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Dysleksja to
specyficzne
trudności w
czytaniu i pisaniu
i

Dysortografia to trudności w komunikowaniu się za pomocą pisma,
szczególnie w opanowaniu poprawnej pisowni
Dysgrafia to trudności w opanowaniu właściwego poziomu
graficznego pisma

15% uczniów ma trudności z
pisaniem i czytaniem, co
oznacza to, że
w 30 – osobowej klasie może
być 4 – 5 takich uczniów

5% populacji szkolnej to przypadki głębokiej dysleksji

Wielu sławnych i zasłużonych dla rozwoju cywilizacji ludzi było
dyslektykami

J.Ch. Andersen – bajkopisarz
T. Edison - wynalazca
N. Bohr – fizyk
A. Einstein – twórca teorii względności
W. Churchill – brytyjski polityk i mąż stanu
A.Rodin – rzeźbiarz
W. Wilson – prezydent Stanów Zjednoczonych
G. Patton – amerykański generał
Olaf V – król Norwegii

Przyczyną dysleksji są minimalne
dysfunkcje centralnego układu
nerwowego.
Mają one podłoże genetyczne,
biochemiczne lub powstają w
wyniku nieprawidłowych
warunków rozwoju dziecka w
okresie prenatalnym i
okołoporodowym.

Z pewnością i Ty masz jakiś talent, jakieś wyjątkowe uzdolnienia, jakiś dar
od „matki natury”

Jaki ja mam
talent ?

Odkryj go i rozwijaj

Człowiek z dysleksją może mieć
kłopoty z :
koncentracją uwagi
rozpoznawaniem kierunków
estetyką i stroną graficzną prac
nauką pamięciową
zapamiętywaniem wzorów,
symboli, znaków
odwzorowywaniem
planowaniem i organizacją pracy
jakiej wymaga od niego szkoła
wykonywaniem niektórych ćwiczeń
gimnastycznych
nauką języków

A zatem trudności te mogą
pojawiać się w nauce
wszystkich przedmiotów
nauczania . Taki człowiek
szczególnie boi się dyktand a
swoje prace pisemne skraca z
obawy przed błędami

Dyktando
Ortografia to trudna sztuka,
sposobów na nią każdy szuka.
Ktoś powie wystarczy dużo czytać
by zapamiętać i już nie pytać:
Jak się pisze
rzadki, mózg, rzecz, która,
stróż, rzemiosło, wspólna, góra,
córek, chór, żaden, podróżny,
prócz, Józefa, rzut, różny,
rząd, jaskółek i przepiórek,
rzeka, czółno, żółty, wiórek,
Ktoś inny ciężko haruje,
a i tak ma z dyktand dwóje.
Nawet kiedy zna zasady
nie może sobie dać rady.
Jak napisać: huk, żuk, rzeka.
Jak pszenica, Mojżesz, rzepak.
A jak burza czy nietoperz ?
Henryk rzępoli na harmonii,
żółw wiewiórkę hardą goni.
Historyjka błaha,
ale jak się nie zawahać ?
Wciąż trzeba tu uważać
Oprócz tego znać zasady i je powtarzać.
Korzystać ze słownika,
a czas szybko umyka.
To jest bardzo ciężka praca.
Mam uwierzyć, że się opłaca ?
Czy znając wszystkie trudne słowa,
reguły i wyjątki, bez problemu napiszę:
hejnał z wieży zakłócił ciszę
lub rozżarzona żarówka,
wehikuł, choinka, klasówka,
skojarzenia, kłódka, abstrahować,
chałka, włókno, półka, chować ?
Zrzędzę ?
Musi być jakaś metoda
Przejrzysta jak źródlana woda.
Kto szuka ten przeważnie znajduje
Więc ja od dziś aż do wakacji poszukuję.

 mam mnóstwo jedynek
 boję się dyktand
 piszę wyrazy tak jak słyszę : tagże – także, kłótkakłódka, torepka – torebka
 „sadzę byki” typowo ortograficzne
 pisze zmiękczenia w cały świat : słonice –słońce,
sinieg - śnieg
 mylą mi się litery, wszystkie są do siebie podobne
zamiast m piszę n, p zamiast b, ł zamiast t.......
 zjadam litery na śniadanie a ich części na obiad
 łączę wyrazy lub dzielę tam gdzie jest to
niepotrzebne

brzydko piszę
wykraczam poza liniaturę
mam piętnaście lat i ciągle
mam kłopoty z łączeniem liter
w wyrazie
piszę wolno i nie nadążam z
przepisywaniem oraz z
pisaniem ze słuchu

Pomocy !!!!!

Nie myśl , że to ktoś głupszy czy mniej zdolny. On dobrze myśli,
rozumuje, jest twórczy.......
Niejednokrotnie jest to osoba bardzo zdolna z dużymi
możliwościami.
Trochę mu trudniej i potrzebuje czasu na znalezienie swojej
drogi do sukcesu

Często tę drogę znajduje –
geniusz śpi w nim !!!

Wszyscy to potrafią a ja
nie...........

Parasol to osłona od deszczu
lub słońca, zrobiona zwykle z
tkaniny rozpiętej na
składanych drutach,
przymocowanych do laski,
kija lub pręta metalowego

Czego on się boi ?
Nie uciekaj !
Zatrzymaj się !

Może boi się szkoły - uważa, że nie jest w stanie sprostać wymaganiom jakie
mu stawia i jest miejscem gdzie ciągle ponosi porażki
Może boi się, że inni będą się z niego śmiać
Może boi się dyktanda, klasówki
Może boi się nauczyciela i jego oceny
A może boi się siebie – może myśli, że jest gorszy, że jest inny.....

Bardzo ważną sprawą jest szacunek dla siebie samego, poczucie własnej
wartości.
Jest kilka ważnych spraw z których warto zdać sobie sprawę, kilka uniwersalnych
przekonań dotyczących tego kim jestem. Są one związane z samą istotą
człowieczeństwa.
„ Kim jest człowiek, że o nim pamiętasz ?„ - pyta autor Psalmu 8.
KIM JESTEM ? - Jestem człowiekiem
1. Jestem osobą która żyje
2. Jestem osobą zmysłową
posiadam 5 zmysłów - wzrok, słuch, dotyk, smak, węch
dzięki nim postrzegam świat i tworzę jego wewnętrzną reprezentację, moją
mapę świata
jestem istotą czującą
3. Jestem osobą rozumną, inteligentną
są osoby mniej lub bardziej inteligentne, ale wszyscy jesteśmy istotami
rozumnymi
potrafimy tworzyć związki przyczynowo - skutkowe, wnioskować,
klasyfikować, abstrahować....
4. Jestem osobą zdolną
potrafię przejść od stanu nie wiem, do wiem
od stanu nie umiem, do umiem
posiadam różne zdolności, które ogólnie można określić zdolnością uczenia się
5. Jestem osobą która posiada płeć
jestem kobietą lub mężczyzną
nie mam potrzeby udowadniania, że jestem mężczyzną lub kobietą, bo po
prostu jestem
6. Jestem osobą unikalną
nie ma drugiej takiej samej osoby na świecie, nigdy nie było i nigdy nie będzie
jestem niepowtarzalny, jedyny w swoim rodzaju
opowiada o tym historia Małego Księcia i jego miłości do róży
odkrywamy tę prawdę poprzez miłość do drugiej osoby
7. Jestem osobą godną miłości
jest to związane z godnością osoby ludzkiej
jako człowiek zasługuję na to by być kochanym
potrzeba miłości jest jedną z najważniejszych potrzeb człowieka
8. Jestem osobą znaczącą dla świata

7. Jestem osobą godną miłości
jako człowiek zasługuję na to by być kochanym
potrzeba miłości jest jedną z najważniejszych potrzeb człowieka
8. Jestem osobą znaczącą dla świata
gdybym nie istniał świat nie byłby taki sam
jestem osobą znaczącą dla moich rodziców, krewnych, nauczycieli,
kolegów, przyjaciół...
beze mnie ich życie byłoby inne
to co mówię, robię, czuję stanowi trwały ślad w pamięci ludzi
9. Jestem osobą komunikatywną
nie można się nie komunikować
może nie udaje nam się dobrze komunikować, ale wciąż się
komunikujemy komunikujemy się poprzez mowę, która jest wyrazem
naszych myśli, poprzez nasze zachowanie, mimikę, gesty, ton głosu...
wszystko cokolwiek robimy jest komunikatem
przez cały czas odbieramy też komunikaty od świata, od innych osób i w
jakiś sposób na nie reagujemy
10. Jestem osobą wartościową

Trzeba mieć szacunek dla siebie.
Trzeba mieć wewnętrzny punkt odniesienia, świadomość swojej ludzkiej
godności.
W przeciwnym razie będziesz zdany na to aby inni decydowali o tym czy
zasługujesz na miłość, czy nie, czy jesteś zdolny, czy nie, czy jesteś
wartościowy, czy nie.....
Będziesz niewolnikiem.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z
dnia 21 marca 2001 r.
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów
i sprawdzianów w szkołach publicznych.

§ 6.
Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie pisemnej opinii publicznej poradni psychologiczno
- pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania
edukacyjne, o których mowa w § 4 ust. 1, do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego
stwierdzono trudności w uczeniu się, w tym specyficzne trudności, uniemożliwiające
sprostanie tym wymaganiom.
§ 32.
Uczniowie (słuchacze) z dysfunkcjami mają prawo przystąpić do sprawdzianu lub egzaminu
gimnazjalnego w warunkach i formie dostosowanych do ich dysfunkcji, na podstawie opinii
publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej lub innej publicznej poradni
specjalistycznej. Opinia powinna być wydana przez poradnię nie później niż do końca
września roku szkolnego, w którym odbywa się sprawdzian lub egzamin gimnazjalny.

Korzystanie z
pomocy
psychologicznopedagogicznej jest
dobrowolne i
nieodpłatne.

Potrzebujesz
pomocy?

Kto ?
 psycholog
 pedagog
 logopeda
Gdzie ?
Częstochowskie Stowarzyszenie Psychologów i Pedagogów Praktyków,
ul. Legionów 58/10, 42 –200 Częstochowa
tel. (034) 361-94-34
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1
ul. Legionów 58/10, 42-200 Częstochowa
tel. (034) 361-94-34
Częstochowski Oddział Terenowy PTD nr 5
ul. Kosmowskiej 5, 42-200 Częstochowa
tel. (034) 325-51-59
Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna,
ul. Tkacka 3/5, 42 –200 Częstochowa
tel. (034) 360-15-00
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Dyslektycznego
ul. Pomorska 68, 80-343 Gdańsk
tel. (058) 557-05-31

Strategia ortograficzna
Jak to się dzieje, że jedne osoby nigdy nie popełniają błędów w pisaniu,
podczas gdy inni mają z tym poważny problem ? Sedno sprawy tkwi w
strategii pisania.
Osoby piszące poprawnie wizualizują wyraz, który mają zapisać i
sprawdzają w odczuciu, które to wywołuje. Taka osoba poproszona o
napisanie trudnego wyrazu skieruje wzrok ku górze i na lewo, a następnie
w dół na prawo i na przykład zapisze sobie ten wyraz. Osoby, które
popełniają błędy zapytane o to jak się pisze jakiś wyraz często dają
poprawną odpowiedź, natomiast piszą błędnie. Dzieje się tak dlatego, że
korzystają one z pamięci słuchowej i starają się pisać na podstawie
brzmienia.
Strategia osób piszących poprawnie w bardzo ogólnym zarysie wygląda
następująco :

1. Popatrz na wyraz, którego pisownię chcesz zapamiętać

2. Spójrz na lewo w górę i przypomnij sobie ten wyraz, tak jak go przed
chwilą widziałeś – zobacz kartkę, wyraz, litery; zwróć uwagę czy czegoś
nie brakuje, jeśli brak ci pewności, spójrz ponownie na wyraz.
królik

3. Spójrz ponownie na lewo w górę, przywołaj obraz wyrazu którego
pisownię chcesz zapamiętać i zapisz go; wystarczy jeśli zapiszesz palcem
na blacie stołu.

4. Porównaj to co zapisałeś z obrazem który utrwaliłeś w pamięci – popatrz
na prawo w dół na napisany wyraz, a następnie na lewo ku górze i
upewnij się, że oba obrazy są takie same. Porównuj tak długo aż
uzyskasz maksimum pewności. Jeśli masz wątpliwości powtórz całą
procedurę od początku.
królik

5. Zrób sobie króciutką przerwę
6. Spójrz ponownie na lewo ku górze :

królik

 przeliteruj wyraz od końca

KILÓRK

 zauważ ile liter jakąś
częścią siebie wykracza w
dół poniżej innych

królik
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królik

Ani jedna

 ile liter jakąś częścią siebie
wykracza do góry powyżej
innych
królik

 ile liter ma kształt kółka

 Jakiś Twój sposób na
zapamiętanie
7. czy za miesiąc będziesz potrafił
napisać ten wyraz poprawnie ?
 za pół roku ?
 za rok ?

1

Co dwie głowy to nie jedna

Szukaj pomocy
Nie bądź sam

brzydko piszę
wykraczam poza liniaturę
mam piętnaście lat i ciągle
mam kłopoty z łączeniem
liter w wyrazie
piszę wolno i nie nadążam
z przepisywaniem oraz z
pisaniem ze słuchu

Pomocy !!!!!

