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STRESZCZENIE
Przedmiotem niniejszego artykułu jest ryzyko dysleksji wśród uczniów 
młodszych klas szkoły podstawowej. W celu omówienia zagadnienia 
przedstawiłam różne sposoby definiowania dysleksji rozwojowej oparte 
na etiologii, podałam podział trudności w czytaniu i pisaniu oraz opisa-
łam występujące u młodszych dzieci symptomy, które wiążą się ze spe-
cyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu. 

Podstawą empiryczną pracy są badania przesiewowe prowadzone 
w roku szkolnym 2017/2018 wśród uczniów uczęszczających do jed-
nej ze świętokrzyskich szkół podstawowych oraz badania diagnostycz-
ne prowadzone w roku szkolnym 2018/2019 wśród uczniów, u których 
wyniki badań przesiewowych odbiegały od normy. Cel podjętych ba-
dań stanowi ocena ryzyka specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu 
w 36-osobowej grupie dzieci oraz postawienie diagnozy logopedycznej 
uczniów z podejrzeniem zagrożenia dysleksją rozwojową.

* Artykuł powstał na podstawie pracy licencjackiej autorki napisanej w Zakładzie Logopedii  
i Językoznawstwa Stosowanego UMCS pod kierunkiem dr hab. Urszuli Mireckiej, prof. nadzw. UMCS.
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SUMMARY
The subject of this article is the risk of dyslexia among students in the 
younger classes of primary school. As part of a detailed analysis of dys-
lexia related issues, are presented  various definitions of dyslexia in the 
literature on the subject, etiology and classification of the division of 
reading and writing difficulties. Symptoms related to specific reading 
and writing difficulties of the youngest students are also discussed. The 
empirical basis of the paper are screening tests conducted in the school 
year 2017/2018 among children attending one of the primary schools 
in Świętokrzyskie and diagnostic tests conducted in the school year 
2018/2019 among students with abnormal results of screening tests. The 
aim of the research carried out for the purpose of this study is to assess 
the level of risk of occurrence of specific difficulties in reading and writ-
ing in a group of 36 children and speech therapy diagnostics of students 
with suspected risk of developmental dyslexia.

KEY WORDS
risk of dyslexia, developmental dyslexia, reading, writing, dysgraphy, 
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PODSTAWY TEORETYCZNE
Dysleksja rozwojowa jest jednym z zaburzeń komunikacji pisemnej. G. Kra-

sowicz-Kupis (2007) stworzyła klasyfikację trudności w czytaniu i pisaniu, 
w której wyróżnia zaburzenia rozwojowe/wrodzone, ujawniające się na etapie 
opanowywania umiejętności czytania i pisania oraz nabyte, oznaczające utratę 
uprzednio opanowanych zdolności. W obrębie zaburzeń wrodzonych znajdują  
się zaburzenia o charakterze niespecyficznym, czyli sprzężone z innymi zabu-
rzeniami oraz zaburzenia specyficzne – w przypadku wystąpienia tego rodza-
ju trudności nie diagnozuje się innych problemów rozwojowych. Natomiast 
zaburzenia nabyte, oznaczające utratę umiejętności czytania/pisania, Kraso-
wicz-Kupis dzieli na trudności częściowe (dysleksję i dysgrafię) oraz całkowite  
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(aleksję i agrafię). Zgodnie z tym podziałem dysleksja rozwojowa to wrodzone, 
specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu.

Istnieje wiele definicji dysleksji rozwojowej, tworzonych w nawiązaniu 
do przyczyn tego zaburzenia. Badacze opisują ją jako trudności w opanowaniu 
czynności czytania i pisania, wynikające z zaburzeń funkcji poznawczych i wy-
konawczych (Cieszyńska, 2005; Domagała, Mirecka, 2015). Inni w definicjach 
dodają, że zaburzenia dyslektyczne mają etiologię neurobiologiczną i występu-
ją u osób, które nie doświadczyły zaniedbań środowiskowych, są w normie inte-
lektualnej, a ich narządy zmysłów funkcjonują prawidłowo (Cieszyńska, 2005; 
Bogdanowicz, 2017). W literaturze można spotkać także ujęcia definicyjne, któ-
re wskazują na związek nabywania umiejętności językowych z procesem opano-
wywania pisma; stanowi to odniesienie do roli logopedy w kontekście diagnozy  
i terapii dysleksji. A. Domagała i U. Mirecka (2015) podają, że z dysleksją czę-
sto łączą się trudności w opanowywaniu kompetencji językowych w wielu wy-
miarach: na poziomie fonologiczno-fonetycznym, morfologicznym, leksykalnym, 
syntaktycznym i dotyczącym struktury tekstu.

Ze względu na możliwość dominowania pewnych objawów u osób z dyslek-
sją rozwojową M. Bogdanowicz (2011) proponuje podział zaburzenia, jakim jest 
dysleksja rozwojowa, na dysleksję (specyficzne trudności w czytaniu), dysorto-
grafię (specyficzne trudności w pisaniu, w aspekcie poprawnej pisowni) i dysgra-
fię (specyficzne trudności w pisaniu, w aspekcie graficznym). 

Klasyfikacje ICD-10 oraz DSM-V podają, że w obrębie specyficznych zabu-
rzeń umiejętności szkolnych mieszczą się specyficzne zaburzenia czytania (wg 
DSM-5 specyficzne zaburzenia uczenia się z upośledzeniem umiejętności czy-
tania) oraz specyficzne zaburzenie opanowania poprawnej pisowni (wg DSM-V 
specyficzne zaburzenia uczenia się z upośledzeniem umiejętności pisania).

Jak podaje Bogdanowicz (2005), ryzyko dysleksji, zwane także ryzykiem 
specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu, to zagrożenie wystąpieniem obja-
wów dysleksji rozwojowej. Niniejszy termin stosuje się wobec dzieci w wieku 
poniemowlęcym i przedszkolnym, które wykazują wybiórcze zaburzenia w roz-
woju psychoruchowym, mogące warunkować wystąpienie wymienionych wyżej 
trudności.

Najnowsze badania (Bednarek, 2017) wskazują na sprzężenie czynników bio-
logicznych oraz środowiskowych, które odpowiadają za pojawienie się trudności 
w czytaniu i pisaniu, co pozwala na tworzenie programów terapeutycznych opar-
tych na wielospecjalistycznej diagnozie.

Ryzyko dysleksji wśród uczniów klas pierwszych i drugich...
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SYMPTOMY RYZYKA DYSLEKSJI
W badaniach przesiewowych uczniów pod kątem ryzyka specyficznych trud-

ności w czytaniu i pisaniu koncentrowałam się na sprawdzeniu sfer rozwoju wska-
zanych przez M. Bogdanowicz (2005, s. 59–64). Należą do nich: motoryka mała, 
motoryka duża, funkcje wzrokowe, percepcja i ekspresja funkcji językowych oraz 
uwaga, a także lateralizacja, orientacja w czasie i w schemacie ciała i przestrzeni.

W zakresie motoryki dużej rodziców w okresie niemowlęcym zaniepokoić  
powinny: krótki okres / brak okresu raczkowania, zaburzenia równowagi, prze-
dłużony okres utrzymywania się odruchów wrodzonych. W wieku poniemowlę-
cym warto zwrócić uwagę na czas automatyzacji chodu i okres opanowywania 
umiejętności biegania. W wieku przedszkolnym oraz w klasie 0 na pojawienie się  
objawów dysleksji może wpłynąć niska sprawność ruchów całego ciała. W kla-
sach I-III dziecko nie powinno mieć znaczących trudności z opanowaniem jazdy 
na hulajnodze, łyżwach czy dwukołowym rowerze; zajęcia wychowania fizyczne-
go nie powinny powodować dużych oporów i niechęci.

Motoryka mała ma znaczący wpływa na opanowywanie umiejętności pisa-
nia. W tym obszarze w okresie poniemowlęcym i przedszkolnym warto obserwo-
wać zręczność manualną dziecka i jego zaradność w czynnościach samoobsługo-
wych i zabawach manipulacyjnych; nieporadność w tym zakresie, np. podczas  
budowania z klocków w okresie poniemowlęcym, a nawlekania koralików w wie-
ku przedszkolnym, może warunkować opóźniony rozwój motoryki rąk. W kla-
sie 0 dzieci ryzyka dysleksji często mają trudności z wykonywaniem precy-
zyjnych ruchów, tj. zawiązywaniem sznurowadeł, używaniem sztućców czy  
nożyczek; ponadto mogą niewłaściwie trzymać ołówek i w niewłaściwym kierun-
ku kreślić linie.

Odpowiednio rozwinięte funkcje wzrokowe wpływają na umiejętność do-
strzegania kształtu liter podczas czytania oraz poprawnego ich zapisywania. Dzie-
ci zagrożone dysleksją w okresie poniemowlęcym często wykazują opóźniony 
rozwój grafomotoryczny – nie próbują samodzielnie rysować, naśladować ry-
sowania linii, kierunku poziomego i pionowego oraz w wieku 3 lat samodziel-
nie narysować koła. Przedszkolaki mają trudności w składaniu obrazków pocię-
tych na części, puzzli, wykonywaniu układanek, mozaiki. Dzieciom w klasie 0  
kłopoty sprawiają analiza i synteza podczas budowania konstrukcji według wzo-
ru. Uczniowie młodszych klas szkoły podstawowej gorzej radzą sobie m.in. z wy-
odrębnianiem szczegółów łączących dwa obrazki oraz odróżnianiem liter i kształ-
tów geometrycznych.

Sprawne funkcje słuchowo-językowe są niezwykle istotne w procesie na-
bywania umiejętności czytania i pisania. Dzieci w wieku poniemowlęcym nie 
powinny wykazywać objawów opóźnionego rozwoju mowy. U dzieci w wieku 
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przedszkolnym na ryzyko dysleksji mogą wskazywać ponadto: nieprawidłowa  
artykulacja wielu głosek, częste przekręcanie wyrazów, przedłużony czas używa-
nia neologizmów, trudności z rozpoznawaniem i tworzeniem rymów, zapamię-
tywaniem nazw i sekwencji, krótkich wierszyków i piosenek czy budowaniem  
wypowiedzi. Dzieci ryzyka dysleksji w klasie 0 przestawiają głoski i sylaby, błęd-
nie budują wypowiedzi, mają trudności z używaniem przyimków oraz różnico-
waniem głosek podobnych fonetycznie, mylą nazwy podobne fonetycznie, mają 
trudności z wykonywaniem operacji opuszczania, dodawania, zastępowania na 
cząstkach fonologicznych, przestawiają głoski/sylaby; obserwowane są trudności 
z zapamiętywaniem wierszy/piosenek, więcej niż jednego polecenia naraz, nazw, 
sekwencji i serii – np. nazw dni tygodnia. Uczniowie młodszych klas szkoły pod-
stawowej mają trudności z szybkim wymienianiem nazw, zapamiętywaniem liter 
alfabetu, cyfr i tabliczki mnożenia.

W obrębie lateralizacji od wieku przedszkolnego zaniepokoić powinien brak 
preferencji jednej strony ciała, natomiast w obrębie orientacji w czasie i w sche-
macie ciała i przestrzeni pomyłki we wskazywaniu prawej ręki, trudności w okre-
ślaniu pory roku, dnia i czasu na zegarze (Bogdanowicz, 2005, s. 59–64).

CHARAKTERYSTYKA GRUPY BADANEJ. 
PROCEDURA BADAWCZA

Badaniami zostało objętych 36 uczniów z klas pierwszych szkoły podsta-
wowej. Pierwszy etap procedury badawczej dostarczył materiału empirycznego 
w postaci wypełnionych przez rodziców kwestionariuszy Skali Ryzyka Dysleksji 
(Bogdanowicz, 2011) oraz części SPE_ R Skali Prognoz Edukacyjnych (Wiejak, 
Krasowicz-Kupis, Bogdanowicz, 2015), zawierających pytania dotyczące rozwo-
ju dziecka w okresie poniemowlęcym i przedszkolnym.  

Czworo dzieci, u których wyniki Skali Ryzyka Dysleksji (SRD) oraz Ska-
li Prognoz Edukacyjnych (SPE) wskazały na możliwość występowania dyslek-
sji rozwojowej, objęłam badaniami diagnostycznymi z wykorzystaniem Logope-
dycznego testu przesiewowego dla dzieci w wieku szkolnym (Grabias, Kurkowski, 
Woźniak, 2002) oraz eksperymentalnych prób czytania i pisania, tj. czytanie na 
głos, czytanie po cichu, pisanie ze słuchu, pisanie twórcze.

ANALIZA BADAŃ PRZESIEWOWYCH
Wyniki ogólne badań przesiewowych uzyskane za pomocą SRD (Bogdano-

wicz, 2011) wykazały, że na 36 dzieci 28 (77, 8%) ma wynik w normie, u 5 dzieci 
(13, 8%) wyniki wskazują na pogranicze ryzyka dysleksji, natomiast u 3 uczniów 

Ryzyko dysleksji wśród uczniów klas pierwszych i drugich...
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(8,4%)  – na umiarkowane ryzyko dysleksji. Żaden uczeń nie wykazał wyników 
wskazujących na wysokie ryzyko dysleksji.

Warto zwrócić uwagę, że aż u 21 dzieci (78,57%) spośród 28, u których moż-
na mówić o braku ryzyka dysleksji, wyniki wskazują na trudności w zakresie wy-
branych sfer rozwoju.

Najsłabiej uczniowie radzą sobie z koncentracją uwagi – aż 19 uczniów 
(67,9%) wykazuje deficyty w tym zakresie. Słabe wyniki zanotowałam także 
w zakresie motoryki małej – trudności wykazuje 13 uczniów (46,4%). Ponad-
to 6 uczniów (21%) ma problemy z zadaniami angażującymi funkcje wzrokowe, 
a dwoje dzieci (7%) – w obrębie funkcji językowych. Często występują także de-
ficyty sprzężone, np. w zakresie uwagi i motoryki małej – sprzężone zaburzenia 
zanotowałam u 14 uczniów; 12 uczniów z ryzykiem dysleksji w dwu sferach, jed-
nego dziecka z ryzykiem dysleksji w trzech sferach i jednego dziecka z ryzykiem 
dysleksji w czterech sferach. Zaburzenia w jednej sferze rozwojowej wśród dzie-
ci bez ryzyka dysleksji zanotowałam u 7 dzieci.

Spośród 5 dzieci, u których Skala Ryzyka Dysleksji wykazała pogranicze ryzy-
ka dysleksji, wszyscy uczniowie wykazują deficyty w zakresie koncentracji uwa-
gi, 3 – w zakresie motoryki małej, 2 – w zakresie motoryki dużej, 2 – w zakresie 
ekspresji języka. Każdy uczeń spośród tej podgrupy wykazuje deficyty sprzężone.

Wśród 3 uczniów z umiarkowanym ryzykiem dysleksji wszyscy wykazują 
deficyty w zakresie motoryki małej, funkcji wzrokowych oraz koncentracji uwagi, 
natomiast jeden – w zakresie percepcji i ekspresji językowej, u wszystkich trudno-
ści występują w kilku aspektach.

Wyniki ogólne badań przesiewowych przeprowadzonych za pomocą czę-
ści SPE_R Skali Prognoz Edukacyjnych (2015) wykazały, że 15 dzieci (41,66%) 
charakteryzuje bardzo dobry poziom wczesnego rozwoju językowego, 15 dzie-
ci (41,66%) charakteryzuje przeciętny poziom wczesnego rozwoju językowego, 
a 6 dzieci (16,67%) – niski poziom wczesnego rozwoju językowego.

ANALIZA BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH
Do dalszych badań diagnostycznych zostało wybranych czworo dzieci: Pio-

trek, Felek, Basia, Ala1.
Wyniki Skali Ryzyka Dysleksji oraz Skali Prognoz Edukacyjnych przedsta-

wiają się następująco: Piotrek osiągnął wyniki wskazujące na umiarkowane ryzy-
ko dysleksji w zakresie motoryki małej oraz pogranicze ryzyka w zakresie uwagi 
oraz niskie wyniki w badaniach aktualnego rozwoju językowego; Felek osiągnął 
wyniki wskazujące na pogranicze ryzyka dysleksji w zakresie uwagi oraz wyni-

1 W celu ochrony danych osobowych imiona dzieci zostały zmienione.
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ki świadczące o niskim poziomie wczesnego rozwoju językowego; Basia osią-
gnęła wyniki wskazujące na pogranicze ryzyka dysleksji; Ala osiągnęła wyniki 
wskazujące na umiarkowane ryzyka dysleksji i niski poziom wczesnego rozwoju  
językowego.

Pierwszą technikę diagnostyczną stanowił Logopedyczny Test Przesiewowy 
(Grabias, Kurkowski, Woźniak, 2002). Wyniki ogólne badań diagnostycznych 
przeprowadzonych za pomocą tego testu wykazały, że Felka i Piotrka charakte-
ryzuje przeciętny poziom językowych sprawności, jakie powinno posiadać dziec-
ko w wieku szkolnym, Ala wykazuje obniżony poziom tych sprawności, a Basia 
osiągnęła wynik powyżej przeciętnej. Ala bardzo dobrze poradziła sobie w pod-
testach badających wymowę oraz w podteście sprawdzającym motorykę narzą-
dów mowy. Nie wykonała polecenia dotyczącego opowiadania o krasnoludku. 
Przyczyn upatruję w stanie emocjonalnym dziecka (w rozmowie ze mną wycho-
wawczyni Ali powiedziała, że dziewczynka posiada opinię psychologiczno-peda-
gogiczną wskazującą na problemy emocjonalne i społeczne) lub niezrozumieniu  
polecenia. Wynik odbiegał od normy również w przypadku zadania sprawdzają-
cego słuch fonematyczny. Basia znakomicie wykonała podtesty badające spraw-
ność narracyjną – nadawała imiona postaciom, odnosiła się do bohaterów znanych 
z bajek. Wystąpiły jednak wady artykulacji w obrębie większości sprawdzanych  
głosek oraz deficyty słuchu fonematycznego. Felek i Piotrek bardzo dobrze lub 
dobrze poradzili sobie ze wszystkimi poleceniami.

W celu postawienia rzetelnej diagnozy logopedycznej wśród badanych dzieci 
wykonałam cztery próby czytania i pisania: próbę czytania głośnego, próbę czyta-
nia po cichu, próbę pisania ze słuchu oraz próbę pisania twórczego.

W próbie czytania głośnego wykorzystałam wiersz Jak pies z kotem M. Bryk-
czyńskiego z książki Powtórka z wiejskiego podwórka (2003), do którego ułoży-
łam pytania w celu zbadania zrozumienia tekstu. 

U Ali dominującą techniką jest sylabizowanie bez syntezy. Tempo czyta-
nia – nieco zwolnione. Dziewczynka odczytuje poprawnie wszystkie litery oraz 
poprawnie realizuje wszystkie elementy prozodyczne mowy – jedynie natężenie  
głosu jest nieco obniżone. W zakresie rozumienia tekstu poprawnie udzieliła od-
powiedzi na dwa z trzech pytań.

Dominującą techniką czytania Basi jest głoskowanie z syntezą oraz bez syn-
tezy. Czytała wolno, popełniła wiele błędów w aspekcie segmentalnym, pole-
gających na myleniu liter, których odpowiedniki dźwiękowe brzmią podobnie 
(szumiące zastępowane syczącymi, dźwięczne zastępowane bezdźwięcznymi  
i odwrotnie) Dziewczynka poprawnie zrealizowała wszystkie elementy prozo-
dyczne mowy oraz poprawnie udzieliła odpowiedzi na dwa z trzech zapropono-
wanych pytań.

Ryzyko dysleksji wśród uczniów klas pierwszych i drugich...
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Felek sylabizuje z syntezą. Tempo czytania jest umiarkowane, chłopiec od-
czytuje poprawnie wszystkie litery oraz realizuje wszystkie elementy prozodycz-
ne mowy. Po uzyskaniu podpowiedzi poprawnie udzielił odpowiedzi na dwa 
z trzech pytań do tekstu.

Piotrek również sylabizuje z syntezą. Czyta w tempie umiarkowanym, od-
czytuje poprawnie wszystkie litery. Oceniając aspekt suprasegmentalny, odnoto-
wałam częste pauzy, a natężenie głosu było nieco obniżone. Poprawnie udzielił  
odpowiedzi na dwa z trzech pytań do tekstu.

W próbie czytania po cichu dzieci miały za zadanie przeczytać tekst wiersza 
oraz pisemnie odpowiedzieć na znajdujące się pod tekstem pytania. W celu peł-
niejszego wyjaśnienia  błędów dzieci poniżej przedstawiam treść tekstu oraz opra-
cowane przeze mnie pytania.

Dorota, Adam i Ola idą do kina na film o Bolku i Lolku. Kupią bilety w ka-
sie, a w sklepie wodę i ciastka. Dorota niesie niebieski parasol. Ola ma parasol 
w kropki. Adam ma białą pelerynę.

Zaznacz jedną właściwą odpowiedź.
1. Dokąd idą Dorota, Ola i Adam?       
 a) do sklepu b) do kina c) do domu
2. Na jaki film idą Dorota, Ola i Adam?
 a) o Bolku i Lolku b) o Smerfach c) o Kubusiu Puchatku
3. Co kupią w kasie?
 a) wodę b) ciastka c) bilety
4. Kto niesie parasol w kropki?
 a) Dorota b) Adam c) Ola
Napisz pełnym zdaniem.
5. Co ma Adam?

Ala udzieliła poprawnej odpowiedzi na 3 pytania zamknięte. W pytaniu 
otwartym udzieliła odpowiedzi: Adam ma pererynę białą.W pytaniu 4. zaznaczy-
ła pytanie, a nie odpowiedź. W pytaniu 5. substytucja l:r w wyrazie peleryna może 
wynikać z nieznajomości wyrazu lub zaburzeń słuchu fonematycznego.

Basia udzieliła poprawnej odpowiedzi na wszystkie pytania.
Felek udzielił poprawnej odpowiedzi na wszystkie pytania zamknięte. W py-

taniu otwartym udzielił odpowiedzi: Adam ma białą peleryne. Opuszczenie zna-
ku diakrytycznego w wyrazie pelerynę może wynikać z nieznajomości reguły 
ortograficznej.

Piotrek udzielił poprawnej odpowiedzi na 2 pytania. W pytaniu udzielił od-
powiedzi: perelyne. W pytaniu 3. chłopiec zaznaczył dwie odpowiedzi: wodę 
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i ciastka. Prawdopodobnie kupowanie czegoś skojarzył wyłącznie ze sklepem. 
Chłopiec nie odniósł się do polecenia zapisania pełnym zdaniem odpowiedzi na  
pytanie 5. – mogło to wynikać z pominięcia odczytania polecenia zapisanego 
mniejszą czcionką – a przyczyn błędu w warstwie strukturalnej słowa pelerynę 
upatruję w nieznajomości wyrazu przez dziecko.

W próbie pisania ze słuchu (dyktando) dzieci miały za zadanie zapisać od-
czytywany przeze mnie tekst. Grześ i Krzyś bardzo lubią piesze wędrówki. Często 
chodzą z rodzicami do lasu. Na ostatnim spacerze chłopcy znaleźli pięknego grzy-
ba, którego włożyli do kosza.

Ala nie wykonała tej próby – nie kontynuowałam badań, gdyż dziecko silnie 
się stresowało pomimo względnie przyjaznej atmosfery towarzyszącej badaniom.

Basia literowała sobie po cichu, wykonując tę próbę. Dziewczynka popełniła 
wiele błędów w zakresie pisowni i interpunkcji, tj.:

–   mylenie liter, których odpowiedniki dźwiękowe brzmią podobnie (np. k – g 
‘Kseś’ – Grześ, om – ą ‘lubiom’ – lubią, ‘chocom’ – chodzą, s – sz ‘pie-
se’ – piesze, ‘kosa’ – kosza, c – cz ‘cesto’ – często, b – p ‘chłobcy’ – chłop-
cy, si – ż, y – i ‘włosili’- włożyli), e – ę ‘cesto’ – często);

–   elizje: pomijanie głosek w wyrazie, jak i opuszczanie całych wyrazów 
(‘Sks’ – Krzyś, ‘roiami’ –  z rodzicami, ‘Naskocm saperze’ – Na ostatnim 
spacerze, ‘zanzli’ – znaleźli, ‘d’- do); 

–   epentezy (‘pieknekgo’ – pięknego, ‘barcom’ – bardzo, ‘ktrulego’ – którego);
–   nieuzasadnione użycie wielkiej litery (‘pieknekgo Gzba’ – pięknego grzyba);
–  błędy ortograficzne (‘wedruwki’ – wędrówki, ‘ktrulego’ – którego);
–  brak kropki na końcu zdania.

Poziom graficzny pisma nieznacznie obniżony (błędy dotyczące kształtu  
liter – niepełna dokładność w odtwarzaniu formy, błędy w położeniu pisma – nie-
wielkie problemy dotyczące rozplanowania graficznego wyrazów w stosunku  
do stronicy).

Błędy występujące u Felka to:
–   mylenie liter, których odpowiedniki dźwiękowe (głoski) brzmią podobnie 

(g – k ‘Grzeź i Kszyś’ – Grześ i Krzyś, e – ę ‘często’ - często); 
–   błędy ortograficzne (‘lubia’ – lubią, ‘spaceże’ – spacerze, ‘kturego’ – któ-

rego, ‘wędruwki’ – wędrówki);
–  opuszczenie wyrazu znaleźli;
–  brak kropki na końcu ostatniego zdania.
Poziom graficzny pisma jest obniżony (błędy dotyczące kształtu liter – nie-

pełna dokładność w odtwarzaniu formy, błędy dotyczące proporcji pisma – zbyt 

Ryzyko dysleksji wśród uczniów klas pierwszych i drugich...
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duży stopień zagęszczenia między literami i wyrazami).
Piotrek popełnił  następujące błędy:
–   używanie małych liter w nazwach własnych i na początku zdania (‘kszys’ 

– Krzyś, ‘na’ – Na);
–   mylenie liter, których odpowiedniki dźwiękowe (głoski) brzmią podobnie 

(‘Gzes’ – Grześ, ‘kszys’ – Krzyś, ‘spaczeze’ – spacerze, ‘znalezli’ – znaleź-
li, ‘włozili’ - włożyli);

–  elizja (‘Gzes’ – Grześ);
–  epenteza (‘piersze’ – piesze);
–  zły zapis fonemów nosowych (‘lubiom’ – lubią, ‘hodzom’ – chodzą);
–  błędy ortograficzne (‘hodzom’ – chodzą, ‘kturego’ – którego);
–  brak kropek na końcu zdania.
Poziom graficzny pisma jest obniżony (błędy dotyczące kształtu liter – niedo-

kładność w odtwarzaniu formy, zachowaniu proporcji w budowie liter, niewielkie 
błędy w położeniu pisma – problemy w utrzymaniu pisma w liniaturze).

W próbie pisania twórczego dzieci miały za zadanie opisać jednym zdaniem 
sytuację przedstawioną na obrazku. Na załączonych obrazkach przedstawiono 
wytwory jednego z dzieci.
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Ala opisała tylko jeden obrazek. Stwierdziłam nieznacznie obniżony poziom 
graficzny pisma. Teksty są spójne i poprawne językowo.

Basia nadała imię postaci przedstawionej na obrazku. Popełniła błędy w pi-
sowni; zapisała wyraz ‘książkę’ jako siąskę, a wyraz biłke miał oznaczać ‘piłkę’. 
Basia nie postawiła kropki na końcu jednego zdania. Poziom graficzny pisma oce-
niłam jako nieznacznie obniżony. Pod względem poprawności językowej zano-
towałam opuszczenie przyimka w wyrażeniu przyimkowym (grają biłke – grają 
w piłkę). Teksty są spójne językowo.

Pod względem poprawności pisowni Felek popełnił dwa błędy ortograficzne: 
wyraz ‘chłopcy’ zapisał jako ‘hłopcy’, zaś ‘graią’ miało oznaczać ‘grają’. Felek 
nie postawił kropek na końcu zdań. Poziom graficzny pisma jest obniżony. Teksty 
są poprawne oraz spójne językowo.

U Piotrka zanotowałam brak wielkich liter na początku zdania, błędy ortogra-
ficzne (‘graiom’ – grają). Chłopiec również nie postawił kropek na końcu zdań. 
Poziom graficzny pisma jest obniżony. Teksty są poprawne oraz spójne językowo.

Ryzyko dysleksji wśród uczniów klas pierwszych i drugich...
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DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA
Ala
Badania przesiewowe przeprowadzone za pomocą SRD oraz SPE_R wskazu-

ją na umiarkowane ryzyko dysleksji oraz niski poziom wczesnego rozwoju języ-
kowego. Otrzymałam również informację, że dziewczynka posiada opinię z po-
radni psychologiczno-pedagogicznej potwierdzającą tę diagnozę. Ala uczestniczy 
już w zajęciach kompensacyjnych z pedagogiem i logopedą. Wyniki Logopedycz-
nego Testu Przesiewowego wykazują, że rozwój językowy Ali przebiega zgod-
nie z normą. Próby oceniające artykulację dziewczynka wykonała poprawnie. Ala 
ma jednak trudności w różnicowaniu fonemów brzmiących podobnie oraz w bu-
dowaniu wypowiedzi własnej (opowiadanie o krasnoludku). Wykazuje jednocze-
śnie dobry poziom w opowiadaniu na podstawie obrazków. Ala pisze popraw-
nie, jednak wykonała tylko jedną próbę oceniającą tę umiejętność, dlatego ocena 
pisania jest nieco utrudniona. Dominującą techniką czytania u Ali jest sylabizo-
wanie bez syntezy; dziewczynka znajduje się w początkowej fazie ortograficznej  
czytania, co jest adekwatne do jej wieku. Jedynymi problemami są nieco zwol-
nione tempo czytania oraz niewielkie obniżenie natężenia głosu. Prawdopodob-
nie jest to związane z temperamentem dziewczynki oraz jej stanem emocjonal-
no-motywacyjnym. Dziewczynka dobrze rozumie te fragmenty tekstu, w których 
znajduje bezpośrednią odpowiedź na zadane pytania; problem sprawia jej uogól-
nianie i odnoszenie się do całej treści. Przyczyn upatruję w opóźnionym rozwo-
ju językowym, co potwierdzają badania diagnostyczne Skalą Prognoz Edukacyj-
nych. Ponadto dziewczynka wykazuje duże deficyty w obrębie poszczególnych 
sfer badanych za pomocą Skali Ryzyka Dysleksji. Rozpoznanie logopedyczne: 
ryzyko dysleksji.

Basia
Badania przeprowadzone za pomocą SRD oraz SPE_R wskazują na pogra-

nicze ryzyka dysleksji oraz przeciętny poziom wczesnego rozwoju językowego. 
Badanie systemu językowego za pomocą Logopedycznego Testu Przesiewowego 
wskazało na wynik powyżej przeciętnej, lecz jednocześnie na błędne realizacje 
wielu głosek (szczególnie głosek szumiących) bądź ich opuszczanie, a także pro-
blemy ze słuchem fonematycznym. Basia znajduje się w fonologicznej (alfabe-
tycznej) fazie czytania – głoskuje w sposób mieszany (z syntezą oraz bez syntezy).  
Towarzyszą temu częste zamiany głosek brzmiących podobnie, co jest związa-
ne z występującą u dziewczynki wadą wymowy. W próbach pisania dziewczyn-
ka popełniła liczne błędy związane z myleniem liter odpowiadających głoskom 
brzmiącym podobnie. Ponadto opuszczała litery i znaki diakrytyczne – takie  
objawy mogą świadczyć o zagrożeniu dysleksją rozwojową. Dziewczynkę cha-
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rakteryzowała najwyższa motywacja do wykonywania zadań spośród badanych 
dzieci. Zaobserwowałam u niej bogatą wyobraźnię. Rozpoznanie logopedyczne: 
ryzyko dysleksji.

Felek
Badania przeprowadzone za pomocą SRD wskazują na brak ryzyka dyslek-

sji, jednak posiłkując się wynikami SPE_R oceniono poziom wczesnego rozwo-
ju językowego jako niski. Wyniki badań przeprowadzone za pomocą Logopedycz-
nego Testu Przesiewowego  nie wykazały nieprawidłowości, jednak w próbach 
sprawdzających umiejętność opisywania i opowiadania zaobserwowałam ubogi 
zasób leksykalny dziecka. Dominującą techniką czytania u Felka jest sylabizo-
wanie z syntezą; chłopiec znajduje się w początkowej fazie ortograficznej czy-
tania, co jest adekwatne do jego wieku. Chłopiec dobrze rozumie te fragmenty 
tekstu, w których znajduje bezpośrednią odpowiedź na zadane pytania; problem 
sprawia mu uogólnianie i odnoszenie się do całej treści. W próbach pisania popeł-
nia błędy ortograficzne w wyrazach o wysokiej frekwencji, co może być związa-
ne z niskim poziomem wczesnego rozwoju językowego. Ponadto próby wykazały  
problemy z graficznym aspektem pisma. Rozpoznanie logopedyczne: ryzyko dys-
grafii i dysortografii.

Piotrek
Badania przeprowadzone za pomocą SRD wskazują na brak ryzyka dysleksji, 

jednak w obrębie motoryki małej zanotowałam umiarkowane nasilenie trudności. 
SPE_R nie wykazała nieprawidłowości. Piotrek znajduje się w początkowej fazie 
ortograficznej czytania – sylabizuje z syntezą. Umiarkowane nasilenie trudności 
w obrębie motoryki małej ma przełożenie na problemy chłopca w zakresie grafo-
motoryki. Rozpoznanie logopedyczne: ryzyko dysgrafii.

WNIOSKI
Badania dotyczące diagnozy ryzyka dysleksji – grupowe oraz w ramach in-

dywidualnych spotkań z wybranymi uczniami – pozwoliły na rozpoznanie spe-
cyficznych trudności w czytaniu i pisaniu  u czworga spośród 36 dzieci. Analiza 
wyników badań pozwoliła na diagnozę ryzyka dysleksji u dwóch dziewczynek,  
ryzyka dysgrafii u jednego z chłopców oraz ryzyka dysgrafii i dysortografii u dru-
giego z nich. 

Deficyty w obszarze poszczególnych sfer rozwojowych wpływających na 
przyswajanie umiejętności czytania i pisania nasilenia zostały zdiagnozowane 
u ponad 20 uczniów. 

Ryzyko dysleksji wśród uczniów klas pierwszych i drugich...
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Wyniki prezentowanych badań wskazują na potrzebę angażowania się logo-
pedów (podobnie jak i innych specjalistów – psychologów, pedagogów) w proces  
rozpoznawania deficytów rozwojowych mogących się przyczynić do trudności 
w opanowywaniu zdolności porozumiewania się za pomocą pisma. Rolą logope-
dy w zapobieganiu, diagnozowaniu i  terapii w przypadku ryzyka dysleksji jest 
m.in. stymulowanie i usprawnianie funkcjonowania językowego, rozpoznawanie 
objawów ewentualnych zaburzeń mowy i określanie ich prawdopodobnych przy-
czyn oraz podejmowanie działań usprawniających, związanych zwłaszcza z roz-
wojem językowym dziecka.
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