
Trudności w nauce czytania i pisania oraz możliwości ich przezwyciężania. 
 
 
Lp. Przyczyny trudności w nauce 

czytania i pisania 
Symptomy Możliwości 

przezwyciężania.  
Wskazania 
dydaktyczno - 
wychowawcze 

1. Ogólny brak zdolności, 
wynikający z obniżonego 
poziomu rozwoju umysłowego. 

Całokształt funkcji 
psychicznych i 
ruchowych 
odpowiada 
poziomowi dziecka 
młodszego. 

Badania w 
poradni 
psychologiczno-
pedagogicznej. 
Nauka 
programem 
szkoły specjalnej. 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zaburzenia mowy dziecka, 
zwłaszcza spowodowane 
uszkodzeniem obwodowych 
narządów mowy lub 
uszkodzenie narządów słuchu 
(afazje). 
Wady wymowy: seplenienie, 
reranie, bezdźwięczność, 
nosowanie zamknięte i otwarte, 
jąkanie czynnościowe i 
organiczne. 

Dziecko źle 
naśladuje brzmienie 
poznawanych 
głosek i wskutek 
tego czyta 
nieprawidłowo. 
Pisze błędnie, tak 
jak słyszy. 

Leczenie w 
poradniach 
specjalistycznych. 
Odpowiednie 
ćwiczenia 
logopedyczne. 
 

3. Zaniedbanie pedagogiczne Nieprawidłowy 
proces 
pedagogiczny. 
Nieznajomość 
środowiska dziecka 
i samego dziecka. 
Brak zajęć 
korekcyjno- 
kompensacyjnych, 
liczne klasy. 

Poznać 
środowisko 
dziecka. 
Poprawić nadzór 
pedagogiczny. 
Zmniejszyć 
liczebność klas. 

4.  Wadliwa metoda nauki 
stosowana przez nauczyciela. 

Nieznajomość 
właściwej metody, 
nieprzestrzeganie 
zasad 

Samokształcenie 
nauczyciela. 
Czytanie lektur 
metodycznych. 



dydaktycznych, 
zwłaszcza zasady 
aktywności i 
indywidualizacji. 

Okresowe 
sprawdziany w 
czytaniu i pisaniu. 
 

5. Przyczyny biopsychiczne. 
Fragmentaryczne zaburzenia 
funkcji percepcyjno- 
motorycznej: 
- dysleksja 
- dysgrafia 
- dysortografia 
- zaburzenia lateralizacji 
- zaburzenia koordynacji 

wzrokowo- ruchowej 
- pismo lustrzane 
- zaburzenia narządów 

równowagi (choroba uszu) 
- obniżona sprawność 

manualna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zazwyczaj 
uszkodzenie w 
obrębie jednego 
analizatora 
powodują 
nieprawidłowe 
formowanie się 
powiązań między 
poszczególnymi 
analizatorami. W 
wyniku tego 
utrudnione jest 
kojarzenie 
spostrzeżeń 
wzrokowych, ze 
słuchowymi i z 
percepcją 
kinestetyczno- 
ruchową, a 
nierzadko także z 
myśleniem słowno 
– pojęciowym. 
Symptomy 
dysleksji: 
niewłaściwe 
różnicowanie liter 
zbliżonych obrazem 
graficznym (a-o, m- 
n, l- t), statyczne 
odwracanie liter o 
podobnym 
kształcie, a 
odmiennym 
kierunku: b- d, g- p, 
dynamiczne 
odwracanie 
(przestawianie), 
opuszczanie liter, 
końcówek wyrazu, 

Diagnozę wydaje 
psycholog wraz z 
terapią 
pedagogiczną. 
Szkoła powinna 
zorganizować 
zajęcia 
korekcyjno- 
kompensacyjne 
lub dydaktyczno- 
wyrównawcze. 
Wielokrotne 
ćwiczenia na tyle 
różnorodne, by 
angażowały kilka 
analizatorów. 
Im wcześniej 
zwrócimy uwagę 
na objawy 
świadczące o 
ryzyku dysleksji, 
tym skuteczniej 
będziemy mogli 
pomóc dziecku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stopniowo 
wdrażać do 
ruchów 
praworęcznych, 



 
-łagodna leworęczność 
 
 
- silna leworęczność 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

agramatyzm. 
Brak koordynacji 
między działaniem 
poszczególnych 
mięśni ręki 
powoduje małą 
płynność i słabą 
precyzję ruchów 
ręki. 
Dzieciom 
leworęcznym 
należy stworzyć 
dobre warunki do 
pisania 
leworęcznego.   

starając się 
wyćwiczyć u 
niego najpierw 
mięśnie ramienia 
i przedramienia 
prawej ręki, a 
później także 
mięśni palców. 
Nie przestawiać 
na siłę do pisania 
prawą ręką. 
  

6. Posługiwanie się gwarą lub 
żargonem. 

Czyste, piękne 
gwary ludowe, np. 
góralska, 
kaszubska, 
kurpiowska, są 
pielęgnowane jako 
pomniki kultury 
regionu. 
Dziecko 
zniekształca 
odczytywany tekst i 
z trudem osiąga 
poprawność w 
pisaniu tekstów 
własnych lub w 
pisaniu z pamięci. 

Kształcić w 
języku 
ogólnopolskim, 
gwary nie 
zwalczać. 
Żargon jest 
negatywny, 
należy go tępić. 

7.  Czynniki natury psychicznej. Brak 
zainteresowania 
czytaniem, brak 
odpowiedniej 
motywacji do 
czytania, brak 
gotowości do nauki 
czytania polegająca 
na nieosiągnięciu 

Zorganizowanie 
odpowiedniego 
procesu 
dydaktycznego. 
 
 
 
 
 



dojrzałości do 
dokonywania 
analizy lub syntezy. 

Urozmaicanie 
ćwiczeń w 
czytaniu i pisaniu. 

8. Zła sytuacja rodzinna. Niemożność 
podołania 
wymaganiom 
szkolnym. Niechęć 
do wszelkich 
wysiłków. 
Opóźnienie 
dojrzałości, 
bierność, 
nadpobudliwość. 

Nauczyciel 
powinien znać 
środowisko 
rodzinne dziecka. 
Pomoc poradni 
rodzinnej lub 
kuratora w 
przypadku 
rodziny 
patologicznej. 

 
 
 
Uwagi 
 
Warto sięgnąć po książki: Marty Bogdanowicz 
 „Ryzyko dysleksji. Problemy i diagnozowanie”, Gdańsk 2002 oraz Barbary 
Zakrzewskiej „Trudności w czytaniu i pisaniu. Modele ćwiczeń.” i inne. 
Złe czytanie i pisanie nie zawsze wynika z braku wiedzy. 
 


