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Dysleksja u dzieci w starszym wieku szkolnym. 

Ćwiczenia ułatwiające opanowanie ortografii. 

Dysleksja rozwojowa jest popularnym określeniem na specyficzne trudności w czyta-
niu i pisaniu. Trudności te mają wąski zakres i występują u dzieci o prawidłowym rozwoju 
umysłowym, przy istnieniu zaburzeń funkcji percepcyjno – motorycznych. W zależności od 
obserwowanych u dziecka trudności wyróżnia się trzy podstawowe postaci dysleksji:                                                                                                                                                 
- dysleksja – trudności w czytaniu 
- dysortografia – trudności w poprawnym pisaniu 
- dysgrafia – zniekształcenie strony graficznej pisma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

W przypadku występowania u dziecka problemów dyslektycznych, dochodzi do dys-
proporcji między jego możliwościami percepcyjnymi a wymaganiami szkoły.                                                                                                                                                                            

W dalszej edukacji prowadzi to do powstania trudności szkolnych oraz wtórnych za-
burzeń emocjonalno – motywacyjnych. Uczeń z dysleksją często nie osiąga sukcesu na miarę 
pracy, jaką wkłada w naukę. Dlatego tak ważna jest wczesna diagnoza i podjęcie terapii. Dia-
gnozę oraz dalsze oddziaływania postdiagnostyczne można uzyskać w poradni psychologicz-
no – pedagogicznej. Wskazana jest także współpraca między specjalistami  diagnozującymi 
ucznia, uczącymi go nauczycielami oraz rodzicami.                                                                                                                                                                     

W pracy terapeutycznej stosuje się ćwiczenia usprawniające funkcje percepcyjno – 
motoryczne, ćwiczenia pomagające w opanowaniu czytania i pisania.      

Oto objawy dysleksji występujące u uczniów w starszym wieku szkolnym:                                                        

 Motoryka duża: mała sprawność ruchowa, dziecko ma trudności z nauczeniem się jaz-
dy na wrotkach, nartach, łyżwach, niechętnie uczestniczy w zajęciach wychowania fi-
zycznego, może mieć trudności z wykonaniem układów tanecznych, jak i gimnastycz-
nych. 

 Motoryka mała: obniżona sprawność ruchowa  rąk, trudności z wykonaniem precyzyj-
nych ruchów  np. podczas wycinania, nawlekania, rysowania schematów itp.. 

 Koordynacja wzrokowo – ruchowa: trudności z rzucaniem do celu i chwytaniem piłki, 
dziecko brzydko i niechętnie rysuje, ma trudności z odtwarzaniem figur geometrycz-
nych, pisze mało czytelnie, zbyt mocno przyciska długopis, ręka szybko się męczy. 

 Funkcje słuchowo – językowe: przekręcanie złożonych wyrazów, używanie niepo-
prawnych pod względem gramatycznym sformułowań, dziecko ma trudności z różni-
cowaniem głosek podobnie brzmiących: „p” – „b”, „s” – „z”, „w” – „f”, ma trudności 
z dokonywaniem operacji analizy i syntezy słuchowej słów, myli wyrazy zbliżone fo-
netycznie. 

 Funkcje wzrokowe: dziecko ma trudności z układaniem mozaiki wg wzoru, wyróżnia-
niem elementów z całości, a także z ich syntetyzowaniem w całość np. podczas ukła-
dania z puzzli, ma trudności z wyodrębnianiem szczegółów różniących dwa obrazki, z 
odróżnianiem podobnych kształtów np. figur geometrycznych, myli litery o podob-
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nych kształtach „m” – „n”, „l” – „ł” – „t” i podobnych, lecz inaczej położonych w 
przestrzeni „p” – „b” – „d”. 

 Orientacja w schemacie ciała: trudności ze wskazaniem stron /lewa – prawa/, określe-
niem pozycji przedmiotów wobec siebie. 

 Orientacja w czasie: trudności z zapamiętywaniem dat, terminów, określaniem chro-
nologii wydarzeń np. historycznych. 

 Trudności w czytaniu: tempo czytania jest wolne, technika czytania niedojrzała, błędy, 
pomyłki, przekręcanie wyrazów, niedokładne rozumienie tekstu, niechęć do czytania. 

 Pisanie: trudności z opanowaniem poprawnej pisowni, duża  liczba błędów ortogra-
ficznych pomimo znajomości zasad pisowni, dziecko może popełniać też błędy typu 
wzrokowego lub słuchowego w zależności od specyfiki zaburzeń funkcji percepcyj-
nych. 

 Problemy na innych przedmiotach: zła orientacja na mapie, trudności z zadaniami an-
gażującymi orientacje przestrzenną /geometria/, odczytywanie liczb od prawej do le-
wej, mylenie znaków i symboli matematycznych, trudności z czytaniem i zapamięty-
waniem nut, zapisywaniem reakcji chemicznych, zapamiętywaniem nazwisk, dat. 
Trudności z językami obcymi,  z zapamiętywaniem słówek, prawidłową wymową. 

 Życie codzienne: trudności z wypowiadaniem się, artykulacją złożonych wyrazów, 
wypełnianiem formularzy, zapamiętaniem i dokładnym przekazaniem informacji. 
Trudności z płynnym wymienianiem miesięcy, mylenie kolejności cyfr oraz dat. 

 Orientacja w czasie i przestrzeni: kłopoty z organizacją, planowaniem, zarządzaniem 
czasem, trudności z orientowaniem się w nieznanym terenie. 

Wybrane ćwiczenia ułatwiające opanowanie ortografii. 

U dzieci w starszym wieku szkolnym mających trudności w pisaniu/dysortografia/ często 
spotykamy się z problemami w opanowaniu ortografii. Nie tylko piszą niepoprawnie, ale też 
przepisują z błędami z tablicy czy książki.                                                                          

Głównym wyznacznikiem  dysortografii jest nieumiejętność zastosowania w praktyce 
znanych reguł ortograficznych. Doświadczenie mówi , że pracę nad ortografią warto zacząć 
od poprawnego zapisywania wyrazów, następnie przechodzimy do tworzenia rodziny wyra-
zów, potem związków wyrazowych a w dalszej kolejności do układania zdań.                                                                  

Coraz większe uznanie w terapii dysortografii zyskuje mnemotechnika, czyli zespół środ-
ków i prawideł ułatwiających zapamiętywanie jakiegoś materiału. Metoda ta jest atrakcyjna, 
wymaga oryginalności w budowaniu skojarzeń, jest łatwa do zastosowania przez samego 
ucznia, nie stawia żadnych barier i może być zmieniana, udoskonalana. Najprostszym przy-
kładem jest skojarzenie cech desygnatu z jego zapisem, najpierw zapisujemy wyraz, a potem 
wymyślamy skojarzenia.   

 Inne przykłady ćwiczeń to:  

o układanie zdań i rymowanek z trudnością ortograficzną 
o tworzenie listy wyrazów bazowych i kojarzenie wyrazów z trudnością ortograficzną z 

określonym desygnatem 



3 
 

o segregowanie wyrazów z trudnością ortograficzną wg zasad pisowni 
o układanie wyrazów w porządku alfabetycznym 
o układanie zdań do reguł ortograficznych  
o układanie zdań z wyrazami o nieuzasadnionej pisowni 
o wyszukiwanie wyrazów w tekście 

Niezastąpione w nauce ortografii są wierszyki, a najlepiej zabawne i rymowane. 

Inny pomysł to kolorowy słownik ortograficzny, który polega na powiązaniu określonego 
koloru z literami „ó”, „u”, „rz”, „ż” „ch”, „h”. Każdej z tych liter odpowiada inny kolor. 
Słownik powinien zawierać wyrazy, z którymi dziecko ma kłopot. 

Można tworzyć także słowniki ilustrowane z wyrazami do zapamiętania, których pisowni 
nie objaśnia żadna reguła ortograficzna. 

Kolejny pomysł to tworzenie tzw. „ czarnej listy” wyrazów, z których pisownią dziecko 
nie może sobie poradzić mimo prób zapamiętania. Zadaniem czarnej listy jest wcześniejsze 
przygotowanie wyrazów zastępczych, które są łatwiejsze, nie mają trudności ortograficznej. 
Trwałość zapamiętywania pisowni  jest większa, jeżeli pomysł i rodzaj skojarzenia pochodzi 
od osoby robiącej błąd. 

Ciekawą formą ćwiczeń mogą być także rebusy, krzyżówki, szyfrowanki, wykreślanki, 
wyszukiwanie wyrazów w ciągach literowych itp. 

Zastosowane mają także gry dydaktyczne, układanki, loteryjki obrazkowo – wyrazowe, 
słownikowe wspomagające naukę ortografii. 

Alternatywą do ćwiczeń czytania, pisania, ortografii metodą konwencjonalną jest wyko-
rzystanie komputera do pracy z dziećmi dyslektycznymi. Dostępne są programy przeznaczone 
do terapii dzieci starszych to „Sposób na dysleksję”, „Dyslektyk II”,  a także „Porusz umysł”, 
który jest bardziej uniwersalny i może służyć także dzieciom bez zaburzeń. 
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