
DYSLEKSJA NA LEKCJACH J ZYKA ANGIELSKIEGO

Dysleksja jest jednym z wielu ró nych rodzajów trudno ci w uczeniu
si . Jest specyficznym zaburzeniem o pod u j zykowym.
Charakteryzuje si  trudno ciami w dekodowaniu pojedynczych s ów.
Dyslektyk potrzebuje wi cej czasu na zrozumienie i zapami tanie
informacji. Ucze  ma trudno ci w czytaniu i pisaniu. Dysleksja nie
zaburza zdolno ci rozumowania, rozwi zywania problemów,
tworzenia poj  i krytycznego my lenia.

Ju  przed pój ciem do szko y i na pocz tku nauki szkolnej mo na
zaobserwowa :

-Trudno ci w zapinaniu ubrania, sznurowaniu butów

-Trudno ci z zastosowaniem zaimków

- Opó niony rozwój mowy

- Mylenie nazw kierunków

-Brak orientacji w schemacie cia a i przestrzeni

-Obur czno , mylenie r ki lewej i prawej

-Pismo lustrzane

-Niech  do rysowania

-Niech  do uk adanek, puzli

-Trudno ci w ró nicowaniu g osek podobnych (s uch fonemowy)



W wieku szkolnym natomiast:

-Czytanie niepewne, wym czone

-Cz ste b dy w czytaniu (przestawianie, pomijanie liter, sylab i ca ych
wyrazów)

-Gubienie miejsca w którym czyta

-Trudno ci w dzieleniu na sylaby d szych wyrazów

-Pomijanie interpunkcji

-Przestawianie liter w wyrazie

-Zmiana sensu wyrazu

-Trudno ci z intonacj

-Problemy z zapami taniem s ówek, struktur gramatycznych

-Problemy z odró nianiem s ów podobnie brzmi cych

-K opoty z zapisem wyrazów w poprawnej formie gramatycznej

Nauka j zyka angielskiego sprawia dyslektykom du e trudno ci
poniewa  ma wyj tkowo nieregularn  pisowni . Osoba dyslektyczna
ma szczególne trudno ci z w nauce j zyka angielskiego z:

-gramatyk : rozumieniem czasów, strony biernej i okresów
warunkowych

-pisaniem i czytaniem po angielsku

-rozumieniem ze s uchu

-zapami taniem czasowników nieregularnych



- zapami taniem nazw dni tygodnia, pór roku

-czytaniem transkrypcji

-pisowni  homofonów np.: waste-waist

  Wszystkie wymienione problemy nie oznaczaj e ucze
dyslektyczny nie mo e nauczy  si  j zyka angielskiego, wymaga
jedynie odpowiedniej stymulacji.

Jak wiczy  sprawno  czytania i rozumienia tekstu czytanego?

Technika wspólnego czytania polega na tym, e ucze  czyta tekst
wspólnie z nauczycielem, lub dwóch uczniów czyta tekst
jednocze nie. W takiej sytuacji dyslektyk s yszy wymow  i nie
odczuwa l ku poniewa  nie czyta sam. S ówka tematyczne najlepiej
jest wprowadzi  w formie obrazkowej. Dyslektyk powinien posiada

ownik wizualny

Jak wiczy  sprawno  pisania?

Dyslektyk ma trudno ci z pisaniem linearnym, dlatego po dana jest
umiej tno  tworzenia „map my li”. W przypadku pisania d szych
form wypowiedzi nale y stosowa  metod  guided writing- pisanie
pod kontrol  nauczyciela lub te  praca w grupach.

Jak sprawdza  i ocenia  prace pisemne?

Nie nale y podkre la  pope nionego b du, ale przekre li  go i nad
nim napisa  poprawn  form .



Jak wiczy  mówienie i rozumienie mowy?

Dyslektycy lubi  mówi  wi c nale y to wykorzysta  w pracy na lekcji.
Sprawno  mówienia nale y po czy  z praca z tekstem poprzez
przekazywanie tre ci przeczytanego tekstu. Nale y zwróci  uwag  na
wiczenia fonetyczne poprzez znajdowanie rymów w tek cie, liczenie

ile jest g osek i liter w wyrazie. Powinno si  te wiczy  intonacj .

Jak wprowadza  nowe s ownictwo na lekcji j zyka angielskiego?

Dyslektyk atwiej zapami tuje s ówka, je eli u one s  w grupach
tematycznych np.: choroby, ubrania i towarzysz  im obrazki. Dobrze
jest stosowa  s owniki tematyczne. Warto po czy  now  leksyk  ze
znan  uczniom z poprzednich lekcji.

Jak wprowadza  zagadnienia gramatyczne?

Przy wprowadzaniu zagadnie  gramatycznych nale y stosowa
strategie polegaj ce na odkrywaniu regu . Zaanga owanie ucznia w
tworzenie zasad sk ania ucznia do my lenia i pozwala na ich
zapami tywanie w sposób trwa y. Wskazane jest uczenie si
gramatyki poprzez os uchanie si  bez zb dnego t umaczenia, jak
równie  stosowanie tabelek, grafów z wykorzystaniem kolorowej
czcionki czy podkre le .

Aby zach ci  ucznia dyslektycznego do nauki j zyka angielskiego
nauczyciel powinien:

-dawa  wi cej czasu na zastanowienie si  i przypomnienie s ówek,
zwrotów, nie wyrywa  do natychmiastowej odpowiedzi



-dawa  wi cej czasu na opanowanie okre lonego zestawu s ówek

-w fazie prezentacji leksyki zwolni  tempo wypowiadanych s ów

 i zwrotów

-nowe wyrazy obja nia  w formie opisowej, podania synonimu,
antonimu, obrazka, tworzenia zwi zku z nowym wyrazem

Poradnik dla nauczycieli dzieci dyslektycznych wg prof. dr hab. M.
Bogdanowicz

NIE

Nie traktuj ucznia jak chorego, niezdolnego, z ego lub leniwego

Nie karz, nie wy miewaj w nadziei, e zmobilizujesz do pracy

 Nie spodziewaj si e „sam z tego wyro nie”, „we mie si  w gar ”
lub e kto  go z tego „wyleczy”

 Nie ograniczaj uczniowi zaj  pozalekcyjnych, aby mia  wi cej czasu
na nauk , ale i nie zwalniaj go z systematycznych wicze  i pracy nad
sob

 Nie spodziewaj si e k opoty ucznia pozbawionego specjalistycznej
pomocy ogranicz  si  do czytania i pisania i sko cz  si  w m odszych
klasach szko y podstawowej

TAK

 Staraj si  zrozumie  swojego ucznia, jego potrzeby, mo liwo ci i
ograniczenia, aby zapobiec pog bianiu si  jego trudno ci szkolnych i
wyst pieniu wtórnych zaburze  nerwicowych



 Spróbuj jak najwcze niej zaobserwowa  trudno ci ucznia: na czym
polegaj  i co jest ich przyczyn

 Aby jak najwcze niej pomóc uczniowi:

-b  w kontakcie z poradni , wykorzystuj wyniki bada  i zalecenia
specjalistów zawarte w opinii psychologicznej

-ustal kontrakt pomi dzy tob , rodzicami i dzieckiem, który okre la
regu y wspó pracy: uczy  dziecko odpowiedzialnym za prac  nad
sob , rodziców za pomaganie dziecku, a nauczyciela za bycie doradc

 Zaobserwuj podczas codziennych lekcji, co najskuteczniej pomaga
dziecku

Opracuj program indywidualnych wymaga  wobec ucznia
dostosowany do jego mo liwo ci i wk adu pracy. Oceniaj go na
podstawie odpowiedzi ustnych, dyktanda i prace pisemne oceniaj
jako ciowo pod warunkiem systematycznej pracy, znajomo ci regu
ortografii i korekty b dów w zeszytach. Nagradzaj za wysi ek i prac

 B yczliwym i cierpliwym przewodnikiem ucznia w jego
problemach

Jak pracowa  z dzieckiem dyslektycznym w domu?

- stosowa  na przemian czytanie g ne i ciche utworów ze
sprawdzeniem stopnia zrozumienia tekstu

- utrwala  i powtarza  przy ka dej nadarzaj cej si  okazji w ci gu dnia

- pisa  o ówkiem w wi kszej liniaturze

- cz sto sprawdza  zeszyty



- prowadzi  s ownik wyrazów trudnych

- wiadomo ci sprawdza  ustnie

- podczas pisania prac stosowa  s owniki ortograficzne

- stosowa  ró nego rodzaju wzmocnienia, np. pochwa y, nagrody

- organizowa  sytuacje zapewniaj ce prze ycie sukcesu

- uczy  sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych

- wspó pracowa  z nauczycielem, pedagogiem szkolnym, terapeut

- tworzy  atmosfer yczliwo ci i zrozumienia

- KOCHA  DZIECKO
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