
Poradnictwo pedagogiczne dla uczniów dyslektycznych. 
Program pracy z dzieckiem dyslektycznym. 

 
 

1. Praca nauczyciela z dzieckiem dyslektycznym 

a) specyfika problemu 

Podstawowym zadaniem nauczyciela jest dostrzec dziecko ze 

specyficznymi trudno ciami w uczeniu si . Nauczyciel dziecka powinien by  

w sta ym kontakcie z rodzicami i nauczycielem-terapeut . 

Nauczyciel powinien zdawa  sobie spraw , e dziecko dyslektyczne mo e 

mie  trudno ci w wielu przedmiotach, ze wzgl du na opó nienia rozwoju 

ró nych funkcji percepcyjnych, pami ci, motoryki. 

Dzieci dyslektyczne sprawdzaj  te  specyficzne trudno ci wychowawcze: 

cz sto nie maj  wyczucia czasu i przestrzeni. Dlatego te  spó niaj  si  na 

lekcje, myl  drog  do klasy, gubi  si  w budynku szko y. Nauczyciel 

powinien zna  dobrze specyfik  problemu dysleksji, poniewa  umo liwi mu 

to rozwi zywanie problemów dziecka. 

Dobrze jest równie , gdy nauczyciel unika stwierdze  silnie negatywnych 

np. nie le, to nie na temat, które blokuj  dalsze wypowiedzi dziecka. 

Post py dziecka zale  bowiem od dobrego kontaktu z nauczycielem  

i motywacji do pracy. 

 

b) funkcjonowanie ucznia dyslektycznego w szkole 

Dzieci dyslektyczne cz sto s  m czliwe, po 10 minutach intensywnej 

uwagi musz  odpocz  – mie  krótk  przerw  lub zmieni  rodzaj 

aktywno ci.  

 

 

 



c) propozycje pracy terapeutycznej z uczniem z dysleksj  

Nawet nie stosuj c adnych specyficznych metod nauczyciel mo e  

w znacznym stopniu pomóc dziecku dyslektycznemu. Wystarczy, e posadzi 

dziecko blisko siebie, aby móg  je obserwowa  i pomóc mu, gdy b dzie 

mia o trudno ci. Dziecko, które siedzi blisko nauczyciela, lepiej koncentruje 

uwag , a trudno ci z koncentracj  to jeden z problemów dzieci 

dyslektycznych mu nauk . Nauczyciel powinien, maj c takie dziecko  

w klasie, wyra nie pisa  na tablicy i zwraca  uwag , czy dziecko nad a  

z pisaniem. Nauczyciel te  powinien zach ci  dziecko do sta ego u ywania 

ownika ortograficznego, który powinien zawsze znajdowa  si  na jego 

awce. Nauczyciel j zyka polskiego i obcego, rozumiej cy problemy dziecka 

z dysortografi , b dzie g ównie odpytywa  je ustnie. Jego prace pisemne 

dzie ocenia  pod k tem merytorycznym (tre ci, wiedzy, kompozycji, 

stylistyki) nie obni aj c ocen za b dy ortograficzne. Ocena z wypracowania 

powinna dotyczy  zatem jego tre ci. Nauczyciel powinien poda  liczb  

dów. Dzieck za  ma obowi zek je odszuka  i opracowa . Dyktanda  

w m odszych klasach mo na zast pi  pisaniem z pami ci. Dziecka  

z trudno ciami w czytaniu nauczyciel nie powinien odpytywa  publicznie, 

polecaj c mu czyta  g no przy ca ej klasie. Dzieci dyslektyczne nie 

powinny by  wyrywane do natychmiastowej odpowiedzi, poniewa  cz sto 

maj  trudno ci z szybkim przypominaniem sobie danych, szczególnie nazw, 

dat, terminów, a tak e s ówek podczas nauki j zyków obcych. Dobrze 

by oby gdyby nauczyciel znalaz  czas, aby jak najcz ciej sprawdza  zeszyt 

dziecka i poprawno  zapisu, co jest przedmiotem pracy domowej, poniewa  

dzieci te maj  tendencj  do zniekszta cania informacji. 

 

W nauczaniu dzieci dyslektycznych najskuteczniejsze jest uczenie 

polisensoryczne, czyli uczenie z zaanga owaniem wielu zmys ów naraz: 

uchu, wzroku, dotyku i kinestezji (czucia ruchu). Ma ono bardzo wa ne 



znaczenie zarówno w dydaktyce, jak i w zaj ciach teraupeutycznych  

z dzie mi dyslektycznymi. Nauczanie polisensoryczne, czyli wielozmys owe 

anga uje wiele narz dów zmys u: oczy, uszy, narz dy mowy, palce, mi nie. 

Dzi ki temu dziecko jest w stanie wykorzysta  te zmys y, które s  jego 

mocn  stron , jednocze nie wicz c i rozwijaj c te, które s  s absze. 

Przyk adem metody anga uj cej polisensoryczne uczenie si  jest metoda 

dobrego startu (wielozmys owe uczenie si ). 

Dziecko dyslektyczne nie powinno czyta  na g os przy ca ej klasie, 

poniewa  jest bardzo napi te emocjonalnie i z tego powodu jeszcze gorzej 

czyta ni  zazwyczaj. Zbiera wi c s abe oceny, a przy tym nudzi inne dzieci, 

które nie s  w stanie skupi  uwagi na s uchaniu le czytanego tekstu. To nie 

uchodzi uwagi dziecka dyslektycznego i jest dla niego jeszcze wi ksz  kar  

ni  s aba ocena. Silne skupienie uwagi na technice czytania powoduje, e 

dziecko czytaj c na g os nie rozumie tre ci i tego, co czyta. To wszystko 

mo e wytworzy  u dziecka duze napi cie emocjonalne, utrwali  l kow  

postaw  wobec czytania publicznie. Dlatego mo na da  dziecku 

dyslektycznemu do przeczytania na g os pojedy cze zdanie lub podpis pod 

obrazkiem, aby nie czu o si  pomijane. Nale oby je odpyta  z czytania 

nego na osobno ci, a rozumienie ocenia  wy cznie po przeczytaniu 

tekstu po cichu. 

Nauczyciel powinien: 

- ocenia  osi gni cia ucznia we w ciwy sposób 

- czeka , czeka …a  ucze   odpowie 

Pomoce dydaktyczne: 

- S ownik ortograficzny powinien by  nieod cznym towarzyszem dziecka, 

które ma trudno ci z poprawn  pisowni . Powinien by  zabierany do szko y, 

aby dziecko mog o z niego korzysta  tak e podczas klasówek. 

- Dziecko, którego pismo jest nieczytelne powinno mie  mo liwo  pisania 

prac domowych na maszynie i wpinania ich w skorozeszyt. 



- Magnetofon mo na wykorzysta  do zarejestrowania, jak dziecko czyta 

no, aby po 2-3 miesi cach wicze  porówna  czy zrobi o ono post py. 

- Komputer to dalsze urz dzenie techniczne, które mo e pomóc dziecku 

dyslektycznemu. Komputer sprawdza poprawno  zapisu, a tak e mo e 

korygowa  pope nione b dy w pisowni. 

 

2. Praca rodziców z dzieckiem dyslektycznym 

a) specyfika problemu 

b) funkcjonowanie dziecka podczas nauki w domu 

c) propozycje pracy z dzieckiem w domu 

 

Nie pomo e dziecku dyslektycznemu je li zaoferujemu mu jedynie wi cej 

tego samego, czyli tego co ju  robi o w szkole. Zaj cia terapeutyczne nie 

powinny by  powtórzeniem lekcji. Przepisywanie prac domowych czy 

tekstów z lekcji nie stanowi drogi do sukcesu i jest strat  czasu. Zaj cia 

terapii pedagogicznej s  nastawione na wiczenie zaburzonych funkcji 

le cych u podstaw czytania i pisania oraz wiczenia samego pisania  

i czytania.  

Czy pomaga  dziecku w odrabianiu lekcji? 

Warto przedyskutowa  ten problem z nauczycielem. Wa ne jest, aby nie 

robi  w tej mierze zbyt wiele ani zbyt ma o. Nie mo e to by  praca 

wykonana za dziecko. Nie wolno te  przyzwaczaja  dziecka, e pracuje tylko 

wówczas, gdy kto  ‘stoi mu nad g ow ’. Pomoc w lekcjach w niektórych 

przypadkach jest potrzebna okresowo, w niektórych niezb dna jest zawsze. 

Powinna mie  charakter konsultacji, tzn. rodzic czuwa nad tym, co si  dzieje.  

Warto równie  przy innych okazjach ni  odrabianie lekcji, np. podczas 

czekania w kolejce, jazdy tramwajem, spaceru, wprowadzi  króciutkie 

okresy wicze  i powtórek cho by tabliczki mno enia lub zasad ortografii. 

Czy dziecku dyslektycznemu nale y czyta  na g os ksi ki? 



Tak, poczynaj c od najwcze niejszego okresu. 

 

Formy wicze  terapeutycznych 

ledzenie wzrokiem i s uchanie tekstu przy piesza nauk  czytania  

i stanowi form wicze  terapeutycznych. Nale y doda , e tekst nagrany do 

uchania wraz z czytaniem musi by  czytany wolno i wyra nie, aby dziecko 

maj ce trudno ci mog o za nim nad . wiczenia takie prowadzimy 

cz sto, lecz krótko. Nagrania mog  przygotowa  sami rodzice lub starsze 

rodze stwo. 

 

Post py terapii zale  od: 

1. od poziomu inteligencji 

2. od wieku dziecka 

3. od zakresu zaburze  

4. od stopnia g boko ci zaburze  

5. od stanu psychicznego dziecka 

6. od wspó pracy z rodzicami 

7. od wspó pracy ze szko  

 

Dekalog dla rodziców dzieci dyslektycznych: 

1. Nie traktuj dziecka jako chorego. 

2. Nie karz, nie wy miewaj dziecka. 

3. Nie ud  si , e dziecko samo z tego wyro nie. 

4. Nie spodziewaj si , e k opoty dziecka pozbawionego specjalistycznej 

pomocy ogranicz  si  do czytania i pisania. 

5. Nie ograniczaj dziecku zaj  pozalekcyjnych, aby mia o wi cej czasu na 

nauk . 

6. Staraj si  zrozumie  swoje dziecko. 

7. Spróbuj jak najwcze niej zaobserwowa  trudno ci dziecka. 



8. Zaobserwuj w codziennej pracy z dzieckiem, co najskuteczniej mu 

pomaga. 

9. yczliwym, pogodnym, cierpliwym przewodnikiem i towarzyszem 

swego dziecka. 

10.  Chwal i nagradzaj dziecko. 

Opracowa a: mgr Anna Kowal-S oboda 
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