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DYSLEKSJA ROZWOJOWA

Spotkanie dla rodziców dzieci z SP 118 



Dysleksja rozwojowa –

problem znany i nieznany 
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Badania prowadzone w Polsce wskazują,

że dysleksja rozwojowa występuje u ok. 15% 

populacji z czego lżejsze przypadki  stanowią ok. 

10%, a poważniejsze ok. 4%. 

Oznacza to, że w każdej  klasie można spotkać
średnio troje  dzieci z tym problemem, 

a co najmniej jedno dziecko ma specyficzne 

trudności w czytaniu i pisaniu.
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Dysleksja rozwojowa to termin 

określający zespół specyficznych 

trudności w uczeniu się
czytania i pisania



Dysleksja rozwojowa – nazwa całego zespołu specyficznych 

trudności w czytaniu i pisaniu, w uproszczonej formie zwana 

dysleksją. Trudności w czytaniu  i  pisaniu objęte tą nazwą

mogą występować u dziecka w trzech formach – w postaci 

izolowanej, np. tylko w postaci trudności z nauczeniem się

poprawnej pisowni, lub jako zespół dwóch lub nawet trzech 

form tych zaburzeń:

�dysgrafia - trudności w opanowywaniu 
pożądanego poziomu graficznego pisma

�dysleksja - specyficzne trudności 
w nauce czytania których często 
towarzyszą trudności w pisaniu

�dysortografia - specyficzne trudności 
z opanowywaniem poprawnej pisowni 
(nie tylko błędy ortograficzne) 



TRUDNOŚCI W CZYTANIU I 
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Wiedza nt. przyczyn i mechanizmów dysleksji pozwala 

zrozumieć wiele „paradoksów”, które jej towarzyszą,

a przede wszystkim wcześniej dostrzec objawy i dzięki temu 

wcześniej zdiagnozować specyficzne trudności w czytaniu

i pisaniu.



Znani dyslektycy



Znani Dyslektycy

Hans Christian Andersen, Harry Belafonte, 
Alexander Graham Bell, George Burns, Stephen 
J. Cannell, Cher, Winston Churchill, Leonardo 
da Vinci, Walt Disney, Thomas Edison, Albert 
Einstein, Henry Ford, Danny Glover, Whoopi
Goldberg, Bruce Jenner, William Lear Jay Leno, 
Greg Louganis, Gen. George Patton, Nelson 
Rockefeller, Charles Schwab, Jackie Stewart, 
Quentin Tarantino, Woodrow Wilson, William 
Butler Yeats



Czy zdołamy przeczytać?

Zdognie z nanjwoymszi baniadmai
perzporawdzomyni na bytyrijskch
uweniretasytch nie ma zenacznia kojnoleść ltier
przy zpiasie dengao sołwa. Nwajżanszyeim jest, 
aby prieszwa i otatsnia lteria była na siwom
mijsecu, ptzosałoe mgoą być w niaedziłe i w 
dszalym cąigu nie pwinono to sawrztać
polbemórw ze zozumierniem tksetu. Dzijee się
tak datgelo, ze nie czamyty wyszistkch lteir w 
sołwie, ale cłae sołwa od razu.




