
Działania wspierające uczniów z dysleksją 
w starszym wieku szkolnym  

 

Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu związane są zarówno z procesami 

psychomotorycznymi, procesami poznawczymi, jak i emocjonalno-motywacyjnymi. Wśród 

zasad terapii pedagogicznej wymienia się zasadę indywidualizacji środków i metod 

oddziaływania, zasadę korelacji zaburzeń (słabych stron) ucznia, zasadę kompensacji zaburzeń 

(wzmacniania mocnych stron) ucznia oraz zasadę systematyczności i ciągłości oddziaływania 

psychoterapeutycznego. Zasady te powinny znaleźć swoje uzasadnienie nie tylko na zajęciach 

terapii pedagogicznej, ale także w codziennym toku edukacji szkolnej. 

 

Pracę z uczniami dyslektycznymi w starszym wieku szkolnym warto opierać na ich 

mocnych stronach, do których można zaliczyć między innymi: 

- myślenie lateralne (zdolność patrzenia na zagadnienia z różnych stron); 

- myślenie całościowe; 

- kreatywność;  

- wyobraźnię; 

- umiejętność rozwiązywania problemów w niekonwencjonalny sposób; 

- zmysł artystyczny; 

- determinację; 

- zdolności mediacyjne; 

- intuicję; 

- empatię; 

- ciekawość (Davis i Braun,2001). 

 

Obserwacja uczniów z dysleksją w starszym wieku szkolnym pozwala stwierdzić, że: 

1) Nadal czytają wolno i bez płynności, bardzo nieprecyzyjnie. 

2) Błędnie odczytują wyrazy lub informacje. 

3) Mają niewystarczający zasób słownictwa i wiedzy z powodu braku doświadczeń 

4) czytelniczych. 

5) Nadal doświadczają poważanych trudności z ortografią i pisownią. 

6) Piszą wolno i niewyraźnie. 

7) Łatwiej im komunikować się ustnie niż pisemnie. 

8) Trudno   im   zaplanować,   ustalić   kolejność   poszczególnych   elementów   

9) i  zorganizować tekst pisany. 

10) Mają trudności ze składnią i interpunkcją w języku polskim. 

11)  Trudno im dokonać streszczenia. 

12) Mają problemy z robieniem notatek i przepisywaniem z tablicy. 

13) Wolno odpowiadają na pytania, zwłaszcza te o charakterze otwartym. 

14) Mają słabą zdolność zapamiętywania. 

15) Wciąż błędnie wymawiają pewne słowa lub niepoprawnie je stosują. 

16) Mają słabe zdolności w zakresie planowania i organizacji. 

17) Mają większe trudności z przedmiotami opartymi na języku niż z innymi. 

 

Wyzwaniem dla nauczycieli jest dobór najskuteczniejszych metod uczenia dzieci                       

z dysleksją, przyjęcie odpowiednich strategii nauczania, przygotowanie materiałów 

dydaktycznych dopasowanych do potrzeb i możliwości uczniów, organizacją czasu                            

i przestrzeni w sposób sprzyjający dyslektykowi. 

 



Wśród metod nauczania adresowanych do uczniów dyslektycznych sprawdzają się: 

1. Metoda polisensoryczna, opierająca się na stymulacji wielozmysłowej, aktywizująca                 

w procesie nauczania wszystkie zmysły. 

2. Metoda słuchowa- gdy nauczyciel tłumaczy, kieruje zwięzłe komunikaty, powtarza, 

używa materiałów dźwiękowych, czyta głośno polecenia, upewnia się czy uczeń 

zrozumiał, stosując parafrazę. 

3. Metoda kinestetyczna uwzględniająca ruch w procesie nauczania. 

4. Metoda wizualizacji wymagająca użycia obrazków, diagramów, tabelek, wykresów, 

map myśli.  

5. Metoda asocjacji (skojarzeń) wyzwalająca potencjał wyobraźni twórczej uczniów, 

stosowana także w mnemotechnikach (Skawinoga, 2007). 

6. Metoda metakognitywna pomagająca uczniom koordynować i kontrolować własny 

proces uczenia się. 

7. Metoda gier i zabaw dydaktycznych, wykorzystująca starą zasadę „ucząc-bawić”, 

bawiąc-uczyć” oraz inne metody aktywizujące (Jastrząb, 2002). 

Oprócz zastosowania określonych metod wspieranie uczniów z dysleksją polega na 

nauczeniu ich strategii efektywnego przetwarzania informacji tekstowych, zaawansowanego 

notowania, wykorzystywania multimediów i edytorów tekstu do samodzielnej pracy                       

i zachęcanie do autokorekty. Ważne jest także stworzenie sprzyjającej atmosfery w klasie, 

umożliwiającej uczenie się oparte na współpracy, modyfikacja materiałów dydaktycznych pod 

kątem potrzeb ucznia z dysleksją, wydłużenie czasu na wykonywanie zadań                               

i sprawdzianów. 

Jak pomóc dziecku z problemami dyslektycznymi?  
 

- stosowanie   wielu   ćwiczeń   grafomotorycznych   doskonalących   technikę   pisania 

(przepisywanie  rodzi  awersję  do  pisania), 

- częste  sprawdzanie  zeszytów  i poprawności  zapisów  prac  domowych, by  

wyeliminować zniekształcenia informacji, 

- prowadzenie słownika wyrazów trudnych, 

- czuwanie  nad  uaktywnianiem  dzieci  w  czasie  lekcji  i  dodatkowych  zajęć  poprzez 

- stosowanie atrakcyjnych pomocy dydaktycznych i przerw relaksacyjnych, 

częste sprawdzanie wiadomości ustnych, 

- dostosowanie  wymagań  do  praktycznych  możliwości  dziecka,  mając na uwadze 

poziom  trudności ucznia, 

- stosowanie słowników ortograficznych podczas klasówek i wypracowań, 

- organizowanie  sytuacji  zapewniających  przeżycie  sukcesu  w celu  uzyskania  wiary  

we własne siły, 

- stosowanie różnego rodzaju wzmocnień - zachęt, pochwał, 

- otoczenie opieką i wsparciem ze strony klasy, z jednoczesnym powierzaniem ról 

możliwych do spełnienia, 

- uczenie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych, 

- ćwiczenie odporności psychicznej, 

- uczenie właściwych zachowań w sytuacjach napięć agresywnych jako reakcji 

obronnych na niepowodzenia, 

- stosowanie indywidualnych wymagań w zakresie podawania nowego materiału 

i odpowiednich informacji, 

- stała współpraca i wymiana informacji między szkołą a domem. 
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