
zabawy oraz gry dy-
daktyczne, które moż-
na  stosować w domu. 
Takie działanie znacz-
nie poprawi efektyw-
ność zajęć prowadzo-
nych w szkole, a także 
przyczyni się do osią-
gnięcia przez dziecko 
większych sukcesów 
w przezwyciężaniu 
swoich trudności. 

      Katarzyna Polewaczyk 

specjalista terapii  pedagogicznej, 
pedagog specjalny,  

dyplomowana ortoptystka  

W Szkole Podstawo-
wej z Oddziałami In-
tegracyjnymi nr 73 
przy ul. Białostockiej 
10/18 w Warszawie 
prowadzone są zaję-
cia specjalistyczne z 
dziećmi, które mają 
różne trudności, prze-
kładające się na pro-
blemy z opanowa-
niem materiału oraz 
umiejętności szkol-
nych.  

Poradnik Terapeu-
tyczny powstał w 

związku z licznymi 
pytaniami Rodziców 
dotyczącymi koniecz-
ności uczęszczania 
przez dziecko na zaję-
cia terapeutyczne 
oraz potrzeby dodat-
kowego ćwiczenia w 
domu. 
Moim celem jest  
przekazanie ważnych 
informacji z zakresu 
różnych  działań tera-
peutycznych zapobie-
gających niepowodze-
niom dzieci. Zapropo-
nuję także ciekawe  

O PORADNIKU 

KILKA SŁÓW O TERAPII PEDAGOGICZNEJ 

Terapia pedagogiczna to 
specjalistyczne zajęcia 
korekcyjno-
kompensacyjne, pro-
wadzone różnymi 
metodami i technika-
mi, które mają na celu 
usprawnianie zabu-
rzonych funkcji per-
cepcyjno-
motorycznych i wy-
równanie deficytów 
rozwojowych. Celem 
tych zajęć jest stwo-
rzenie możliwości 
wszechstronnego roz-
woju umysłowego, 
psychicznego i spo-
łecznego dzieciom z 

problemami rozwojo-
wymi, rozwoju na 
miarę ich możliwości. 
Szansą takich zmian 
jest jak najwcześniej-
sze podjęcie czynno-
ści zmierzających do 
wykrycia zaburzeń 
rozwojowych i rozpo-
częcia szeroko pojętej 
terapii pedagogicz-
nej . W Poradniku Te-
rapeutycznym będę 
przybliżała kwestię 
problemów i obja-
wów, które powinny 
zaniepokoić rodzi-
ców. 

Zakres zaburzeń  mo-
że dotyczyć tylko jed-
nej funkcji lub kilku 
sprzężonych. Należy 
jednak pamiętać, że 
nawet najlepszy tera-
peuta nie jest w stanie 
sam w istotny sposób 
wyeliminować trud-
ności dziecka. Po-
trzebna jest współpra-
ca rodziców. To od 
Waszego zaangażo-
wania – Drodzy Ucz-
niowie i Rodzice – 
zależy skuteczność 
terapii!  

 

SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 73   

INFORMACJE I PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI 

PORADNIK TERAPEUTYCZNY 
DLA RODZICÓW 

WAŻNE TEMATY: 

 Czy dysleksja to 
choroba? 

 Zaburzenia per-
cepcji  i pamięci 
wzrokowej . 

 

 

                           NUMER 1           

NAWET NIEWIELKIE 

NIEPRAWIDŁOWOŚCI W 

KOLEJNYCH ETAPACH 

ROZWOJU MOGĄ 

ZABURZAĆ ROZWÓJ 

DALSZYCH, CORAZ 

BARDZIEJ ZŁOŻONYCH 

FUNKCJI. 
 
               



Trudna jest sytuacja 
dzieci, które nie mogą 
opanować umiejętności 
czytania i pisania. Pra-
ca w domu, nie daje 
oczekiwanych efektów. 
Przy dobrej znajomości 
liter dzieci nie czytają 
płynnie, często niepo-
prawnie składają głoski 
przekręcają wyrazy, 
gubią sens czytanego 
tekstu. W pisaniu 
„zjadają” lub przesta-
wiają literki, nie trzy-
mają się liniatury, znie-
kształcają ich wygląd 
do tego stopnia, że 
trzeba się domyślać jaki 
wyraz jest napisany.  
Trudno jest zrozumieć, 
szczególnie rodzicom, 
jak to się dzieje, że 
dziecko inteligentne, 
radzące sobie w wielu  
sytuacjach życiowych 
nie lubi czytać lub 
brzydko pisze. Wyko-
nując te czynności mó-
wi, że jest zmęczone, 
przejawia ogólną nie-
chęć, często powtarza, 
że to co robi jest nudne. 
Problem, o którym pi-
szę znany jest w nauce 
pod nazwą dysleksja.  

W ciągu ostatnich kilku 
lat powszechne stało 
się zagadnienie dyslek-
sji rozumianej jako za-
burzenie objawiające 
się trudnościami w na-
uce pisania i czytania u 
dzieci, które są normal-
nie rozwinięte pod 
względem intelektual-

nym, nie mają żadnych 
schorzeń neurologicz-
nych, poważnych wad 
wzroku i słuchu, nie są 
zaniedbywane środo-
wiskowo i są otoczone 
prawidłową opieką dy-
daktyczną. Z opisu wy-
nika, że dzieci te nie 
powinny mieć żadnych 
problemów z nauką. W 
rzeczywistości jest jed-
nak inaczej. Istnieje 
wiele koncepcji wyja-
śniających przyczyny 
dysleksji, które są ze 
sobą powiązane, jed-
nak nie ma jednoznacz-
nej definicji przyczyn 
dysleksji. Jedno jest 
pewne dysleksja to nie 
choroba, którą można 
wyleczyć, dyslekty-
kiem jest się całe życie.  
Ważne jest stworzenie 
różnych sposobów po-
stępowania, dzięki któ-
rym dysleksja nie bę-
dzie przeszkadzać 
dziecku, a później oso-
bie dorosłej, w życiu 
codziennym. Trzeba 
tak postępować, aby 
oswoić dziecko z dys-
leksją, by mogło radzić 
sobie z problemami, 
które w szkole i w ży-
ciu codziennym będzie 
napotykało dosyć czę-
sto. W wypracowaniu 
takich strategii może 
pomóc terapia pedago-
giczna (zajęcia korek-
cyjno-kompensacyjne). 
Im wcześniej taka tera-
pia zostanie rozpoczę-

ta, a w pracę z dziec-
kiem włączą się rodzi-
ce, tym większych efek-
tów możemy się spo-
dziewać.  
Aby terapia dziecka z 
dysleksją przynosiła 
rezultaty musi być po-
przedzona dogłębną 
diagnozą w poradni 
psychologiczno -
pedagogicznej lub spe-
cjalistycznej. Dobrze 
jeżeli problemy dziecka 
są zauważone w przed-
szkolu. Ważną rolę peł-
nią tutaj wychowawcy 
grup, a także rodzice, 
ponieważ to oni mają 
możliwość obserwacji 
dziecka w różnych sy-
tuacjach. Powinni po-
siadać wiedzę z zakre-
su podstawowych obja-
wów dysleksji u dzieci. 

W  kolejnych numerach 
Poradnika spróbuję 
przybliżyć najważniej-
sze zagadnienia trud-
ności, które mogą być 
przyczyną niepowo-
dzeń szkolnych. Opo-
wiem także o nowym 
spojrzeniu na trudności 
w czytaniu i pisaniu, 
które nie muszą świad-
czyć o tym, że dziecko 
ma dysleksję można je 
wyeliminować poprzez 
odpowiednie ćwiczenia 
- ponieważ są związane 
z zaburzeniami obu-
ocznego widzenia. 

         

             

CZY DYSLEKSJA TO CHOROBA? 

SŁAWNI 
DYSLEKTYCY 

STR. 2 PORADNIK TERAPEUTYCZNY 

Albert Einstein  
(1879 - 1955) jeden  
z największych fizyków 
naszych czasów, twórca 
teorii względności. 

Bardzo późno zaczął 
mówić, a czytać nauczył 
się dopiero w wieku 9 
lat. Miał też problemy  
z pisaniem. Ze względu 
na słabą pamięć z tru-
dem przyswajał wiedzę 
z różnych dziedzin.  
Duże braki wiedzy 
przyczyniły się do tego, 
że nie zdał pierwszego 
egzaminu na studia. 
Dwukrotnie stracił pra-
cę nauczyciela z powo-
du trudności związa-
nych z dysleksją.  

„IM WCZEŚNIEJ 
TERAPIA ZOSTANIE 

ROZPOCZĘTA,  
A W PRACĘ  

Z DZIECKIEM 
WŁĄCZĄ SIĘ 

RODZICE, TYM 
WIĘKSZYCH 

EFEKTÓW MOŻEMY 



1. Pamiętaj, że jego inteli-

gencja mieści się w nor-

mie, a często jest znacznie 

wyższa od przeciętnej.  

2. Aby Twoje dziecko od-

nosiło sukcesy i uniknęło 

niepowodzeń, powinno 

być otoczone troską i pod-

dane terapii.  

3. Nie traktuj dziecka jak 

chorego, krnąbrnego czy 

leniwego. 

4. Nie karz i nie wyśmie-

waj w nadziei, że je to 

zmobilizuje do pracy nad 

problemem. 

5. Nie łudź się, że samo z 

tego wyrośnie lub weźmie 

się w garść albo też ktoś je 

wyleczy. Skontaktuj się ze 

specjalistą i zachęć do 

udziału w zajęciach tera-

peutycznych.  

6. Najważniejszą zasadą 

jest, że nie tylko terapeuta 

pracuje z dzieckiem, także 

rodzice  w domu i to syste-

matycznie.  

7. Wspomagaj rozwój 

dziecka: rozmawiaj z nim, 

czytaj książki, rozwijaj 

wrodzone talenty  

i zainteresowania.  

8. Chwal je za wszystkie 

osiągnięcia. 

9. Współpracuj z nauczy-

cielami.  

10. Dziecko z dysleksją ma 

prawo do udzielania mu 

pomocy w domu i w szko-

le. 

jak najmniej nużyły dziecko. 
Pamiętaj: „raz” nigdy nie wy-
starcza. 

6. Wytwórz u dziecka poczu-
cie odpowiedzialności za wy-
konaną pracę przez wykształ-
cenie nawyku jej kontrolowa-
nia i poprawiania. 

7. Staraj się pracować z dziec-
kiem twórczo, w sposób naj-
bardziej niekonwencjonalny, 
interesujący.  

8. Stosuj dużą liczbę wzmoc-
nień (pochwał, nagród rzeczo-
wych lub miłych wydarzeń). 
Niektóre z nich wcześniej 
ustal jako nagrody i określ za-
sady ich przyznawania.  

1. Uczenie organizuj metodą 
„małych kroków”. 

2. Ułatwiaj dziecku tworzenie 
struktur informacyjnych – no-
we informacje połącz z tym, co 
jest dziecku znane. 

3. Dbaj, aby dziecko wykony-
wało dokładnie i poprawnie 
wszelkie polecenia.  

4. Staraj się zainteresować 
dziecko tym, czego się uczy.  

5. Pamiętaj, że uczenie się osób 
z dysleksją wymaga niezmier-
nie wielu ćwiczeń, powtórzeń, 
niekiedy kilkaset razy więcej 
niż przeciętnie.  Wielokrotne 
powtórzenia trzeba stosować 
w sposób urozmaicony, aby 

9. Wykorzystuj uczenie wielo-
zmysłowe przez zaangażowa-
nie możliwie wszystkich zmy-
słów, co pozwala na łączenie 
informacji odebranych wszyst-
kimi drogami (kanałami) zmy-
słowymi zaangażowanymi w 
uczenie się.  

JEŚLI JESTEŚ RODZICEM DZIECKA Z DYSLEKSJĄ 

WSKAZÓWKI DO PRACY W DOMU 

NIE MA NIC W 
UMYŚLE, CZEGO 

BY PRZEDTEM NIE 
BYŁO W ZMYSŁACH 

 
              ARYSTOTELES 

STR. 3 INFORMACJE I PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI 



kolejnych numerach Poradnika. 

Rodzaj ćwiczeń i ich kolejność 

powinny być dostosowane do 

aktualnych możliwości dziecka. 

Drodzy Rodzice im wcześniej 

zostanie podjęta praca z dziec-

kiem, tym jej efekty są szybsze i 

trwalsze. Bardzo ważnym wa-

runkiem osiągniecia poprawy jest 

częste i systematyczne wykony-

wanie ćwiczeń w domu. 

     

Niektóre dzieci już wieku przed-

szkolnym i wczesnoszkolnym 

przejawiają pewne  nieprawidło-

wości  określane jako ryzyko dys-

leksji. Dobre rezultaty w tym 

przypadku przynoszą sprawdzo-

ne ćwiczenia, które wspomagają 

i usprawniają zaburzone funkcje.  

Ćwiczenia zostały podzielone na 

poszczególne kategorie odpo-

wiadające sferom rozwojowym 

dziecka i będą prezentowane w 

JAK POMÓC W DOMU DZIECIOM  
Z TRUDNOŚCIAMI W NAUCE 

Zaburzenia w zakresie percepcji i pamięci wzrokowej 
 

 trudności w wyszukiwaniu szczegółów na obrazkach (elementów  różnią-
cych, podobnych, brakujących), 

 trudności w odtwarzaniu według wzroku: mozaiki z klocków, puzzli, 

 trudności w odwzorowaniu 3-4 elementów układu figur, znaków, cyfr, 

 trudności w zapamiętywaniu i odtwarzaniu (po pokazie) z  pamięci ukła-
du 3-4 przedmiotów, obrazków, 

 mylenie liter podobnych graficznie:,np.:.a-o, m-n, e-c, l-t, C-G, h-k, 

 mylenie liter o kształtach zbliżonych i różnym położeniu w stosunku  
do osi pionowej i poziomej, np..: p-g,    d-b, w-m, n-u, b-p, d-g, 

 mylenie kierunku zapisu—pismo lustrzane (niektóre litery) lub pisanie  
w zeszycie od strony prawej do lewej, 

 niedokładne odczytywanie, przekręcanie, opuszczanie , zgadywanie, 

 częste gubienie się w tekście, opuszczanie lub powtarzanie fragmentów, 

 długo utrzymujące się głoskowanie, sylabizowanie, 

 mylenie wyrazów podobnych graficznie, np..: dom-dam, lak-lok, 

 przestawianie liter, sylab, wyrazów, np..: kawałek-wakałek, 

 opuszczanie drobnych elementów graficznych, znaków interpunkcyjnych, 
niewłaściwe rozplanowanie graficzne wyrazów na stronie, zły dobór lini-
jek, 

 zapominanie niektórych, szczególnie wielkich liter, np.: L, Ł,W,F,G, 

 pisanie z błędami ortograficznymi 

ZABURZENIA FUNKCJI POZNAWCZYCH—TYPOWE OBJAWY 

W kolejnym numerze Poradnika opiszę zaburzenia funkcji 
poznawczych w zakresie percepcji i pamięci słuchowej. 


