doskonalimy przez następujące zabawy i zajęcia:
● utrwalenie poprawnego rozumowania pojęć i określeń dotyczących pozycji 

ciała i prostych ruchów (prawa, lewa, do góry, na dół, niżej, wyżej, prosta, 
zgięta),

● chodzenie  po  narysowanej  ścieżce  zgodnie  z  poleceniami:  „Idź  prosto,  
do tyłu, w prawo, w lewo”,

● wymijanie  samochodem  lub  wózkiem  przeszkód:  piłek,  pachołków, 
klocków i określanie głośno kierunku,

● odtwarzanie ruchami poszczególnych czynności – również jako zgadywanki 
(np. wiosłowanie, zbieranie grzybów do koszyka),

● określanie  na  obrazku  położenia  poszczególnych  przedmiotów  
w przestrzeni,

● układanie przedmiotów w odpowiednim położeniu (np. „Na krześle posadź 
misia, pod krzesłem połóż piłkę”),

● rysowanie  przedmiotów  w  odpowiednim  położeniu  (np.  „Obok  domu 
narysuj drzewo, nad domem słońce”),

● udzielanie odpowiedzi na pytania (np. „Gdzie siedzi kot”),
● kolorowanie  obrazka  według  instrukcji  (np.  pola  oznaczone  kółkiem 

zamaluj na czerwono”),
● utrwalanie różnicowania stron ciała (np. „Pokaż prawą rękę, lewą nogę”),
● śledzenie linii w labiryncie,
● odtwarzanie różnych konstrukcji z plasteliny i materiałów przyrodniczych 

(patyczki, liście, kamyki, piasek),
● kreślenie  w  powietrzu  (figur  geometrycznych,  liter  i  innych  kształtów 

graficznych),
● układanie  całości  z  pociętych  części  –  układanki  geometryczne  

i obrazkowe,
● rysowanie  szlaczków z  kształtów literopodobnych w układzie  od  lewej  

do prawej i z góry na dół.
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JAK DOBRZE ZORGANIZOWAĆ OTOCZENIE DZIECKA?
Oprac. M. Smolarek na podst. M. Bogdanowicz, A. Adryjanek, M. Rożyńska ”Uczeń z dysleksją w domu”

1) Wdrażamy porządek i stały rozkład dnia (ta sama pora wstawania, spożywania 

posiłków,  wykonywania  obowiązków,  kładzenia  się  spać).  Dziecku  daje  to 

poczucie spokoju i ładu. Jego organizm, zwłaszcza układ nerwowy, ma czas

na regenerację.

2) Planujemy z wyprzedzeniem wszystkie  sprawy dodatkowe (poza rozkładem 

dnia), w których dziecko będzie uczestniczyć.

3) Dyskretnie przypominamy dziecku o jego obowiązkach.

4) Dajemy dziecku czas na odpoczynek po szkole, lecz odrabianie lekcji powinno 

się odbywać po niezbyt długiej przerwie. Tuz przed rozpoczęciem pracy niech 

wykona kilka ćwiczeń ruchowych przy muzyce.

5) Stwarzamy dziecku warunki do dobrej koncentracji uwagi podczas odrabiania 

lekcji.  Trzeba  ograniczyć  silne  bodźce,  czyli  unikać  głośnej  muzyki, 

włączonego  telewizora,  radia,  głośnego  rozmawiania  itp.  Wokół  stołu  

do odrabiania lekcji nie eksponujemy obrazków, maskotek, zabawek, by nie 

rozpraszać dziecka.

6) Trzeba ograniczać dziecku oglądanie TV i granie w gry komputerowe. Zajęcia 

te powinny się odbywać we wcześniej zaplanowanym czasie i być traktowane 

jako nagroda (dozowana w ścisłych granicach czasowych). W zamian bardzo 

wskazane jest wyjście z dzieckiem na spacer lub systematyczne uczęszczanie 

na zajęcia sportowe, plastyczne, taneczne, chór.

7) Dostosowujemy tempo nauki do możliwości psychofizycznych dziecka.

8) Rozbudzamy w dziecku zainteresowania.

9) Dbamy o  prawidłową dietę,  bogatą  w białko  i  wysoko nienasycone kwasy 

tłuszczowe (ryby, owoce morza, tran, Wit A+E).

10) Pilnujemy, aby dziecko, przystępując do nauki, nie było głodne ani spragnione 

(każdy człowiek powinien wypijać około 2 litrów dziennie).

11) Uczymy  dziecko  relaksacji  –  wykonanie  kilku  ćwiczeń  ruchowych  przy 
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muzyce  barokowej,  napicie  się  wody.  Dzięki  temu  przywrócona  zostanie 

równowaga  emocjonalna  dziecka,  zaspokojone  zostaną  jego  potrzeby 

emocjonalne, które w znaczny sposób mogą utrudniać mu naukę – odgrywają 

dużą rolę w pamięciowym przyswajaniu wiedzy

12) Dostosowujemy sposób pracy dziecka do indywidualnego stylu uczenia się.
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JAK POMÓC DZIECKU W   ODRABIANIU LEKCJI  ?  
Oprac. M. Smolarek na podst. M. Bogdanowicz, A. Adryjanek, M. Rożyńska ”Uczeń z dysleksją w domu”

1) Przygotuj  spokojny  kącik z  odpowiednim oświetleniem (rozproszone)  

i  usytuowaniem  zależnym  od  tego,  która  ręką  posługuje  się  dziecko  (jeśli  jest 

leworęczne, światło powinno padać z prawej strony lub z góry). Wyposaż to miejsce 

w  biurko,  tablicę  do  przyczepiania  ważnych  informacji,  magnetofon  

do odsłuchiwania nagranych lekcji lub ćwiczeń, wodę do picia.

2) Wyznacz stałą godzinę w ciągu dnia na odrabianie lekcji.

3) Przygotuj potrzebne przybory i materiały (książki, zeszyty, ołówki, kredki, długopisy, 

linijkę, zakreślasz, klej, spinacze itd.).

4) Dobrze wywietrz pokój przed każdym odrabianiem lekcji.

5) Wytwórz  miłą  atmosferę pozbawioną  pośpiechu  i  nerwowości.  Dziecko  przed 

odrabianiem pracy domowej  powinno być wypoczęte  i  najedzone.  Niech dziecko 

wykona kilka ćwiczeń z metody Dennisona, posłucha muzyki klasycznej, barokowej.

6) Ustal z dzieckiem, co jest zadane i przygotuj plan odrabiania zadań uwzględniający 

przerwy relaksacyjne (odprężające rękę, wzrok).

7) Ustal z dzieckiem sposób postępowania, jeśli przygotowanie się do lekcji wymaga 

dłuższego  czasu,  na  przykład  czytanie  lektur,  utrwalanie  pamięciowe  wierszy  

i piosenek. Zapisz w terminarzu dni tygodnia i godziny, w które dziecko przeznaczy 

na tę formę nauki, aby zdążyć ją zrealizować w terminie. 

8) Przed sprawdzeniem wiadomości  warto zrobić  plan powtórki przez wyznaczenie  

na każdy dzień zagadnień do utrwalenia. Dziecko z dysleksją musi znacznie częściej 

i  więcej  razy powtarzać materiał,  choć często wydaje mu się,  że wiadomości już 

dobrze przyswoiło i sprawnie opanowało umiejętności. Często dotyczy to tabliczki 

mnożenia, orientacji w kierunkach na mapie, nazw i nazwisk, chronologii wydarzeń. 

W praktyce zwykle się okazuje, ze podczas nowej sytuacji, a jest nią sprawdzian, 

przyswojone już umiejętności dziecko wykonuje wolniej. Zwykle brakuje mu czasu 

na  wykonanie  zadań,  ponieważ  emocje  dezorganizują  pracę.  Pomocne  może  być 

nagrywanie  treści  do  nauczenia,  które  wielokrotnie  można  odtwarzać  

i przesłuchiwać. Nagrywany tekst może czytać dorosły lub dziecko.
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9) Dziecko z dysleksją czyta przeciętnie kilka razy wolniej, zatem w codziennym planie 

zajęć  powinien  być  uwzględniany  również  czas  na  czytanie.  Pamiętać  należy 

zarówno  o  treningu  głośnego  czytania,  jak  i  czytaniu  „dla  siebie”,  

po cichu. Ważne jest,  by dziecko czytało codziennie, także podczas dni wolnych  

od nauki.

10)Przejrzyj   pisemne zadania domowe pod względem poprawności ortograficznej i ustal 

z dzieckiem sposób dokonywania korekty.

11)Uzgodnij z nauczycielem, jakie są  wymagania i zasady dotyczące pisemnych prac 

domowych. Jeśli dziecko ma dysgrafię, warto przemyśleć sposób przygotowywania 

dłuższych form pisemnych. Należy rozważyć, czy powinno prace pisać odręcznie, 

np.  tzw.  pismem  korektorskim  (bez  łączenia  liter),  drukowanymi  literami,  czy 

posługując się komputerem.

12)Ustal, jaki sposób uczenia się jest najskuteczniejszy dla dziecka (styl uczenia się).

13)Udzielaj  dziecku  pochwał za  dobrze  wykonaną  pracę  i  włożony  wysiłek, 

by  wzmocnić  jego  poczucie  wartości,  a  jednocześnie  podnieść  motywację

do dalszej nauki.

14)Jeśli  dziecko  notorycznie  nie  wie,  co  ma  zadane,  ustal  z  nauczycielką,  

żeby  codziennie  sprawdzała,  czy  dziecko  zapisało  zadanie  domowe.  Ty  będziesz 

sprawdzać wykonaną lekcję.

15)Podziel  zadania  na  małe  „porcje”.  Wyznacz  krótkie  odcinki  czasowe  do  ich 

wykonania  (nastaw  stoper,  minutnik,  zegarek),  po  których  będziesz  wkraczać 

i kontrolować postępy. Ustal nagrodę po wykonaniu kilku „porcji”,  np. oglądanie 

bajki przez 10 minut.

16)Sprawdź, co dziecko umie, a czego nie  . Niech wykona wszystko to, na co go stać. 

Zbyt trudne fragmenty wyjaśnij dziecku lub wykonajcie je wspólnie. Natychmiast 

wyłączaj  się  z  pomocy,  gdy  dziecko  zaczyna  sobie  radzić  

na danym etapie realizacji zadania. 

9



RECEPTY NA DOBRE CZYTANIE:

Oprac. M. Smolarek na podst. M. Bogdanowicz, A. Adryjanek, M. Rożyńska ”Uczeń z dysleksją w domu”

1. Codzienny trening czytania  . Ważne by trening czytania odbywał się każdego dnia, 

także podczas dni wolnych od nauki, przerwy bowiem negatywnie wpływają na już 

opanowane umiejętności.

Trening głośnego czytania wspomaga technikę czytania. Jeśli jednak dziecko czyta coś 

dla siebie, zadaną lekturę lub poszukuje informacji, powinno czytać po cichu. Warto je 

wdrażać  do  cichego  czytania  już  od  klasy  pierwszej,  kiedy  poszukuje  odpowiedzi  

w  tekście,  czyta  zadania  matematyczne  lub  polecenia.  Czytanie  i  pisanie  jest  mu 

potrzebne na co dzień. Warto więc wykorzystać wszelkie możliwe sytuacje codzienne, 

w  których  przydaje  się  czytanie  i  pisanie  (np.  czytanie  przepisu  kulinarnego,  daty 

ważności, nagłówków w gazecie, pisanie list zakupów, podpisywanie rysunków itd.). 

Czasami dziecku należy pomóc na etapie przejścia z czytania głośnego do cichego.

Można to zrobić w następującej kolejności: 

a. najpierw czytanie głośne z naturalną siłą głosu,

b. następnie czytanie szeptem,

c. a  potem  czytanie  wzrokiem  z  wyłączonym  głosem  (zdarza  się,  

że  dziecko,  redukując  głos,  zaczyna lekko kołysać  głową,  co  nie  powinno 

niepokoić rodziców). 

W początkowej  nauce czytania  dziecko może sobie pomagać,  przesuwając palec  

pod  czytanym  tekstem,  umieszczając  linijkę  pod  czytanym  wierszem  

albo  stosując  nakładkę  z  podkreśleniem.  Przezroczysta,  kolorowa  nakładka  

do czytania polecana jest  wszystkim osobom, które mają trudności w czytaniu,  tym, 

którzy  gubią  się  w  tekście  podczas  czytania,  przeskakują  z  wiersza  

do wiersza lub zbyt szybko wybiegają wzrokiem do przodu, domyślając się znaczenia 

wyrazów.  Przesłona  nie  pozwala  na  to,  ograniczając  pole  widzenia  

i utrwalając kontrolę ruchów gałek ocznych.
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Głośne czytanie dziecka dyslektycznego jest często udręką, dlatego nie wolno dorosłym 

okazywać zniecierpliwienia ani złości czy kpiny, nie wolno tez zmuszać do głośnego 

czytania  przed  klasą (bez  wcześniejszego  uzgodnienia  tego  faktu  

z dzieckiem).

2. Głośne  czytanie  z  rodzicem  .  Codzienne  głośne  czytanie  wpływa  korzystnie  

na wszechstronny rozwój procesów poznawczych:

a. koncentracji  uwagi  słuchowej,  dowolnej  (kierowanej  wola  dziecka)  – 

ćwiczenie zdolności do silnej i długiej koncentracji na bodźcach słuchowych, 

tak potrzebnej na lekcjach szkolnych;

b. pamięci słuchowej, dzięki której dziecko potrafi utrzymać w pamięci podane 

informacje  i  operować  nimi,  np.  analizować  i  scalać,  odnosić  

do już znanych faktów, wydobytych z pamięci długoterminowej;

c. funkcji  językowych  –  wzbogacanie  słownika,  różnicowanie  znaczeń  słów, 

wyrażeń;

d. myślenia pojęciowo – słownego – dokonywanie operacji umysłowych, takich 

jak  analiza  i  synteza  informacji,  porównywanie,  tworzenie  kategorii, 

rozumienie i tworzenie pojęć nadrzędnych, rozumienie przenośni, tworzenie 

sądów, kojarzenie treści, dzięki czemu rozumiemy czytany tekst;

e. wyobraźni, czyli konstruowania obrazów osób i sytuacji na podstawie treści 

odebranych podczas słuchania książki.

Codzienne czytanie sprzyja nie tylko podtrzymywaniu kontaktu rodzica z dzieckiem, ale też 

oddziaływuje  wychowawczo  (poprzez  dyskusje  na  temat  postępowania  bohaterów), 

rozbudza  zainteresowania,  a  przede  wszystkim  uczy  właściwego  kontaktu  z  książką  

i stanowi działanie profilaktyczne dysleksji.

Początkowe  wspólne  czytanie  może  polegać  na  tym,  że  dorosły  czyta  tekst,  a  dziecko 

wskazuje odpowiednie ilustracje, potem nazywa osoby, czynności, aż w pewnym momencie 

komentuje  usłyszane  fakty  –  zinterpretuje  obrazek  na  podstawie  tego,  co  widzi  

i co usłyszało. Dzieci mogą tez śledzić palcem czytany tekst.
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3. Czytanie  z  dorosłym  na  zmianę  („czytanie  na  raty”)  . Technika  ta  pobudza 

zainteresowanie  treścią  książki,  motywację  dziecka  do  czytania,  prowokuje  

do  aktywnej  postawy,  np.  do  odpowiadania  na  pytania,  komentowania  tekstu. 

Dorosły,  czytając  na  zmianę  z  dzieckiem,  przyśpiesza  tempo  czytania,  a  więc  

i  rozgrywania  się  akcji,  co  podnosi  zaciekawienie  jej  przebiegiem.  Objaśnienie 

trudnych słów czy wyrażeń ułatwia zrozumienie treści. Dostosowanie długości tekstu 

czytanego przez dziecko do jego możliwości daje mu okazje do treningu czytania, 

pozwala  uwierzyć,  że  czytanie  na  głos  może  się  udać  Inie  jest  takie  straszne,  

a z czasem dostarczy satysfakcji. 

Można ustalić stałą porę czytania oraz czas czytania (20 – 30 minut). Zależnie od wieku 

dziecka wydłużamy czas czytania, szczególnie czytania samodzielnego.

Uczeń młodszy:

1) dziecko czyta na głos – zależnie od możliwości od jednej linijki tekstu do pół strony,

2) dziecko czyta razem z dorosłym na głos „chórem” – dorosły nieco ciszej, ilość tekstu 

dwa razy większa (niż w punkcie 1),

3) dorosły czyta dziecku na głos – ilość tekstu trzy razy większa (niż w punkcie 1). 

Dziecko  słuchając,  jednocześnie  śledzi  tekst  czytany  przez  dorosłego  w  książce 

(najlepiej  mieć drugi  egzemplarz  lektury).  W takiej  sytuacji  dziecko jest  aktywne – 

czyta tekst po cichu, lecz z większą łatwością,

4) dziecko czyta same po cichu – ilość tekstu zależy od możliwości.

Powtórka całego cyklu (pkt 1 – 4)

5) streszczenie przeczytanego tekstu (opowiadanie ustne) lub rozmowa o tekście

 Uczeń starszy:

1) dziecko czyta na głos – zależnie od możliwości od pół do 1 strony,

2) dorosły czyta dziecku na głos – trzy razy więcej (niż w punkcie 1),

3) dziecko czyta same po cichu – cztery razy więcej (niż w punkcie 1),

Powtórka całego cyklu (pkt 1 – 3)

4) podsumowanie  przeczytanego  rozdziału  w  postacie  streszczenia  ustnego 

(opowiadanie  )  lub  pisemnego  (w  formie  planu  czy  wypracowania);  dyskusja  

nad wybranymi problemami.
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4. Czytanie  z  wykorzystaniem  nagranego  tekstu  książki:  książka  mówiona  . 

Nagrania  książek  pomagają  dzieciom  z  trudnościami  w  czytaniu  pomagają  

w  przyśpieszeniu  procesu  czytania  lektur.  Książki  mówione  można  wyłożyć  

w  bibliotekach  pedagogicznych,  dużych  bibliotekach  publicznych  

i bibliotekach dla osób niewidomych, jak również zakupić.

Jeżeli rodzice dysponują nagraniami książek, wówczas opisany wcześniej przebieg pracy  

z  tekstem  dziecko  kontynuuje,  słuchając  pozostałej  części  z  kasety  lub  płyty

 w następujący sposób:

1) słuchanie  tekstu  z  jednoczesnym  czytaniem  –  śledzeniem  go  w  książce  

(np. 2 – 3 strony),

2) słuchanie tekstu bez czytania – (do końca rozdziału),

3) podsumowanie  przeczytanego  i  wysłuchanego  rozdziału  –  streszczenie

i dyskusja.

5. Czytanie  z  rodzicem (czytanie  w  parach).     Jeżeli  u  dziecka  występują  znaczne 

trudności  w czytaniu,  pomoc dorosłego polega na   pokazaniu  właściwej  techniki 

czytania. Zaleca się wówczas technikę „czytanie w parach”. Powinno się odbywać 

codziennie  (ok.  10  min.).  dorosły  i  dziecko jednocześnie  czytają  głośno ten  sam 

tekst. Dorosły czyta spokojnie, niezbyt głośno i bardzo powoli, wydłużając wyrazy. 

Dziecko  w  tym  samym  czasie  również  czyta  głośno,  starając  się  nadążyć  

za dorosłym. Uwaga: czytamy całymi wyrazami, unikając głosowania i skandowania 

sylab. Już po kilku razach codziennego treningu technika czytania dziecka ulegać 

będzie poprawie, a tempo czytania się przyspieszy. Gdy dorosły usłyszy, że dziecko 

zaczyna czytać pewniej, głośniej, powinien powoli ściszać głos do szeptu i skracać 

wydłużanie  wyrazów.  Przy  pojawieniu  się  problemów  z  czytaniem  w  formie 

zacinania, niemożności odczytania wyrazu dorosły ponownie podnosi ton głosu –  

do czasu, gdy dziecko znowu zacznie względnie płynnie czytać.

6. Czytanie  innym     (np.  babci,  młodszemu  rodzeństwu)  stanowi  dla  dziecka  duże 

wyzwanie i jest zachętą do samej czynności. Czytając komuś dziecko się dowiaduje, 

że  jest  słuchane,  potrzebne  innym  i  czuje  się  przez  to  dowartościowane.  Może 
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przeczytać  fragmenty  artykułu,  programu  TV,  wierszyka.  Czytanie  młodszym 

pomaga  przełamać  dziecku  z  dysleksją  strach  przed  głośnym  czytaniem  przed 

publicznością, gdyż maluchy wykazują zainteresowanie starszymi od siebie dziećmi 

i chętnie nawiązują z nimi kontakty. Ponadto nie dostrzegają pomyłek, które może 

popełnić  dziecko  dyslektyczne.  Okazują  też  duże  zaciekawienie,  co  wzmacnia 

postawę gotowości do czytania dziecka z dysleksją.

7. Czytanie  lektur  .    Jeżeli  uczeń  będzie  systematycznie  postępować  wg  poniższej 

instrukcji, wówczas zdobędzie umiejętność samodzielnej pracy z każdym tekstem: 

lekturą, czasopismem, podręcznikiem. Pomoc nauczyciela polega na tym, aby przed 

czytaniem podał wskazówki w punktach, na jakie ważne aspekty uczeń ma zwracać 

uwagę.  Dla  ucznia  z  dysleksją  jest  to  wielkie  udogodnienie.  Ułatwieniem  jest 

również  wskazanie  fragmentów,  które  będą szczegółowo omawiane.  Ważne  jest,  

by uczeń nie sięgał tylko do opracowań i  streszczeń tekstów, lecz czytał książki  

w całości.

Praktyczne wskazówki dla ucznia do czytania lektur (dłuższych tekstów, książek):

● dowiedz  się  od  nauczyciela,  na  co  należy  zwrócić  uwagę  podczas  czytania 

książki,

● zapoznaj  się  z  budową  książki:  przejrzyj  materiał  do  przeczytania,  zwracając 

uwagę na tytuły rozdziałów, spis treści,

● zastanów  się  po  ile  stron  należy  codziennie  czytać,  aby  zakończyć  czytanie 

książki w terminie. Zapisz tę liczbę w terminarzu i codziennie przestrzegaj,

● przystępuj  do  czytania,  gdy  jesteś  wypoczęty  i  w  dobrym  nastroju.  Czytaj 

dokładnie i uważnie, zaznaczaj zakładkami miejsca, które są ważne,

● podczas czytania rób krótkie przerwy na odpoczynek oczu (np. zamknij  oczy  

na chwilę i pomrugaj nimi, popatrz w dal przez okno na zieleń),

● po przeczytaniu fragmentu skontroluj, czy wszystko jest dla ciebie zrozumiałe, 

czy  coś  wymaga  wyjaśnienia.  Jeśli  masz  wątpliwości,  zapytaj  rodzica, 
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nauczyciela, przyjaciela lub sięgnij do encyklopedii lub innego opracowania,

● rób krótkie streszczenia w myślach lub mówiąc do siebie, bądź zapisuj na arkuszu 

kluczowe  hasła,  zdania,  imiona  i  związane  z  nimi  wydarzenie.  Treść  możesz 

notować w formie „mapy myśli”,

● po  przeczytaniu  całego  tekstu  sprawdź,  czy  zwróciłeś  uwagę  na  wszystkie 

aspekty, czy potrafisz o nich opowiedzieć własnymi słowami.
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RECEPTY NA   DOBRE PISANIE  :  

Oprac. M. Smolarek na podst. M. Bogdanowicz, A. Adryjanek, M. Rożyńska ”Uczeń z dysleksją w domu”

„Dyktando w 10 punktach” – z komentarzem ortograficznym:

1) Umowa. 
Umów  się  z  dzieckiem,  że  codziennie  będzie  przeprowadzać  dyktando 
obejmujące  zawsze  tylko  3  zdania.  Wymyślcie  wspólnie  nagrodę  
po każdym tygodniu pracy,

2) Wybór tekstu. 
Zaznacz w książce dziecka trzy zdania przeczytaj na głos pierwsze z nich,

3) Komentarz ortograficzny. 
Dziecko powtarza zdanie i omawia pisownię każdego wyrazu (podaje zasady 
pisownie, poszukuje uzasadnienia pisowni),

4) Zapisywanie. 
Dziecko zapisuje zdanie (podobnie postępuje z następnymi zdaniami),

5) Kontrola 1 – dziecko.
Dziecko samodzielnie sprawdza cały zapisany tekst,

6) Kontrola 2 – dorosły. 
Dorosły sprawdza tekst. Jeżeli znajdzie błędy, podaje ich liczbę,

7) Kontrola 3 – dziecko. 
Dziecko  ponownie  sprawdza  tekst,  korzystając  
ze słownika ortograficznego,

8) Kontrola 4 – dorosły. 
Dorosły sprawdza poprawiony tekst.  Jeżeli  nadal są błędy, wskazuje tekst – 
wzór, z którego dyktował zdania,

9) Kontrola 5 – dziecko. 
Dziecko porównuje napisany tekst ze wzorem i ostatecznie poprawia błędy,

10) Poprawa.
Dziecko  opracowuje  błędnie  napisane  wyrazy  (np.  podaje  zasady  pisowni, 
wyrazy  pokrewne,  odmienia  wyrazy  przez  przypadki,  wymienia  na  inne 
formy). 

Założenia tej techniki:
● przeświadczenie o możliwości utrwalenia zasad pisowni i wytworzenia pełnej 

świadomości  ortograficznej  przez  przekształcenie  nawyku  „głośnego 
myślenia”  –  omawiania  zasad  pisowni  (pkt  3)  –  w  nawyk  „cichego” 
przypominania ich sobie podczas pisania,

● wytworzenie  nawyku  dokładnego  sprawdzania  i  poprawiania  każdej  pracy 
pisemnej  –  dziecko  może  popełnić  błąd,  ale  nie  może  zostawić  go  bez 
poprawienia
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„Coś za coś”, czyli tygodniowe przydziały ćwiczeń ortograficznych:

Forma  ta  przedstawia  sposób  zaliczania  przez  ucznia  ćwiczeń  dotyczących 
jego  problemów  ortograficznych,  uwidaczniających  się  pod  postacią  błędów  
w  pracach  pisemnych.  Zamiast  obniżania  wymagań,  dostosowuje  się  je  
do możliwości  uczniów z dysleksją.  Oznacza to,  że  zmniejszamy wymagania  
w  zakresie  ortografii,  ale  zwiększamy  wymagania  dotyczące  pracy  
nad problemami ortograficznymi. W tym celu przydzielamy uczniowi co tydzień 
zestaw ćwiczeń ortograficznych związanych z błędami popełnionymi przez niego 
podczas dyktanda, pracy klasowej lub w zeszycie szkolnym.
Przygotowanie – nauczyciel.

1) Nauczyciel  sprawdza prace  pisemną ucznia  (klasową,  domowa,  dyktando)
i stawia:

● ocenę ilościową za treść, kompozycję, stylistykę wypracowania;
● ocenę  jakościową  (opisową)  za  poziom  ortografii.  Na  podstawie 

analizy popełnionych błędów sporządza listę występujących kategorii 
błędów i ich liczbę w każdej kategorii.

2) Nauczyciel,  na podstawie oceny opisowej, co tydzień dokonuje przydziału 
kolejnego  zestawu  ćwiczeń  ortograficznych,  dotyczących  wyróżnionej 
kategorii błędów,  czyli tygodniowy przydział ćwiczeń.

Przygotowanie – uczeń.
1) Uczeń  zakłada  zeszyt  do  ćwiczeń  ortograficznych  i  korzysta  z  gotowych 

zeszytów ćwiczeń (np. Ortograffiti).
2) Na końcu zeszytu prowadzi słowniczek „Trudne wyrazy, które już umiem”.

Tygodniowy przydział ćwiczeń
1) Wyznaczanie  ćwiczeń:  nauczyciel  dobiera  zestaw ćwiczeń,  wskazując  je  

w konkretnej publikacji (np. w Ortograffiti) w zależności od kategorii błędów 
popełnionych  w  pracy  klasowej  lub  domowej.  W  ciągu  tygodnia  uczeń 
powinien pracować tylko nad jedną kategorią błędów.

2) Tygodniowa  praca:  uczeń  podczas  tygodnia  opracowuje  kilka  ćwiczeń 
wskazanych przez nauczyciela w danej publikacji (najlepiej jedno na każdy 
dzień  tygodnia).  Wpisuje  opanowane  trudne  wyrazy  do  wspominanego 
słowniczka.

3) Zaliczenie: na końcu tygodnia (w wyznaczonym terminie) uczeń prezentuje 
nauczycielowi  wykonane  ćwiczenia,  podaje  też  zasadę  wyjaśniającą 
pisownię.

4) Zakończenie: praca kończy się po zaliczeniu wszystkich kategorii  błędów, 
jakie wystąpiły w ocenie opisowej pracy ucznia.
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Efekty
1) Wykonanie ćwiczeń jest dla nauczyciela podstawą, aby stosować opisową  

(a nie liczbową) ocenę ortografii w pracach pisemnych ucznia (sprawdziany, 
prace domowe) i tym samym dostosować wymagania w zakresie ortografii 
do jego możliwości.

2) Uczeń  spełnia  wymóg  większego  nakładu  pracy  i  tym  samym  stwarza 
podstawy do szczególnego traktowania jego trudności w uczeniu się. Ponadto 
uczy się samokontroli i brania odpowiedzialności za poziom pisanych przez 
siebie tekstów.

3) Inni uczniowie nie mają powodu, aby zazdrościć koledze statusu „ucznia  
z dysleksją”.

„Mój zeszyt świadczy o nas”, czyli sprawdzanie zeszytów

Sprawdzanie  zeszytów  przez  rodziców  i  samodzielne  poprawianie  ich  przez 
dziecko,  jest  formą  postępowania,  które  ma  nauczyć  świadomości  
i  odpowiedzialności  zarówno  dziecka,  jak  i  rodziców.  Rodzice  mają  obowiązek 
sprawdzać zapisy w zeszycie dokonane na lekcjach oraz prace domowe. W wypadku 
uczniów  młodszych  (klasy  I  –  III)  codziennie  i  wszystkie  zeszyty,  w  klasach 
starszych  –  wybrane,  na  przykład  zeszyty  z  języka  polskiego.  Uczeń  ma  prawo 
popełniać błędy, lecz nie ma prawa ich zostawiać bez poprawy.

1) Rodzic  –  sprawdza tekst,  ołówkiem na  marginesie  zapisuje  liczbę  błędów  
w danym wierszu,

2) Dziecko – sprawdza tylko te wiersze, odszukuje błędy, poprawia je (nie jest to 
wtedy  żmudna,  zniechęcająca  praca,  dziecko  powinno  mieć  do  dyspozycji 
słowniczek ortograficzny, który zawsze znajduje się na jego biurku). Czasem 
konieczna  jest  pomoc  dorosłego,  ale  nie  może  być  przez  niego  wykonana 
poprawa, 

3) Rodzic – wymazuje oznaczenia błędów na marginesie,
4) Rodzic – wyznacza krótkie ćwiczenia dotyczące popełnionych błędów,
5) Dziecko – podaje zasady pisowni i wykonuje ćwiczenia,
6) Rodzic – chwali dziecko, obdarza nagroda (np. zagranie w grę komputerową).
Uwaga:  byłoby  wskazane,  gdyby  nauczyciel  współpracował  z  rodzicami, 
kontrolował i nagradzał w ten sam sposób.

„Karty ortomagiczne” – polisensoryczne utrwalanie poprawnej pisowni

Opanowaniu  pisowni  trudnych   ortograficznie  wyrazów  nie  sprzyja  forma 
nauczania  obecnie  dominująca  w  szkole:  niewiele  się  pisze,  a  coraz  częstszym 
zwyczajem jest  wypełnianie  pustych miejsc  w tekście.  Dlatego tez uczniowie nie 
mają  wystarczającego  treningu,  by  opanować  automatyczne  zapisywanie  całego 
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słowa, czyli utrwalić wzorzec ruchowy podczas pisania wyrazu. 
„Karty  ortomagiczne”  są  pomocą  dydaktyczną  ułatwiającą  zapamiętywanie 

trudnych  ortograficznie  wyrazów.  Na  każdej  karcie  znajduje  się  jeden  wyraz 
przedstawiony w postaci zapisu i rysunku. Takie połączenie działa stymulująco na 
percepcję i wspomaga pamięć wzrokową. Barwne, zabawne obrazki odwołują się do 
poczucia humoru dzieci, wzbudzając pozytywne emocje i skojarzenia znaczeniowe, 
dzięki  temu  ułatwiają  zapamiętanie  formy  wyrazu  poprawnej  ortograficznie.  
Do obrazków dołączono paski z zapisanym wyrazem, który dziecko może utrwalić 
za  pomocą  wzroku,  dotyku i  ruchu (wodząc  palcem po wyrazie),  słuchu  (głośno 
wymawiając słowo), a więc wielozmysłowo (polisensoryczne). „trudna litera”, która 
jest utrwalana, wyróżniona została kolorem:
„ó” – różowe, jak róża,
„ż” – zielone jak żaba,
„rz” – granatowe jak morze,
„h” – pomarańczowe jak herbata,
„u zwykłe” – niebieskie jak zwykle wygląda niebo. 
Te  znaczeniowe  skojarzenia  mają  pomagać  w  zapamiętaniu  poprawnej  formy 
ortograficznej wyrazu.
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Strategia pisania wypracowań
Oprac. M. Smolarek na podst.: „Pomóż dziecku z… dysgrafią” J. Lewinson

● Odpowiednia ilość czasu poświęcanego na pisanie  .
Uczniowie  muszą  poświęcać  na  ćwiczenie  pisania  co  najmniej  4  dni  

w tygodniu, aby poczynić zauważalne postępy. Kiedy tak się dzieje, uczniowie myślą 
o omawianych tematach nawet wtedy, gdy akurat nie piszą, a np. oglądają TV, jadą 
samochodem, leżą w łóżku itp. Regularne pisanie pomaga uczniom:

➢ w wybieraniu tematów,
➢ w poprawianiu prac,
➢ w rozwijaniu zdolności.

● Uczeń wybiera temat.  
Wybieranie tematów bliskich to połowa sukcesu. Pisanie wymaga motywacji, 

więc  warto  zapewnić  uczniowi  ciekawe wprowadzenie  do  tematu  (np.  w postaci 
gotowego  początku  akapitu  lub  obrazka)  i  zachęcić  go  do  opowiedzenia  swojej 
własnej historii.

● Aktywne nauczanie.  
Piszące  osoby  potrzebują  czytelników,  a  więc  nauczycieli,  rodziców, 

rodzeństwo  itp.  Nauczyciel/rodzic  powinien  po  przeczytaniu  tekstu  zadać  kilka 
prostych pytań uzupełniających pokazujących, że zrozumiał pracę ucznia i go ona 
ciekawi. Można podyskutować na temat pisanego tekstu. 

Organizacja tekstu

Uczniom  mającym  kłopoty  z  organizacją  tekstu  może  pomóc  stworzenie 
rysunku przedstawiającego ich pomysły. Odmianami tej techniki są zbitki wyrazowe, 
mapy myśli i tzw. kółka z pomysłami.

Metoda zbitek wyrazowych
Polega  na  narysowaniu  okręgu  na  środku  kartki  i  zapisaniu  wewnątrz 

głównego  pomysłu,  a  następnie  na  połączeniu  z  nim  okręgów  zawierających 
powiązane informacje. To pozwala podzielić dane zagadnienie na części, nad którymi 
można osobno pracować. Dzięki tej metodzie ułatwia się pracę uczniom mającym 
kłopoty z organizacja słów.

Mapy myśli
W  ramach  tej  metody  używa  się  kolorów  do  oznaczenia  różnych  pól 

tematycznych.  Dodatkowego  rozróżnienia  można  dokonać  za  pomocą  symboli  
i  rysunków.  Pomaga  to  osobie  piszącej  przedstawić  każdy  z  akapitów w formie 
graficznej, co okazuje się bardzo cenne w przypadku osób dotkniętych dysortografią.

Kółka z pomysłami
To  system  pozwalający  na  przedstawienie  w  prosty  i  konkretny  sposób 

poszczególnych struktur tekstu. Oto kolejne etapy:
1. Na górze kartki w linie zapisz tytuł.
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2. Narysuj pięć kółek na pierwszym arkuszu. Pierwsze kółko oznacz słowem 
„początek”, a ostatnie „koniec” lub „dlatego”. W pierwszym kółku zapisz 
słowo,  zwrot  lub  zdanie  pozwalające  zidentyfikować  pomysł  dotyczący 
rozpoczęcia tekstu.

3. Wewnątrz każdego z trzech środkowych kółek zapisz główny pomysł, który 
zamierzasz rozwinąć.

4. W  ostatnim  kółku,  oznaczonym  słowem  „koniec”  lub  „dlatego”,  zapisz 
słowo, zwrot bądź zdanie dotyczące podsumowania tekstu.

5. Przerysuj kółka na drugim arkuszu i zapisz obok nich wszelkie szczegóły  
lub myśli związane z głównymi tematami.

6. Ponumeruj wypisane szczegóły, oznaczając kolejność, w jakiej będziesz je 
opisywał.

Kółka są świetną podstawą do organizowania pomysłów i ustalania struktury 
tekstu.  Uczniów z  dysortografią  należy  uczyć  odpowiedniej  organizacji  nie  tylko 
materiałów, ale także myśli. Tradycyjne sposoby tworzenia zarysów tekstu mogą się 
w tym okazać bardzo pomocne. 

Istnieją trzy metody rozplanowywania prac pisemnych. 
Pierwsza polega na pionowym wypisywaniu głównych tematów i wiadomości 

dodatkowych.  Pomagaj  uczniom w  rozróżnianiu  obu  grup  informacji;  dzieciom  
z zaburzeniami edukacyjnymi często wszystko wydaje się równie ważne.

Druga metoda polega na tworzeniu mapy semantycznej, czyli przedstawianiu 
informacji w postaci graficznej, np. za pomocą kółek. 

Trzecia  metoda  wymaga  użycia  kart  z  listami  głównych  i  pobocznych 
pomysłów odnoszących się do każdego z akapitów. Jedną z zalet takiego systemu jest 
możliwość zmiany ustawienia akapitów jeszcze przed rozpoczęciem pisania.

Strategie redagowania tekstu

Gdy już powstanie zarys tekstu, przychodzi pora na jego zredagowanie:
1) przeczytaj każdy z akapitów, upewniając się, że nie brakuje w nich głównego 

pomysłu,  wspierających  go  informacji  oraz  odpowiednich  przejść  między 
poszczególnymi częściami tekstu.

2) przyjrzyj się każdemu ze zdań i sprawdź, czy są one zwięzłe i przejrzyste.
3) zastanów się  nad  ewentualnymi  zmianami  słownictwa.  Słownik  pomoże  ci 

odnaleźć ciekawe synonimy i pozbyć się zbyt mało konkretnych wyrazów.
4) sprawdź jeszcze raz tekst pod kątem interpunkcji, ortografii, gramatyki
5) przeczytaj  swój  tekst  na  głos  innym  osobom  i  wysłuchaj  ich  opinii  

i propozycji.
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Wypowiedzi ustne i dyskusja
Oprac. M. Smolarek na podst. „Uczeń z dysleksją w domu” M. Bogdanowicz, A. Adryjanek, M. Rożyńska

Dłuższe wypowiedzi mogą sprawiać uczniom z dysleksją trudności i zawierać błędy 
na poziomach:
- planowania kompozycji (układu treści) wypowiedzi;
- doboru argumentów, przykładów i szczegółowości ich omawiania;
- hierarchizacji informacji (np. porządkowania ich pod względem ważności itp.).
Dlatego też umiejętności takie jak streszczanie, opowiadanie trzeba nieustannie ćwiczyć,
 by uczeń uczył się zachowywać odpowiednie proporcje. Najczęściej wypowiedzi są zbyt 
lakoniczne lub zbyt szczegółowe i brakuje im przejrzystości kompozycji.

Metody tworzenia wypowiedzi w postaci konspektów, map myśli pozwalają nauczyć 
ucznia  zachowania  porządku  i  ładu  kompozycyjnego,  również  w  wypadku  wypowiedzi 
ustnych. Taki plan lub konspekt musi być uproszczony, np. dzięki zastosowaniu symboli,  
by  wodzenie  wzrokiem po  kartce  zanadto  nie  absorbowało  i  nie  powodowało  zbytniej 
koncentracji na technice czytania. Schemat powinien tylko prowadzić ucznia, pozwalając 
jednocześnie unikać powtórzeń, długich chwil wahania, niepokoju i nerwowości.
Należy  dopilnować,  by  plan  ten  uczeń  wkleił  do  zeszytu  i  skorzystał  z  tej  pomocy  
w klasie.

Przykładowy temat: Przyczyny i skutki globalnego ocieplenia.
1. Co chcemy powiedzieć we wstępie?
2. Co należy powiedzieć w rozwinięciu tematu? 

● należy spróbować ustalić przyczyny globalnego ocieplenia. Następnie wypisać je 
w słupku.

● sprawdzić co na ten temat można znaleźć w podręczniku. To, czego wcześniej nie 
wzięto pod uwagę zapisać innym kolorem długopisu.

● co  na  ten  temat  piszą  inne  źródła  (np.  fachowe  czasopisma)?  Zapisać  
to  znów  innym  kolorem.  Pod  spodem  wypisać  wszystkie  skutki  globalnego 
ocieplenia.

3. Co powiemy na zakończenie, jak podsumujemy wypowiedź?
Teraz trzeba podzielić kartkę na trzy części (wstęp, rozwinięcie, zakończenie). Następnie wymyślić 
symbole, znaczki dla wszystkich przyczyn i skutków (np. komin z dymem może oznaczać emisję 
gazów, samochodzik z wydobywającymi się oparami z tłumika - emisje spalin itp.). uzupełniamy 
symbolami  trzyczęściowy  schemat.  Następnie  dziecko  ćwiczy  wypowiedź  za  pomocą  tego 
schematu.

Wypowiedź (pomysły) można też nagrywać na dyktafon,  a  następnie odtwarzać i 
omawiać/poprawiać błędy. 
Taka praca w domu owocuje zwiększeniem się pewności siebie ucznia podczas lekcji, staje 
się aktywniejszy i chętnie odpowiada, wiedząc, że w domu mu dobrze poszło. 

Ćwiczenia  w  wypowiadaniu  się  powinny  odbywać  się  codziennie.  Niech  uczeń 
opowiada  o  tym,  co  wydarzyło  się  w  ciągu  dnia,  niech  ćwiczy  precyzyjne  mówienie  
o następujących po sobie wydarzeniach. Może to być relacja z filmu lub książki, by ćwiczył 
porządkowanie  wydarzeń  i  układanie  logicznych  całości,  stosując  poprawne  formy 
gramatyczne.
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Organizacja czasu – planowanie nauki i pracy
Szkoła podstawowa

Oprac. M. Smolarek na podst.: „Uczeń z dysleksją w domu” M. Bogdanowicz, A. Andryjanek, M. Rożyńska

„Kalendarz wydarzeń”
Dziecko, zwłaszcza z dysleksją, potrzebuje spokoju i planowanego działania. 

Warto zatem od najmłodszych lat wdrażać je do określonego porządku i rytmu dnia. 
Musi wiedzieć, jak przebiega zwykły dzień, w którym chodzi do szkoły, a jak dzień 
wolny  od  zajęć  szkolnych.  Trzeba  wyznaczyć  w  miarę  stałe  pory  posiłków, 
odrabiania zadań domowych, zabawy i relaksu czy zajęć pozalekcyjnych. Wszystko 
należy dobrze rozplanować i wykonywać bez pośpiechu, aby zapobiec dezorganizacji 
nawet rutynowych czynności. Jeśli w danym tygodniu 

Mają  się  odbyć  jakieś  dodatkowe  zajęcia,  spotkania  czy  wizyty,  dziecko 
powinno o nich wiedzieć wcześniej,  by nie było zaskoczone i  mogło zrealizować 
czynności  ujęte  w planie.  Nakłada  to  na  rodziców konieczność  dużej  dyscypliny 
również wobec siebie. Kupmy więc kalendarz, który ma dużo miejsca na notatki,  
i tam zapisujmy lub ilustrujmy zaplanowane zadania i obowiązki naszego dziecka.  
W miarę możliwości niech samo je zapisuje lub rysuje. 

Cechą osób z dysleksją w każdym wieku jest „gubienie się w czasie”, czyli 
zapominanie dat, godzin spotkania, oddawania prac pisemnych, przygotowywania się 
do sprawdzianów. Warto zatem przyzwyczaić dziecko do korzystania z kalendarza, 
utrwalać przy tej okazji nazwy dni tygodnia, miesięcy i pór roku. Planowanie czasu z 
kalendarzem bardzo się sprawdza. 

„Plakat wypełnionych obowiązków”
Świadome  uczestnictwo  w  obowiązkach  uczy  dziecko  przestrzegania  reguł 

i  umiejętności  podporządkowywania  się  zasadom.  Dziecko  powinno  rozumieć,  
na czym polega jego udział, aby sumiennie pomagało je wypełniać.

Ustalamy  zatem  z  dzieckiem,  co  danego  dnia  (tygodnia)  należy  zrobić. 
Dziecko określa  swój  udział.  Na przygotowanej  kartce  papieru rysujemy schemat 
(kontur  postaci  dziecka,  tabele  z  rysunkami  przedstawiającymi  obowiązki  itp.),  
a  następnie,  gdy  dziecko wypełni  swoje  obowiązki,  wpisujemy  (rysujemy)  w ów 
schemat  wszystkie  dokonania   z  dopiskiem  „Brawo!”.  Plakat  eksponujemy  
w widocznym miejscu,  by  wszyscy  domownicy  mogli  go  zauważyć  i  pochwalić 
dziecko. Warto również po tygodniu wypełniania obowiązków, wzmocnić pożądane 
zachowania i zaplanować nagrodę dla dziecka z udziałem całej rodziny (np. wspólne 
lody, wyjście, do ZOO itp.).
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Organizacja czasu – planowanie nauki i pracy

Gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne
Oprac. M. Smolarek na podst.: „Uczeń z dysleksją w domu” M. Bogdanowicz, A. Andryjanek, M. Rożyńska

„Kalendarz wydarzeń”
Uczniowie  z  dysleksją  mają  problem  z  orientacją  w  czasie  i  przestrzeni, 

zapominają,  mylą  ustalone  daty,  godziny.  Kalendarz  przypomina  o  terminach  
i narzuca strukturę działań. 

Należy  zaplanować  każdy  tydzień  nauki,  a  także  większe  odcinki  czasu 
(miesiąc, semestr). Na początku roku szkolnego i kolejnego semestru należy poprosić 
nauczycieli  o  terminarz  i  spis:  lektur,  prac  kontrolnych,  dużych  sprawdzianów, 
egzaminów  próbnych,  kartkówek  itp.  Następnie  wszystkie  dane  należy  wpisać  
w kalendarz (razem z dzieckiem).  

Trzeba zaopatrzyć się w duży kalendarz ścienny z jak największymi polami  
na  każdy  dzień  i  powiesić  go  w  pokoju  dziecka.  Bardzo  ważne  jest  wspólne 
wypełnienie  go  na  początku  roku,  a  potem  uzupełnianie  na  początku  każdego 
semestru i tygodnia. Dzięki zapiskom kalendarzu uczeń może w porę przygotować 
się  do  klasówki,  przeczytać  na  czas  lekturę  czy  powtórzyć  materiał  przed 
egzaminami próbnymi.

Planowanie z dużym wyprzedzeniem i  ciągłe  kontrolowanie jest  konieczne, 
ponieważ  dziecku  z  dysleksją  trudno  jest  zorganizować  prace  w  określonych 
przedziałach  czasu.  Zwykle  potrzebuje  więcej  czasu  na  wszystko,  a  sytuację 
utrudniają dodatkowo chaotyczne działania, co uniemożliwia wypełnienie wszystkich 
powinności  szkolnych oraz dodatkowych ćwiczeń,  których nie muszą wykonywać 
dzieci bez dysfunkcji.

Kalendarz pełni również funkcję motywującą. Dzięki niemu uczeń widzi, ile 
zrobił. Kalendarz zamienia się więc w księgę porażek i sukcesów. W miarę upływu 
czasu tych ostatnich staje się coraz więcej, co pozwala uczniowi budować pozytywną 
samoocenę, która jest szczególnie potrzebna uczniom z dysleksją.

Praca z kalendarzem polega na szczegółowej analizie planu lekcji i terminów 
wyznaczonych przez  nauczycieli.  W każdy  dzień  tygodnia  wpisujemy plan  lekcji 
szkolnych i dodatkowych zajęć. Systematycznie uzupełniamy kalendarz o nowe dane 
(np.  zapowiedziane  dodatkowe sprawdziany,  termin  oddania  wypracowania  itp.).  
Pod spodem notujemy zajęcia w domu, np.

1) odrobić matematykę, biologię, zajęcia z terapii pedagogicznej,
2) przeczytać  10  stron  lektury  szkolnej  metodą  „czytania  na  raty”  

(przy jednoczesnym słuchaniu „książki mówionej”),
3) napisać  dyktando  w  10  punktach  i  wypełnić  2  ćwiczenia  ortograficzne  

(np. z zeszytu Ortograffiti),
Pomiędzy odrabianie lekcji wpisywać można inne zajęcia, np.;:

● ułożyć nowe puzzle,
● zrobić 4 rundy na rowerze dookoła bloków,
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● sprawdzić nowa grę na komputerze,
● imieniny babci.

Ważne  jest  bowiem  robienie  regularnych  przerw  na  odpoczynek  pomiędzy 
poszczególnymi  etapami  skupienia  i  pracy.  W  trakcie  dłuższego  uczenia  się  
lub pisania pracy warto zachęcić ucznia choćby do krótkiego spaceru po mieszkaniu 
(by  np.  przynieść  szklankę  wody),  czy  wykonania  kilku  ćwiczeń  przy  otwartym 
oknie.  Jest  to  wskazane  również  przed  rozpoczęciem  wykonywania  zadania, 
np. gdy siada do czytania lektury. 

Na koniec dnia trzeba wpisać „plecak” – czyli polecenie spakowania plecaka 
na następny dzień, aby nie robić tego nazajutrz rano, gdy uczeń jest zaspany.

W  taki  sposób  zapisujemy  w  kalendarzu  kolejne  dni  tygodnia.  Z  tym 
wyjątkiem, że jeśli  w środę uczeń będzie miał kolejną lekcję matematyki, biologii 
itd., to we wtorkowe miejsce musimy dodać hasło: powtórzyć to, czego nauczyłem 
się lub co napisałem w poniedziałek z matematyki, biologii itp.”
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ĆWICZENIA SPRZYJAJĄCE   SKUTECZNEMU UCZENIU SIĘ  
Oprac. M. Smolarek na podst. M. Bogdanowicz, A. Adryjanek, M. Rożyńska ”Uczeń z dysleksją w domu”

Metody  przedstawione  poniżej  pomagają  porządkować  wiedzę.  Dziecko  
z łatwością je odtwarza nawet po pewnym czasie, gdyż podczas ich wykonywania 
angażuje wszystkie zmysły, wyobraźnię, własne doświadczenie. 

Mapy myśli   (  inaczej mapa pojęciowa, mapa skojarzeń, mapa pamięci)

Pomaga  w  obrazowy  sposób  opracować  pojęcia  zapomoga  krótkich  wyrazów, 
rysunków,  symboli,  haseł.  Metodę  tę  można  wykorzystywać  nie  tylko  
do definiowania pojęć i zapisywania zasad ortograficznych, ale tez powtórek przed 
klasówką,  robienia  notatek  z  długich  wykładów  i  referatów,  a  także  w  celu 
porządkowania wiedzy czy planowania działania. Dzieciom z dysleksją umożliwia 
szybsze porządkowanie i zapamiętywanie informacji.
Plan wykonania mapy skojarzeń:

• przygotuj duży arkusz papieru.
• na środku napisz główny problem (zagadnienie).
• poprowadź główne promienie  i  podpisz je hasłami dotyczącymi głównego 

problemu.
• od  każdego  promienia  możesz  tworzyć  „odnogi”,  by  opisać  je  bardziej 

szczegółowymi skojarzeniami.
• zapisz w formie graficznej lub narysuj schematycznie wszystko to, co wiesz 

i  co  kojarzy  ci  się  z  danym pojęciem na  promieniach.  Używaj  kolorów, 
znaków, strzałek i rysunków do zaakcentowania ważnych elementów.

Do  pracy  z  młodszymi  uczniami nadaje  się  schemat  typu  „słoneczko”.  Służy  
do definiowania pojęć, określania zasad, cech.
Plan wykonania schematu typu „słoneczko”:

● przygotuj kartkę papieru.
● na środku narysuj kółko i napisz w nim wyraz – pojęcie.
● poprowadź  promienie  w  kształcie  linii  i  napisz  przy  nich  wyrazy  – 

skojarzenia. Lub:
● na  małych  karteczkach  (mogą  być  samoprzylepne)  napisz  wyrazy 

szczegółowo określające to pojęcie.
● karteczki ułóż promieniście wokół kółka z wyrazem – pojęciem. 
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