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SYMPTOMY RYZYKA DYSLEKSJI I DYSLEKSJI
ROZWOJOWEJ
.

WIEK NIEMOWLĘCY (0PIERWSZY ROK
ŻYCIA)
Motoryka duża – opóźniony lub nietypowy rozwój ruchowych
Dzieci nie raczkują, lub
mało raczkują, gorzej
utrzymują równowagę w
postawie siedzącej i stojącej.
Dzieci przejawiają minimalne dysfunkcje neurologiczne jak np. obniżony
tonus mięśniowy, utrzymują się pierwotne odruchy wrodzone, które po-

winny zniknąć do końca mało sprawne w zabapierwszego roku życia.
wach manipulacyjnych.
Funkcje
wzrokowe,
WIEK PONIEkordynacja
wzrokowo
MOWLĘCY (2-3
ruchowa – opóźnienie
LATA)
rozwoju grafomotoryczMotoryka duża – opóźnego
nienie rozwoju ruchoweDzieci nie próbują same
go
rysować, w wieku 2 lat
Dzieci mają trudności z
nie naśladują rysowania
utrzymaniem równowagi,
linii, w wieku 2 lat i 6
amortyzacji chodu. Późmiesięcy nie potrafią naniej zaczynają chodzić i
śladować kierunku poziobiegać.
mego i pionowego linii,
Motoryka mała – opóźw wieku 3 lat nie umieją
nienie rozwoju motoryki
narysować koła.
rąk
Funkcje językowe –
Dzieci są mało zręczne
opóźnienie rozwoju momanualnie, nieporadne w
wy.
samoobsłudze, a także

W tym numerze:
Symptomy ryzyka
dysleksji i dysleksji
rozwojowej

1

Szczęśliwe dziecko
— porady

4

Wakacyjne rady

5

Kącik Tęgiej Główki

6

WIEK PRZEDSZKOLNY
Wiek (6-7 lat)
Motoryka duża
(3-5 LAT)
Sprawność ruchowa całego ciała
Dziecko słabo biega, ma trudności
z utrzymaniem równowagi, jest
niezdarne w ruchach, nie lubi zabaw ruchowych, z trudem uczy się
jeździć na rowerku trzykołowym,
hulajnodze.
Sprawność ruchowa rąk
Trudności z samoobsługą: zapinaniem guzików, sznurowaniem butów, zabawami manipulacyjnymi
takimi jak nawlekanie korali; źle
trzyma ołówek (naciska go za
mocno lub za słabo).
Koordynacja wzrokoworuchowa
Budowanie z klocków sprawia
dziecku trudność, rysuje niechętnie i prymitywnie. Nie umie narysować: koła jako 3-latek, kwadratu
i krzyża – jako 4-latek, trójkąta –
jako 5-latek.
Rozwój lateralizacji
Dziecko używa na zmianę raz jednej, raz drugiej ręki (np. podczas
rysowania).
Rozwój spostrzegania wzrokowego i pamięci wzrokowej
Trudności przejawiają się w formie: nieporadności w rysowaniu
(rysunki bogate treściowo, lecz
prymitywne w formie), trudności
w składaniu obrazków pociętych
na części, puzzli, wykonywaniu
układanek.
Rozwój mowy
Nieprawidłowa artykulacja wielu
głosek; trudności z wypowiadaniem złożonych wyrazów, budowaniem wypowiedzi, zapamiętywaniem nazw; wydłużony okres
posługiwania się neologizmami;
zniekształcanie nazw przez używanie niewłaściwych przedrostków. Dziecko ma trudności z zapamiętaniem krótkich piosenek,
wierszyków. Nie radzi sobie z wydzielaniem wraz z klaskaniem sylab ze słów, wskazywaniem rymujących się słów i tworzeniem rymowanek.
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Obniżona sprawność ruchowa min.
dziecko słabo biega i skacze, ma
trudności z wykonywaniem ćwiczeń równoważnych, ma trudności
z uczeniem się jazdy na rowerze,
hulajnodze, nartach.
Motoryka mała
Trudności z wykonywaniem precyzyjnych ruchów w zakresie samoobsługi, np. z zawiązywaniem
sznurowadeł na kokardkę, używaniem widelca, nożyczek.
Koordynacja wzrokoworuchowa
Trudności z rzucaniem i chwytaniem piłki,. Nieprawidłowe układanie w palcach narzędzia do pisania; trudności z rysowaniem
szlaczków, odtwarzaniem złożonych figur geometrycznych np.
rysowaniem rombu.
Funkcje słuchowojęzykowe
Trudności z poprawnym używaniem wyrażeń przyimkowych, opisujących stosunki przestrzenne:
nad–pod, za–przed, wewnątrz–na
zewnątrz. Wadliwa wymowa, częste przekręcanie trudnych wyrazów (przestawianie głosek i sylab,
asymilacje głosek, np. sosa lub
szosza),
błędy
gramatyczne.Trudności z zapamiętywaniem
wiersza, piosenki, więcej niż jednego polecenia w tym samym czasie; trudność z zapamiętywaniem
nazw, mylenie nazw zbliżonych
fonetycznie; trudność z zapamiętywaniem materiału uszeregowanego
w serie i sekwencje, jak nazwy dni
tygodnia, pór roku, kolejnych posiłków i szeregi 4-cyfrowe. Trudności w różnicowaniu głosek podobnych (np. z–s, b–p, k–g, czyli
zaburzenia słuchu fonemowego);
trudności z wydzielaniem sylab i
głosek ze słów, ich syntetyzowaniem (zaburzenia analizy i syntezy
głoskowej i sylabowej) oraz manipulowaniem ze strukturą fonologiczną słów (np. trudności z wykonaniem poleceń typu: odszukaj sło-

wa ukryte w nazwie „lewkonia”,
wymyśl rym do słowa „kotek”, o
czym myślę: Baba ..aga).
Funkcje wzrokowe
Trudności z wyróżnianiem elementów z całości, a także z ich
syntetyzowaniem w całość, na
przykład podczas budowania
konstrukcji z klocków lego, układania mozaiki – według wzoru;
trudności z wyodrębnianiem
szczegółów różniących dwa obrazki, z odróżnianiem kształtów
podobnych (np. figur geometrycznych, liter m–n, l–t–ł) lub
identycznych, lecz inaczej położonych w przestrzeni (np. liter p–
b–d).
lateralizacja
Opóźnienie rozwoju lateralizacji:
mimo prób ustalenia ręki dominującej dziecko nadal jest oburęczne.
Orientacja w schemacie ciała i
przestrzeni
Opóźnienie orientacji w schemacie ciała i przestrzeni: dziecko ma
trudności z określeniem swoich
części ciała, gdy określa je terminami: prawe – lewe (np. prawa i
lewa ręka, noga itp.). Nie umie
wskazać kierunku na prawo i na
lewo od siebie (np. droga na prawo).
Orientacja w czasie
Trudności w orientacji w czasie,
np. z określaniem pory roku,
dnia, godziny na zegarze.
Czytanie
Trudności w nauce czytania (np.
dziecko czyta bardzo wolno; najczęściej głoskuje i nie zawsze
dokonuje poprawnej wtórnej syntezy, przekręca wyrazy; nie rozumie przeczytanego tekstu).
Pierwsze próby pisania
Przy pierwszych próbach pisania
– częste pisanie liter i cyfr zwierciadlanie oraz odwzorowywanie
wyrazów przez zapisywanie ich
od strony prawej do lewej.
M. Bogdanowicz (2003) Ryzyko dysleksji. Problem i diagnozowanie
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Kalendarz przeżyć
Dzieci mają trudności w osadzaniu
wydarzeń w czasie.
Możemy im to ułatwić, wprowadzając kalendarz przeżyć, dzieci
zaczną poprawnie posługiwać się
wyrażeniami: dziś – jutro - pojutrze, dziś – wczoraj – przedwczoraj.
Aby wykonać kalendarz należy
przygotować pas papieru pakunkowego, siedem kartek z nazwami
dni tygodnia, można przedzielić
dni tygodnia ciemnymi paskami
symbolizującymi noc. Każda kart- 
ka to jeden dzień tygodnia. Pas
montuje się na ścianie dziecięcego
pokoju w domu lub w sali przedszkolnej, na wysokości oczu
dziecka. Kalendarz prowadzi się
od poniedziałku. Pytamy dziecko:
Co się dzisiaj zdarzyło, co robiłeś? Na kartce dziecko rysuje wydarzenie i nakleja na dany dzień
tygodnia, a potem po kilku dniach
pokazuje co wydarzyło się dzisiaj,
co wczoraj, a co przedwczoraj, np.

w poniedziałek dzieci bawiły się w zabawy z chustą
animacyjną, rysuje je wybrane dziecko. Dorosły stwierdza: Dziś jest poniedziałek.
Dzisiaj bawiłeś się w

„rekina”.

we wtorek dorosły pyta:
Dziś jest wtorek. Co się dziś
wydarzyło? Dzieci opowiadają i rysują wybrane wydarzenie, np. zabawę Jak dojść
do celu? Rysunek nakleja
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się pod napisem wtorek i dorosły stwierdza: Dziś jest
wtorek. Dzisiaj bawiłeś się
chodząc pod dyktando z zamkniętymi oczami. Potem
należy pokazać napis poniedziałek i zapytać: Wczoraj
był poniedziałek. Co wydarzyło się wczoraj? Dzieci
zapewne powiedzą: Wczoraj
bawiliśmy się w „rekina”.
To było wczoraj, w poniedziałek.
w środę dorosły pyta dziecko
o ciekawe, ważne wydarzenie. Dziecko w domu może
odpowiedzieć: Dziś jest środa. Dziś Jaś ma urodziny.
Dziecko w przedszkolu może
podać inne wydarzenie, np.
wyjazd na zajęcia sportowe
na Akademię Przedszkolaka.
Dorosły wskazuje na rysunek
dziecka i mówi: Dziś jest
środa. Dziś Jaś ma urodziny.
Pokazuje napis poniedziałek
i dodaje: Przedwczoraj był
poniedziałek. Co wydarzyło
się w poniedziałek? Dzieci
spoglądając na rysunki odpowiadają zgodnie z oczekiwaniami.
dorosły stwierdza: Dziś jest
środa. Jutro będzie czwartek
(pokazuje kartkę z napisem),
a pojutrze piątek. Jutro będziemy mieli na podwieczorek pączki, w piątek pójdziemy do kina (przyniesiecie do

przedszkola ulubione zabawki). Jeszcze raz podkreśla: Jutro, w czwartek będą
pączki, a pojutrze pójdziemy do kina.

Analogicznie postępujemy
z planami/wydarzeniami
weekendowymi.
Dla uzyskania lepszych efektów,
dobrze jest osadzać wydarzenia
w czasie (dzisiaj – wczoraj –
przedwczoraj) przez trzy tygodnie. Dobrze jest też, zaznaczać
na kalendarzu wydarzenia planowane, jest to okazja do właściwego stosowania wyrażeń jutro- pojutrze.
Kalendarz może być własnoręcznie wykonaną przez dziecko
ozdobą pokoju dziecinnego, dodatkowym efektem jest także to,
że dzieci zapamiętują nazwy dni
tygodnia, ich kolejność i sposób
zapisywania.

Artykuł opracowała Małgorzata
Sroka na podstawie: „Dziecięca
matematyka – dwadzieścia lat
później. Książka dla rodziców
i nauczycieli starszych przedszkolaków” E. GruszczykKolczyńskiej i E. Zielińskiej
Poniżej znajduje się zdjęcie kalendarza przeżyć wykonanego
przez dzieci z grupy 8.
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CO MOŻEMY ZROBIĆ, BY NASZE DZIECI DOBRZE
SIĘ ROZWIJAŁY I RADZIŁY SOBIE CORAZ LEPIEJ
1. Często nagradzaj dziecko – uśmiechem, gestem, słowem ale też wyznaczaj granice – mów, na co się
nie zgadzasz.
2. Gdy cos się dziecku nie uda, nie dokuczaj. Mobilizuj do podejmowania następnych prób.
3. Zadbaj o dobre relacje zarówno z dzieckiem, jak i innymi członkami rodziny.
4. Ucz nazywać i opanowywać emocje, mów „Cieszę się, gdy widzę, ze radzisz sobie coraz lepiej”,
„Cieszę się, gdy mi pomagasz”, „Dumny jestem z Ciebie”, „Jestem zdenerwowana. Porozmawiamy za
chwilkę, gdy się uspokoję”, „Złoszczę się, gdy ktoś do mnie krzyczy. Wolę, gdy się mówi spokojnie”, „Nie
martw się, każdemu może się zdarzyć zbić kubek. Trzeba
tylko bardziej uważać”.
5. Ucz optymizmu: często się uśmiechaj i żartuj.
6. Ucz zdrowego stylu życia, powinny być zachowane proporcje między zabawą, nauką a odpoczynkiem. Zadbaj o
ruch na świeżym powietrzu. Najlepiej jeśli co najmniej jedno z Rodziców wspólnie pójdzie na spacer, na rower, na łyżwy, pogra w piłkę …
7. Zadbaj o dobre samopoczucie zarówno swoje jak i dziecka. Szczęśliwa Mama i szczęśliwy Tato ma
więcej cierpliwości dla swojego dziecka. Szczęśliwe dziecko będzie łatwiej uczyło Si…ę i radziło sobie w
różnych sytuacjach. Zapraszaj do wspólnych zajęć, np. do wspólnego majsterkowania, lepienia pierogów;
takie wspólne zajęcia z Rodzicami SA dla dzieci bardzo cenne.
8. Zapewnij dziecku wiele okazji do różnorodnej zabawy i pracy twórczej – stwórz warunki do malowania, rysowania, lepienia, cięcia, przyklejania.
9. Jak najwcześniej oswajaj dziecko z książką, zabieraj na wyprawy do biblioteki, czytelni, księgarni. Zadbaj, by miało swoja ulubiona książkę. Czytaj dziecku na dobranoc.
10. Szanuj indywidualność swojego dziecka, ucz je samodzielności. Mobilizuj, ale nie wyręczaj.
11. Dotrzymuj obietnic i zobowiązań. Jeśli coś stanęło na ich drodze, powiedz to dziecku.
12. Jeśli Rodzice mają różne zdanie, to lepiej żeby dzieci nie słyszały sporów i kłótni, bo boleśnie to przeżywają. Poza dzieckiem ustalcie jedno wspólne stanowisko. Jeśli jedna z osób nakłada jakieś ograniczenia

Źródło http://www.zsprzebrod.pl/index.php/strona-pedagoga-szkolnego/rodzice/45-nasze-dzieci
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Źródło: http://www.jarzebinkamiedzyrzecz.pl/

Gdy grozi ci niebezpieczeństwo dzwoń

112 numer alarmowy
do
wszystkich służb ratunkowych;

policja 997
straż pożarna 998
pogotowie ratunkowe 999
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KĄCIK TĘGIEJ GŁÓWKI
Cienie
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Pary

Źródło: Kraina supełków
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Szlaczki

Źródło: Grafomotoryka 50 lekcji
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Rysuj bez odrywania ręki.

Źródło: Graformotoryka 50 lekcji.
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Dorysuj brakujące elementy

Źródło: Grafomotoryka 50 lekcji.
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