
Jak pomóc dziecku z dysleksją 

Każde dziecko dyslektyczne jest inne i każde wymaga indywidualnego 
podejścia. Jednak jest wiele objawów wspólnych, które powinny 
skłaniać do większej czujności. Nie zawsze świadczą one o 
występowaniu ryzyka dysleksji lub dysleksji, ale warto o nich wiedzieć, 
by zdążyć z pomocą na czas.

Dysleksję można rozpoznać, jeżeli występują u dziecka niepowodzenia
w nauce czytania i poprawnego pisania, a poziom czytania i pisania jest
znacznie  gorszy  od  oczekiwanego.  Należy  jednak  pamiętać,  że
specyficzne  trudności  w  czytaniu  i  pisaniu  rozpoznaje  się  tylko  w
przypadku  stwierdzenia  prawidłowego  rozwoju  umysłowego.  Objawy
dysleksji zmieniają się wraz rozwojem dziecka.

Każdy rodzic może pomóc swojemu dziecku. Wystarczy przestrzegać 
pewnych zasad i zaopatrzyć się w odpowiednie pomoce terapeutyczne.

Tylko systematyczna praca
Stwierdzenie dysleksji rozwojowej jest pierwszym krokiem na drodze do 
pokonania trudności. Jeśli chcemy, by nasze dziecko osiągało rezultaty 
adekwatne do jego możliwości, a w przyszłości również sukcesy 
zawodowe i finansowe, konieczne jest podjęcie systematycznej, 
ukierunkowanej pracy. Ogromna odpowiedzialność spada tutaj na 
rodziców, którzy powinni wspierać działania szkoły i zachęcać swoje 
dziecko do podejmowania dodatkowego wysiłku. Systematyczna praca 
w szkole i w domu jest warunkiem skutecznego oddziaływania i tylko w 
ten sposób można przezwyciężyć trudności dyslektyczne. 

Rola rodzica w wykrywaniu i pokonywaniu trudności u dziecka jest 
niezmiernie ważna, czasami ważniejsza od roli szkoły. Wynika to z 
prostej przyczyny – nikt nie zna dziecka lepiej od jego własnych 
rodziców i nikt nie spędza z nim tak dużo czasu.

Jak pomóc własnemu dziecku?

1.Odpowiednio wcześnie wykryć symptomy dysleksji i zgłosić dziecko 
na badania w poradni psychologiczno-pedagogicznej.



2.Podjąć systematyczną pracę z dzieckiem pod kierunkiem nauczyciela.

3.Dopilnować, by dziecko uczestniczyło w zespole korekcyjno-
kompensacyjnym lub terapii indywidualnej.

4.Wyposażyć dziecko w ćwiczenia terapeutyczne i systematycznie je 
wykonywać. 

5.Sięgać po literaturę specjalistyczną.

6.W razie poważniejszych trudności zgłosić się do poradni Polskiego 
Towarzystwa Dysleksji.

Samodzielna praca dziecka w domu jest konieczna niezależnie od 
tego, czy dziecko uczestniczy w zajęciach korekcyjno-
kompensacyjnych, czy też nie. Materiały przygotowane przez 
specjalistów terapii dysleksji pozwolą rodzicom zyskać pewność, 
że dziecko pracuje na właściwie dobranym materiale 
ćwiczeniowym, oraz zaoszczędzi czas i wysiłek włożony w 
samodzielne poszukiwanie odpowiednich zadań. 




