
Ryzyko dysleksji 

 

U podstaw kłopotów w opanowaniu poprawnej pisowni i sprawności czytania leżą tzw. 

deficyty percepcyjno-motoryczne (dotyczące właściwego odbioru bodźców wzrokowych, 

słuchowych, mniejszej sprawności manualnej), zaburzenia w funkcjonowaniu pamięci 

wzrokowej oraz słuchowej, koncentracji uwagi, spostrzegawczości, obniżenie funkcji 

językowych. Część tych objawów można zauważyć zanim nasze dziecko trafi do szkoły. 

Wcześnie zauważone, mogą być szybciej usunięte. Dysleksji można przeciwdziałać. 

Objawy sugerujące ryzyko wystąpienia dysleksji: 
Pierwsze symptomy mogących pojawić się w przyszłości trudności szkolnych można 

obserwować już u dziecka 3-4 letniego. Sygnałami mogącymi niepokoić są: 

 mała sprawność ruchowa, opóźniony rozwój ruchowy (dziecko późno zaczyna 

chodzić, siadać, może w ogóle nie raczkować), 

 niechęć do zabaw ruchowych, 

 mała sprawność dziecka w samoobsłudze (zapinanie guzików, wkładanie ubrań, 

wiązanie sznurowadeł), 

 niechęć do rysowania, układania klocków, puzzli, 

 opóźniony rozwój mowy, 

 przekręcanie wyrazów (dziecko mówi kordła zamiast kołdra, fusit zamiast sufit, 

kraktor, itd.), 

 trudności z zapamiętywaniem pór roku, dni tygodnia. 

W wieku 5-6 lat dzieci z grupy tzw. ryzyka dysleksji mogą przejawiać następujące 

trudności: 

 kłopoty z zapamiętaniem wierszyków, piosenek, 

 nieodróżnianie lewej i prawej strony ciała, 

 leworęczność lub oburęczność (dziecko posługuje się raz prawą, raz lewą ręką), 

 kłopoty z odwzorowaniem szlaczków, prostych figur geometrycznych, 

 nieodróżnianie głosek podobnych słuchowo (dziecko nie wysłuchuje różnicy w 

wyrazach typu: kura - góra, Tomek - domek, mówiąc, że są takie same), 

 kłopoty z dzieleniem i składaniem słów z głosek i sylab, 

 gramatyczne błędy w wymowie, 

 trudności w początkowej nauce czytania. 

W momencie rozpoczęcia nauki w szkole (klasy I - III) do opisanych objawów dołączają 

nowe, dotyczące uczenia się: 

 dziecko myli litery podobne kształtem (np. o- a, m- n, l- t- ł, u- y, p- d, b - g), zarówno 

podczas pisania, jak i przy czytaniu, 

 opuszczanie bądź dodawanie liter w wyrazach, 

 przestawianie kolejności sylab w słowach, 

 pismo lustrzane (mylone litery b,d cyfry 6-9, litera E i cyfra 3) lub zapis w zeszycie od 

strony prawej do lewej, 

 mylenie liter - odpowiedników głosek podobnych brzmieniowo (p -b, k- g, w- f, z- s, t 

- d) dlatego uczeń pisze Litka, krasnolutki, śniek, pociąk itd. 



 trudności z pisownią zmiękczeń (dziecko pisze np. jeśeń, sinieg, koćak, zirebak), 

 błędy w pisowni głosek nosowych ę, ą (np. domb, gombka, legęda), 

 brzydkie pismo, mylenie linijek w zeszycie, 

 trudności z zapamiętaniem tabliczki mnożenia, 

 wolne czytanie i ogólnie niechęć do czytania. 

W klasach starszych część z opisanych powyżej symptomów ulega zanikowi, ale również 

dochodzą nowe, dotyczące większości przedmiotów szkolnych, często zupełnie nie 

kojarzone ze zjawiskiem dysleksji: 

 nadal występują rażące błędy ortograficzne, często odnoszące się do prostych 

wyrazów, ten sam wyraz i to często używany (np."który") pisany jest raz dobrze a raz 

źle 

 utrzymuje się trudność pisowni głosek nosowych (Dombrowska, dętysta, pacjetów) 

 uczeń często zapisuje wyrazy tak jak je słyszy (pisze np. patryjotyzm, sytułacja) 

 ze względu na słabą sprawność analizatora słuchowego gubi literę "ł" w czasownikach 

czasu przeszłego l.poj. rodz. męskiego pisząc "Heniek zdją czapkę", "Mówca 

rozpoczą przemówienie" - jest to jeden z bardziej symptomatycznych błędów 

dyslektycznych często uważany przez nauczycieli i rodziców za efekt roztargnienia 

 dyslektykowi trudno jest zapamiętać poprawnie daty historyczne, wzory chemiczne 

 ma trudności z szybką orientacją na mapie 

 nadal musi zastanawiać się nad tabliczką mnożenia 

 nie umie dokładnie odwzorowywać złożonych figur geometrycznych 

 często nie jest w stanie opanować materiału na klasówkę z przedmiotów takich jak: 

biologia, geografia, historia 

 popełnia proste błędy w trakcie obliczeń matematycznych 

 może pojawiać się niechętne chodzenie do szkoły, w skrajnych przypadkach 

połączone z objawami ze strony organizmu (np. ból głowy, wymioty, biegunka), 

świadczące już o silnym lęku przed szkołą. 

Jeżeli część opisanych symptomów dotyczy Państwa dziecka, nie należy zwlekać z 

podjęciem decyzji o badaniu, które rozwieje wątpliwości, a przede wszystkim będzie 

początkiem drogi mającej na celu pomoc dziecku. 

 

(opracowane na podstawie książki prof. Marty Bogdanowicz „Skala ryzyka dysleksji”) 
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