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Objawy r y z y k a    d y s l e k s j i   

w poszczególnych etapach rozwoju dziecka 

 

 

Współczesny rozwój myśli technicznej i nauki spowodował rewolucję w sferze 

sposobów przekazywania informacji. Szybciej i efektywniej niż drukowane kartki książki 

dostarczają nam dziś informacji elektroniczne środki przekazu. Konieczność odpowiedniej 

selekcji wiadomości, a także ich różnicowanie przy korzystaniu z nowoczesnych form 

przekazu stawia odpowiednie wymagania nauce czytania. 

W dzisiejszych czasach znalazła się w szkole podstawowej populacja dzieci obarczonych 

różnymi deficytami rozwojowymi. W wielu klasach znajdziemy uczniów ze specyficznymi 

trudnościami w czytaniu i pisaniu. Określenie specyficzne podkreśla charakter tych trudności 

– ograniczony i bardzo wąski zakres. Jest to poważny problem współczesnej szkoły 

i nauczycieli.  

 

 Od jedenastu lat pracuję jako nauczyciel polonista w szkole podstawowej i na co dzień 

mam do czynienia z dziećmi z dysfunkcjami. Zdarza się, że uczeń, który nie ma wady 

wzroku - „patrzy i nie widzi", nie mając wady słuchu – „słucha i nie słyszy". Przy 

wielokrotnym przepisywaniu tego samego tekstu popełnia błędy. W dyktandach opuszcza, 

dodaje, przestawia litery i sylaby, myli głoski podobnie brzmiące. Brzydko pisze. Możemy 

wówczas podejrzewać, iż dziecko cierpi na dysleksję. 

 

 

Objawy tzw. ryzyka dysleksji w poszczególnych etapach rozwoju 

  Rozwój psychofizyczny większości dzieci w wieku przedszkolnym mieści się 

w granicach norm dla wieku i jest w miarę harmonijny. Jednak istnieje pewien procent dzieci, 

które od najmłodszych lat życia wykazują odmienne tempo rozwoju. Są wśród nich dzieci 

o rozwoju przyspieszonym, opóźnionym, a także dzieci z dysharmoniami rozwojowymi, czyli 

tzw. fragmentarycznymi deficytami rozwojowymi. Są to dzieci, u których mogą wystąpić 

specyficzne trudności w uczeniu się. Specyficzny charakter mają między innymi trudności 

w czytaniu i pisaniu. Dzieje się tak w przypadkach nieharmonijnego rozwoju 

psychoruchowego dzieci, którego przyczyną są parcjalne opóźnienia w rozwoju funkcji 

percepcyjno-motorycznych, uczestniczących w nabywaniu umiejętności czytania i pisania. 
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Chodzi tutaj o zaburzenia funkcji językowych, spostrzegania (wzrokowego, słuchowego), 

a także motoryki, uwagi, pamięci (wzrokowej, słuchowej, ruchowej), lateralizacji (stronności 

ciała) i orientacji w przestrzeni. Wobec młodszych dzieci (najczęściej w wieku 

przedszkolnym), wykazujących wybiórcze zaburzenia w rozwoju psychoruchowym, które 

mogą warunkować wystąpienie specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu stosuje się 

termin: „ryzyko dysleksji”. Nazwę tą stosuje się również w odniesieniu do uczniów, którzy 

napotykają na pierwsze, lecz nasilone trudności w nauce, pomimo inteligencji w normie, 

dobrze funkcjonujących narządów zmysłów i właściwej opieki dydaktycznej i wychowawczej 

(Bogdanowicz 2002: 64 – 75). 

Terminy „ryzyko dysleksji” czy „dzieci ryzyka dysleksji” zostały po raz pierwszy 

zaprezentowane przez prof. Martę Bogdanowicz w 1993 roku na Ogólnopolskiej Konferencji 

Polskiego Towarzystwa Dysleksji w Gdańsku (Bogdanowicz: 67). 

 

Ryzyko dysleksji jest najbardziej prawdopodobne u dzieci: 

1. pochodzących z nieprawidłowo przebiegającej ciąży i skomplikowanego porodu – są 

to dzieci urodzone przedwcześnie, w zamartwicy, z niską wagą urodzeniową, w złym 

stanie fizycznym (w skali Apgar poniżej 6 pkt), 

2. obciążonych genetycznie – w rodzinie występuje dysleksja, opóźnienia w rozwoju 

mowy, leworęczność, 

3. u których można zaobserwować dysharmonie w rozwoju psychomotorycznym – tzn. 

występują u nich symptomy ryzyka dysleksji (Bogdanowicz: 68).  

* W wieku niemowlęcym i poniemowlęcym – występuje opóźnienie rozwoju mowy 

i rozwoju ruchowego. Dzieci później niż rówieśnicy wypowiadają pierwsze słowa, zdania, 

później zaczynają chodzić i biegać. Mało zręcznie malują, ubierają się, nie podejmują 

rysowania. 

* W wieku przedszkolnym (3-5 lat) – charakterystyczna jest mała sprawność ruchowa 

całego ciała i mała sprawność rąk, słaba koordynacja wzrokowo-ruchowa, opóźniony rozwój 

lateralizacji, zaburzony rozwój spostrzegania wzrokowego i pamięci wzrokowej, opóźniony 

rozwój mowy. 
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* W klasie zerowej – obniżona sprawność ruchowa, trudności w samoobsłudze, opóźniony 

rozwój lateralizacji, opóźniona orientacja w schemacie ciała i przestrzeni, trudności 

z rysowaniem figur geometrycznych, szlaczków; przy próbach czytania – przekręcanie 

wyrazów, przy pisaniu – odzwierciedlanie liter, brzydkie pisanie i rysowanie. 

* W młodszym wieku szkolnym – trudności w zapamiętywaniu wierszy, nazw miesięcy, 

liter w alfabecie, tabliczki mnożenia, mylenie liter, błędy przy przepisywaniu, trudności 

w czytaniu. 

* Powyżej IV klasy – błędy ortograficzne, trudności w zapamiętywaniu nazw, dat, numeru 

telefonu, przekręcanie nazwisk, nazw, liczb wielocyfrowych; trudności w nauce przedmiotów, 

które wymagają dobrej percepcji wzroku i pamięci wzrokowej (geografia, geometria, 

chemia); trudności w nauce przedmiotów, które wymagają dobrej percepcji i pamięci 

słuchowej (j. obce, biologia, historia). 

 

* W wieku dorastania:   

 wolne tempo czytania, trudności ze zrozumieniem i zapamiętywaniem tekstu, 

niechęć do głośnego czytania, 

 błędy ortograficzne, 

 trudne do odczytania pismo, 

 przekręcanie długich i trudnych wyrazów, 

 trudności z publicznym wypowiadaniem się, 

 trudności z odróżnieniem strony lewej i prawej, 

 trudności z zapamiętywaniem informacji przez telefon, mylenie cyfr przy 

wykręcaniu numeru telefonu, 

 mylenie dat i godzin, 

 błędy przy wypełnianiu czeku, przekazu, formularzy (Bogdanowicz 2005: 346 – 

347). 
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