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1. Ogólna charakterystyka 

 

Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu współwystępują z pewnymi odchyleniami 

w rozwoju psychoruchowym dziecka, które warunkują te trudności.  

 

Do najczęstszych zalicza się: 

 Opóźnienia i zaburzenia percepcji wzrokowej, 

 Opóźnienia i zaburzenia percepcji słuchowej, 

 Opóźnienia i zaburzenia mowy, 

 Opóźnienia i zaburzenia rozwoju ruchowego, 

 zaburzenia procesu lateralizacji. 

 

Zdarza się, że te nieprawidłowości rozwojowe występują w sposób izolowany, ale mogą też 

obejmować kilka sfer. Współwystępowanie fragmentarycznych deficytów w kilku zakresach 

powoduje najpoważniejsze trudności w nauce szkolnej. Procesy myślenia są bowiem 

wówczas zakłócone na skutek nieprawidłowego spostrzegania i gorszego zapamiętywania. 

Niepowodzenia w nauce na ogół pojawiające się w tych przypadkach bardzo wcześnie stają 

się nowym czynnikiem patogennym, wtórnym w stosunku do zaburzeń funkcji 

elementarnych. Wpływają one bardzo niekorzystnie na dalszy rozwój dziecka i jego 

zachowanie (Zakrzewska 1996: 27). 
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2.  Opóźnienia percepcji wzrokowej 

 

Przyczyną trudności w uczeniu się jest zaburzenie spostrzegania wzrokowego (przy 

całkowicie sprawnym receptorze), jako defektu korowej części analizatora wzrokowego.  

Opóźnienia i zaburzenia percepcji wzrokowej według H. Spionek mogą charakteryzować się:  

▬ globalnym opóźnieniem, bądź też  

▬ zaburzeniem funkcji kierunkowej, które ma związek z rozwojem orientacji przestrzennej. 

 

W przypadku globalnego opóźnienia percepcji wzrokowej, dzieci:  

1. Mają trudności w całościowym ujmowaniu liter o podobnej strukturze graficznej, 

takich jak: a-o, m-n, l-t, E-F.  

2. Mylą zazwyczaj wyrazy o podobnym obrazie wizualnym, takie jak np.: rok - rak, 

długi – drugi.  

3. Opuszczają drobne elementy graficzne, znaki interpunkcyjne.  

4. Nie zauważają poszczególnych liter w wyrazach, w których występuje zbieg kilku 

spółgłosek. Zamiast kratka czytają krata, zamiast furtka – furta itp.  

5. Nie respektują dużych liter na początku zdania.  

6. Nie różnicując poprawnie poszczególnych liter nie radzą sobie ze strukturami 

złożonymi, jakimi są całe wyrazy. Na wyższych etapach nauczania, gdy 

rozpoznawanie poszczególnych liter nie sprawia już dziecku kłopotu, występują 

trudności z automatyzacją czytania.  

Dzieci z zaburzeniami aspektu kierunkowego percepcji wzrokowej:  

1. Mylą litery o podobnym kształcie, ale odmiennym kierunku i położeniu (inwersja 

statyczna), np. d-b, g-p, w-m.  

2. Mają trudności z wizualnym różnicowaniem w wyrazie podobnych układów 

literowych, takich jak np. ba -ab, da -ad.  

3. Przestawiają litery w wyrazie (inwersja dynamiczna), np. dziecko czyta kolare – 

korale.  

4. Dokonują perseweracji liter, sylab w wyrazach np. korale - korare (postpozycja) albo 

korale - kolale (antycypacja).  

5. Niewłaściwe rozplanowują wyrazy na stronie.  
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6. Mylą kierunek zapisu wyrazów.  

7. Opuszczają „rządki” w tekście w czasie czytania i pisania.  

8. Popełniają liczne błędy ortograficzne (Spionek 1975: 43 – 45). 

Uczniowie z deficytami w rozwoju funkcji wzrokowych popełniają liczne błędy 

ortograficzne. Z powodu zazwyczaj gorszej pamięci wzrokowo-ruchowej w słabszym stopniu 

utrwalają obrazy graficzne wyrazów i nie zapamiętują ich poprawnej pisowni. Większość 

błędów wynikających z zaburzenia percepcji wzrokowej dotyczy czytania i pisania. Niektóre 

jednak błędy, takie jak np. opuszczanie elementów literowych i znaków interpunkcyjnych, 

dotyczą tylko pisania. Zaburzenie percepcji wzrokowej ma również wpływ na ogólny rozwój 

psychoruchowy dziecka. Działa niekorzystnie na proces myślenia konkretno-obrazowego 

i kształtowanie orientacji kierunkowo-przestrzennej. Powoduje też specyficzne trudności 

w uczeniu się geografii, geometrii i języków obcych (Zakrzewska 1996: 29). 

3.  Zaburzenia analizatora słuchowego 

Analizator słuchowy stanowi neurologiczne podłoże spostrzegania słuchowego. 

Omawiając zaburzenia percepcji słuchowej nie mamy więc na myśli wad słuchu, lecz 

zaburzenia niektórych funkcji kory mózgowej, ponieważ procesy analizy i syntezy dokonują 

się na poziomie korowej części analizatora. Uszkodzenie to jest niezależne od zniekształceń 

występujących w organach artykulacyjnych dziecka oraz od obniżonej z takich czy innych 

względów sprawności artykulacyjnej. Dzieci z zaburzoną percepcją słuchową, słysząc dobrze 

poszczególne dźwięki, nie potrafią z potoku dźwięków mowy wychwycić wszystkich po kolei 

i prawidłowo różnicować.  

Zmiany w korowym ośrodku słuchowym utrudniają:  

 dokonywanie analizy oraz syntezy głoskowej (fonemowej) słów i różnicowanie 

dźwięków mowy (fonemów),  

 utrzymywanie wszystkich słów w zdaniu i głosek w wyrazie,  

 zachowywanie kolejności dźwięków (Spionek 1975: 47). 

Poziom rozwoju percepcji słuchowej mowy odgrywa decydującą rolę w  nauce szkolnej 

dziecka. Trudności w wypowiadaniu się ustnym i pisemnym, ·zakłócenia w procesie czytania, 

ubogi zasób słów, agramatyzmy, wady w  wymowie świadczą o nieprawidłowym rozwoju 
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funkcji słuchowych. Trudności te spowodowane mogą być ogólnym opóźnieniem mowy, 

nieporadnością w wypowiadaniu wyrazów trudnych artykulacyjnie, długich lub trudnych 

znaczeniowo, opóźnionym rozwojem słuchu fonematycznego i zdolności analityczno – 

syntetycznych funkcji słuchowej, nietrwałą pamięcią bezpośrednią słuchową, stosunkowo 

krótkim czasem wrażliwości na bodźce słowne.  

Dzieci z zaburzeniami percepcji słuchowej – zakłóceń procesu różnicowania dźwięków, ich 

analizy i syntezy mają problemy ze składaniem w całość poszczególnych dźwięków przy 

czytaniu i rozkładaniu wyrazów na pojedyncze dźwięki przy pisaniu. Długo utrzymują się 

u nich sylabizowanie i czytanie podwójne (wargowe) – płynność czytania z dobrą dykcją 

i interpunkcją jest dla takich dzieci niezmiernie trudnym zadaniem (Bogdanowicz 1983: 49). 

Pisanie ze słuchu wymaga usłyszenia słów, odróżnicowania w nich dźwięków 

i przetransponowania ich na odpowiadające im znaki graficzne. W związku z tym w pisaniu 

ze słuchu mogą wystąpić następujące charakterystyczne błędy:  

 mylenie głosek oraz struktur dźwiękowych zbliżonych fonetycznie (b - p, d - t, k - g, 

s - z, w-f),  

 przestawianie, opuszczanie, dodawanie liter i sylab,  

 nieprawidłowe pisanie wyrazów z i - j, ze zmiękczeniami (ś - si, ć - ci, ń - ni), 

dwuznakami, głoskami dźwięcznymi i bezdźwięcznymi, szumiącymi (sz, cz, ż, dż.) 

i syczącymi (s, c, z, dz),  

 nieprawidłowe pisanie wyrazów z samogłoskami nosowymi "ę", ą", i zespołami 

dźwiękowymi "on", "om", "en", "em",  

 łączenie w jedną całość przyimków z rzeczownikami,  

 opuszczanie wyrazów, sylab i liter w środku wyrazu,  

 opuszczanie końcówek, szczególnie w wyrazach typu: szedł, biegł, usiadł),  

 zamiana głosek dźwięcznych na bezdźwięczne (np. b - p, w - f).  

Tylko wytworzenie stałych powiązań między spostrzeżeniami słuchowymi a wzrokowymi 

(w przypadku zaburzeń w analizie i syntezie słuchowej) oraz między spostrzeżeniami 

wzrokowymi i słuchowymi (przy zaburzonej analizie i syntezie wzrokowej) może zapewnić 

równomierny rozwój obu funkcji tak bardzo od siebie zależnych w procesie czytania i pisania 

(Bogdanowicz: 51). 
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4. Opóźnienia i zaburzenia mowy 

Analiza prac badawczych ukazuje współwystępowanie zaburzeń mowy i   trudności 

w czytaniu i pisaniu.  

Niektórzy badacze zwracają uwagę na stosunkowo częste występowanie trudności w nauce, 

zwłaszcza w czytaniu i pisaniu, u dzieci, które przebyły zaburzenia mowy we wcześniejszych 

etapach swego rozwoju. 

         M. Bogdanowicz wymienia wśród objawów dysleksji rozwojowej u dzieci: 

► w wieku przedszkolnym: opóźniony rozwój mowy, nieprawidłową artykulację wielu 

głosek, trudności z wypowiadaniem złożonych wyrazów, budowaniem wypowiedzi, 

wydłużony okres posługiwania się neologizmami, zniekształcanie nazw przez używanie 

niewłaściwych przedrostków; 

► w wieku szkolnym: zaburzenia rozwoju językowego i mowy, czyli wadliwą wymowę, 

przekręcanie złożonych wyrazów, używanie sformułowań niepoprawnych pod względem  

gramatycznym (Bogdanowicz 1985: 16). 

         Według H. Spionek, do najczęściej spotykanych zaburzeń mowy występujących u dzieci 

z trudnościami w czytaniu i pisaniu, należą: 

o nieprecyzyjne wymawianie grup spółgłoskowych (3-, 4 – literowych),  

o „przepuszczanie” niektórych głosek w takich wyrazach jak: jabłko, garstka, 

warstwa,  

o upodobnianie głosek fonetycznych do siebie zbliżonych (spółgłosek 

syczących) c-cz, s–sz, z-ż, np.: zamiast szosa – sosa, zamiast suszarka  - 

szuszarka;  

o nieadekwatne wymawianie głosek zmiękczonych przez „i” i znak diakrytyczny 

(Spionek 1970: 21). 

Widać zatem niezaprzeczalny związek między rozwojem mowy dziecka a jego poziomem 

czytania i pisania. 
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5.  Rozwój ruchowy – jego opóźnienia i zaburzenia 

Opóźnienia i zaburzenia rozwoju ruchowego - mogą przejawiać się globalnie, we 

wszystkich zakresach (koordynacji dynamicznej, statycznej, sprawności manualnej, 

koordynacji wzrokowo - ruchowej) bądź też wybiórczo, ograniczając się tylko do wąskich 

odcinków działalności motorycznej (Zakrzewska 1996: 35). 

Literatura przedmiotu wskazuje główne formy zaburzeń rozwoju ruchowego, które 

ujemnie odbijają się na procesie czytania i pisania.  

Jednym z najistotniejszych zaburzeń z punktu widzenia wymagań szkolnych jest obniżenie 

sprawności manualnej. Zbyt mała precyzja ruchów dłoni i palców powoduje wolne tempo 

wykonywania czynności, a zatem niekorzystnie rzutuje na technikę i estetyczny wygląd 

pisma. Często współwystępujące zaburzenie tzw. melodii kinetycznej uniemożliwia 

harmonijne, zautomatyzowane pismo. 

Do kolejnych objawów należy zaburzenie napięcia mięśniowego, czyli tzw. tonusu. Przez tę 

dysfunkcję ruchy dziecka są sztywne, napięte, pozbawione naturalnej swobody i miękkości, 

co wpływa niekorzystnie na czynności manualno – graficzne. 

U dzieci dyslektycznych występują również synkinezje, (czyli współruchy). Polegają one na 

dodatkowych, zbędnych ruchach, dezorganizujących wykonywaną czynność.  

Obniżenie sprawności manualnej, jak również wzmożone napięcie mięśniowe mogą 

sprzyjać, przy współudziale zaburzeń w zakresie lateralizacji i percepcji wzrokowej, 

powstawaniu dysgrafii (Zakrzewska: 36). 

6.  Zaburzenia procesu lateralizacji 

Jednym z ważnych aspektów rozwoju dziecka jest proces lateralizacji - czyli przewagi 

stronnej czynności ruchowych. Wyróżniamy następujące modele lateralizacji (Bogdanowicz 

2003: 509):  

 jednorodną lateralizację prawostronną (praworęczność, prawooczność, prawonożność);  

 jednorodną lateralizację lewostronną (leworęczność, lewooczność, lewonożność);  

 lateralizację niejednorodną, skrzyżowaną (np. praworęczność, lewooczność 

i prawonożność lub inny wariant dominacji).  
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Rozpatrując siłę lateralizacji można wyróżnić lateralizację ustaloną, silną i nieustaloną, 

tzn. słabą. Może wówczas wystąpić oburęczność, obuoczność, obunożność jednoczesna lub 

w różnych wariantach z przewagą ręki, oka lub nogi.  

Bezpośrednio z trudnościami w nauce, a zwłaszcza z czytaniem i pisaniem wiążą się 

następujące zaburzenia lateralizacji (Zakrzewska 1996: 36). 

* Oburęczność (lateralizacja osłabiona) scala się zazwyczaj z opóźnieniem rozwoju 

ruchowego, co powoduje niesprawność, nieprecyzyjność i osłabienie tempa pisania, ale także 

z zaburzeniami orientacji kierunkowo - przestrzennej. Dziecko, u którego napięcie mięśniowe 

jest równe po obu stronach ciała, nie czuje różnic pomiędzy stronami prawą i lewą, nie 

kojarząc ich równocześnie z odpowiednikami pojęciowymi stron.  

* Na proces czytania i pisania ujemnie wpływa obuoczność. Powoduje ona pewne swoiste 

trudności związane ze zmianą roli wiodącej oka. Efektem dominacji raz jednego, raz drugiego 

oka jest przeskakiwanie liter przy czytaniu, opuszczanie sylab, wyrazów oraz zmiana i błędne 

odtwarzanie kolejności liter.  

* Z kolei lewooczność - łącząc się z praworęcznością (skrzyżowana lateralizacja) - powoduje 

zaburzenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, która dezorganizuje czynność pisania, jak 

również powoduje błędy w postaci inwersji dynamicznej i statycznej.  

* Jeszcze innym zaburzeniem lateralizacji jest leworęczność. Powoduje ona głównie trudności 

techniczne w pisaniu, wywołuje męczliwość wynikającą z nieprawidłowego ułożenia dłoni 

i nadmiernego napięcia mięśni przedramienia, co obniża tempo pisania i jego poziom 

graficzny. Czasami, w przypadku silnej lateralizacji lewostronnej, obserwuje się tzw. pismo 

lustrzane, polegające na zapisie znaków graficznych odpowiadających lustrzanemu odbiciu 

normalnego pisma. 
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