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L.p. 

 
Przyczyny niepowodze� w nauce czytania                  

i pisania. 

 
Symptomy 

 
Mo�liwo�ci 

przezwyci��ania 

 
1. 

 
Przyczyny tkwi�ce 
w �rodowisku 
domowym. 

 
- Rozpad struktury   
rodziny (np. rozwód, 
�mier�) i zakłócenie      
jej wewn�trznej 
atmosfery. 
 
 
 
 
- Niewła�ciwa postawa 
rodziców wobec 
dziecka: 
a) odrzucaj�ca 
uczuciowo, 
b) nadmiernie 
opieku�cza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Stosowanie 
niewła�ciwych metod 
wychowawczych. 
- Napi�cie nerwowe 
panuj�ce w rodzinie, 
konflikty mi�dzy 
rodzicami, brutalne 
kary, agresywna 
postawa wobec 
dziecka, nadmierna 
surowo�� oraz 
niekonsekwencja. 
 
- Brak zrównowa�enia 
uczuciowego, 
niedojrzało�� 
uczuciowa. 
  

 
- Zaburzenia rozwoju             
i zachowania. 
-Choroby psychiczne 
 (schizofrenia). 
- Poczucie l�ku, 
niepewno�ci,                       
brak poczucia 
bezpiecze�stwa. 
 
- Bierno�� i brak 
inicjatywy. 
- Poczucie mniejszej 
warto�ci. 
- Brak zainteresowania 
własn� przyszło�ci�. 
- Postawa zale�no�ci                
i tendencja                             
do pozostawania 
dzieckiem. 
- Egocentryzm                                 
i niezdolno�� 
odwrócenia uwagi                             
od własnej osoby. 
 
-Zachowania agresywne. 
- Postawa l�kowa. 
- Oboj�tno�� uczuciowa. 
- Dziecko rozdra�nione, 
opryskliwe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Zaburzenia �ycia 
uczuciowego, 
niedojrzało�� 
uczuciowa, 

 
1. Przeprowadzenie 
rozmów indywidualnych 
z dzieckiem o �yciu, 
o sobie, o kole�ankach. 
 
2. Współpraca rodziców 
ze szkoł�. Kontakty 
indywidualne                           
z nauczycielami. 
 
3. Pedagogizacja 
rodziców                                 
- przeprowadzanie 
pogadanek: 
a) stworzenie dziecku 
odpowiednich 
warunków do odrabiania 
lekcji poprzez 
zapewnienie dziecku 
spokoju, miejsca                         
do odrabiania lekcji, 
uregulowanie trybu 
�ycia (spacery, sen, 
posiłki), 
b) dbało�� o wygl�d 
zewn�trzny i o zdrowie 
fizyczne dziecka, 
c) zainteresowanie 
nauk� dziecka, rozmowy 
o osi�gni�ciach w szkole 
d) wdra�anie dziecka              
do punktualno�ci                      
i systematyczno�ci, 
e) nagradzanie nawet               
za niewielkie 
osi�gni�cia, 
f) nietolerowanie 
lenistwa dziecka,                      
ale nie karanie, 
g) zach�canie dziecka             
do samodzielnego 
czytania,  
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przyczyny tkwi�ce 
w �rodowisku 
szkolnym. 

 
oraz zmienno��                      
i niestało�� 
usposobienia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Brak zrozumienia                 
i zaspakajania potrzeb 
dziecka oraz brak 
zainteresowania jego 
prac� szkoln�. 
Niezrozumienie 
problemów szkolnych. 
- Złe warunki 
mieszkaniowe i 
materialne, złe warunki 
do nauki i zabawy. 
 
 
 
- Niski poziom 
intelektualny                              
i kulturowy rodziców. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Nieprawidłowa 
atmosfera szkolna. 
- Nieprawidłowe 
warunki �ycia 
szkolnego: 
a) przeludnienie klas, 
b) złe warunki 
lokalowe, 
c) brak bazy 
dydaktycznej, 
d) wielozmianowo��, 
e) w�druj�ce klasy, 
f) brak reedukatorów 

 
dziecko infantylne                         
w zachowaniu, cz�sto 
w wygl�dzie fizycznym 
i reakcjach robi�ce 
wra�enie młodszego, 
ni� wiek jego �ycia. 
- Dziecko beztroskie, 
nie ma poczucia 
obowi�zku, potrzeby 
uczenia si�. 
 
- Dziecko 
nieprzystosowane, bez 
motywacji do nauki. 
- Lekcewa�enie 
obowi�zków szkolnych 
- Dziecko unika 
wszystkiego, co wi��e 
si� ze szkoł�. 
- Dziecko osamotnione. 
- Brak przyborów 
szkolnych. 
- Brak odrobionej 
pracy domowej. 
 
- Ubogi zasób 
słownictwa; trudno�ci 
w wysławianiu 
powoduj� 
niepowodzenia                                
w elementarnym 
stadium nauki czytania 
i pisania. 
- Trudno�ci w czytaniu 
ze zrozumieniem                       
i zdolno�ci� oceny 
tekstów. 
- Naleciało�ci 
gwarowe. 
 
- Dziecko spi�te, 
jednocze�nie bierne, 
nie zabiera głosu,                            
nie nawi�zuje kontaktu 
z kolegami. 
- Zm�czenie, znu�enie, 
brak koncentracji 
uwagi. 
 
 
 
 
 
 

 
poprzez kupowanie lub 
wypo�yczanie do domu 
bogato ilustrowanych 
ksi��ek z niewielka 
ilo�ci� tekstu, 
h) pomoc rodziców- 
systematyczno��                         
i cierpliwo��                                  
w prowadzeniu                              
z dzieckiem zaleconych 
�wicze� reedukacyjnych, 
według udzielonych 
wskazówek, 
i) kształtowanie rozwoju 
słownictwa poprzez 
rozmowy i cz�sty kontakt 
z dzieckiem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Zorganizowanie k�cika 
bibliotecznego w klasie 
celem udost�pnienia 
ksi��ek. 
- Rozwijanie 
zainteresowa� 
czytelniczych poprzez 
korzystanie z zasobów 
biblioteki szkolnej, 
miejskiej. 
- Zorganizowanie zaj�� 
korekcyjno – 
wyrównawczych. 
 
 
- Stworzenie serdecznej, 
miłej atmosfery w klasie. 
- Pochwała, zach�ta, 
aprobata podejmowanych 
zada�. 
- Okazywanie dziecku 
�yczliwo�ci. 
- Akcentowanie wobec 
klasy jego osi�gni��. 
- Uczenie pozostałych 
dzieci kole�e�skiego 
stosunku do jego 
trudno�ci. 

 



   
i psychologów. 
 
-Niewła�ciwe metody 
nauczania.                           
Cz�ste zmiany 
nauczyciela ucz�cego, 
a tym samym zmiana 
metody uczenia. 
 
 
- Werbalizm nauczania. 
 
 
- Przeładowanie 
szkolnych programów 
oraz sztywny sposób 
ich realizacji. 
 
 
 
 
- Przesuni�cie 
głównego 
zainteresowania                     
z dziecka na program              
i jego wymagania.  
 
- Niedostosowany do 
mo�liwo�ci dziecka 
system wymaga�                     
i nieprawidłowy sposób 
ich realizacji. 
- Ograniczona 
indywidualizacja 
nauczania (jednolity 
system wymaga�                       
w stosunku                            
do wszystkich dzieci). 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Niedostateczne 
przygotowanie 
zawodowe nauczycieli. 
- Nieodpowiedzialno��, 
nierzetelno�� nauczy-
cieli w przygotowaniu 
si� do zaj��. 
- Absencja nauczycieli. 
 

 
 
 
- Niezadowolenie                
ze szkoły, b�d�ce 
wynikiem tego,                        
�e dziecko nie rozumie 
czego� na lekcji,                 
nie mo�e nad��y�                
za jej tokiem. 
 
- Odpisywanie zada� 
domowych. 
 
- Narastanie luk                    
w wiadomo�ciach, 
umiej�tno�ciach. 
- Dziecko nie mo�e si� 
skupi� i poprawnie 
my�le�. 
 
 
- Dziecko nie mo�e 
sprosta� wymaganiom 
szkoły. 
 
 
 
- Dziecko pełne 
niepokoju, obaw, 
nie�miałe, trwo�liwe. 
- Narastaj�ce trudno�ci 
powoduj� spadek 
zainteresowania nauk� 
i prac� szkoln�. 
 

 
 
 
- Stosowanie 
prawidłowych metod                  
i form pracy z dzieckiem 
maj�cym trudno�ci                 
w nauce. 
- Cz�ste sprawdziany                           
– wykrywanie luk                      
w wiadomo�ciach                 
i ich uzupełnianie.  
 
 
- Uwzgl�dnianie 
indywidualnych 
mo�liwo�ci ucznia. 
- Zmniejszenie wymaga� 
i traktowanie dziecka              
w miar� mo�liwo�ci 
nieco łagodniej. 
 
 
 
 
 
 
 
- Podejmowanie prób 
nauczania 
wielopoziomowego. 
- Organizowanie zaj�� 
korekcyjno- 
wyrównawczych. 
- Kierowanie uczniów           
do poradni, która poda 
informacje na temat 
przyczyn trudno�ci                   
oraz sposobu 
post�powania                            
z dzieckiem. 
- Wł�czanie do 
współpracy w tych 
poczynaniach wszystkich 
nauczycieli ucz�cych               
w tej klasie. 
 
- Potrzeba dokształcania         
i doskonalenia 
nauczycieli. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaburzenia                      
i dysharmonie 
rozwojowe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Wadliwa postawa 
nauczyciela w stosunku 
do ucznia. 
- Wła�ciwo�ci 
psychiczne nauczyciela-
wychowawcy: 
a) brak zrównowa�enia 
emocjonalnego, 
b) oschłe, zbyt surowe 
traktowanie uczniów, 
c) brak konsekwencji             
w post�powaniu                         
z uczniami. 
 
- Nieznajomo�� dziecka, 
jego problemów. 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. Opó�nienie rozwoju 
funkcji wzrokowych. 
 
Kierunkowe zaburzenia 
percepcji wzrokowej. 

 
- L�k przed szkoł�                  
i niech�tny do niej 
stosunek, wstrzymanie 
si� od wielu form 
aktywno�ci. 
- Poc� si�, czerwieni�, 
nie mog� „wykrztusi� 
słowa”. 
- Uczucie zagro�enia             
i l�ku, wzmo�one 
napi�cie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Zaburzenia analizy             
i syntezy wzrokowej. 
- Dziecko broni si� 
przed czytaniem. 
- Mylenie liter: p-g,  
d-b, m-w, n-u, g-b, p-b 
- Trudno�ci w 
rozró�nianiu 
podobnych kształtów 
graficznych liter: e-�, 
l-t, a-d, u-w, n-m. 
- Opuszczanie 
drobnych elementów 
graficznych, znaków 
interpunkcyjnych. 
- Niewła�ciwe 
rozplanowanie 
graficzne wyrazu                 
w stosunku do stronicy 
zeszytu. 
- Nieumiej�tno�� 
zmieszczenia tekstu              
w liniach. 
- Trudno�ci w zakresie 
orientacji przestrzennej 
- Nieumiej�tno�� 
uło�enia cało�ci                                          
z cz��ci. 
- Nie potrafi zauwa�y� 
ró�nic i podobie�stw 
na obrazkach. 

 
- Pozytywne nastawienie 
do kłopotów dziecka. 
- �yczliwa uwaga 
nauczyciela. 
- Lepszy stopie� jako 
czynnik mobilizuj�cy 
dziecko do nauki. 
-	cisła współpraca 
nauczyciela                                       
z reedukatorem. 
 
 
 
 
- Poznanie problemów 
�rodowiska rodzinnego: 
a) indywidualne 
kontakty z rodzicami, 
b) rozmowy 
indywidualne z uczniem, 
c) w miar� potrzeby 
wizyta nauczyciela                  
w domu ucznia. 
 
- Wczesne wykrycie 
specyficznych trudno�ci 
w czytaniu i pisaniu oraz 
czynne wł�czenie si�             
w proces reedukacji - 
badania psychologiczne. 
- Trafne dobranie metod 
nauczania pozwoli                     
na kompensacj� braków 
jednej funkcji                     
dobr� sprawno�ci�             
innej funkcji. 
- Cz�stsze ocenianie                
na podstawie 
odpowiedzi ustnych                   
ni� pisemnych. 
- 
wiczenia 
usprawniaj�ce funkcje 
wzrokowe: 
a) �wiczenia orientacji 
przestrzennej, 
b) wyszukiwanie 
identycznych liter i 
sylab, 
c) segregowanie 
wyrazów takich samych, 
o tej samej liczbie liter, z 
okre�lon� głosk�, 
d) tworzenie wyrazów 
rozpoczynaj�cych si� 

 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaburzenia lateralizacji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Zaburzenia percepcji 
słuchowej. 
 
 
 
 

 
- Lepsze pisanie               
ze słuchu,                          
ni� przepisywanie. 
- Popełnianie wielu 
bł�dów 
ortograficznych. 
- Przestawianie 
kolejno�ci liter                   
w wyrazie                  
podczas czytania. 
- Czytanie w bardzo 
wolnym tempie. 
 
 
 
- Podczas czytania 
ucze� przeskakuje 
litery, opuszcza 
sylaby, całe wyrazy, 
zmienia kolejno�� 
liter. 
- Pismo lustrzane. 
- Litery „niezgrabne”, 
nie zachowuje 
wła�ciwej proporcji. 
- Złe rozmieszczenie 
w zeszycie,                       
np. dziecko                   
zaczyna pisa�                      
w połowie kartki. 
 
- Zaburzenia analizy       
i syntezy słuchowej. 
- Mylenie liter 
d�wi�kopodobnych. 
- Zamiana głosek 
d�wi�cznych                      
na bezd�wi�czne. 
- Trudno�ci                         
z prawidłowym 
zmi�kczaniem. 
- Mylenie głosek 
sycz�cych                                  
z szumi�cymi 
(sz, cz, s, c). 
- Opuszczanie 
ko�cówek wyrazów. 
- Pisanie 
dodatkowych liter            
w wyrazie, s� to 
zwykle d�wi�ki 
wyst�puj�ce przy 
spółgłoskach                    
(np. kot- kyot). 
- Trudno�ci z syntez� 
podczas czytania,  

 
podobnymi literami,              
np. n-u-m, p-b-d, 
e) tworzenie wyrazów             
na t� sam� sylab�, 
f) uzupełnianie 
brakuj�cych liter,               
sylab  w wyrazach, 
g) odtwarzanie z pami�ci 
uprzednio widzianych 
wzorów i liter, 
h) układanie zda� 
pojedynczych                            
przy pomocy               
rozsypanki wyrazowej. 
 
- Mobilizowa� rodziców 
do pracy z dzieckiem. 
- 
wiczy� sprawno�� 
manualn� poprzez 
lepienie, malowanie, 
wycinanie. 
- Zwraca� uwag�                          
na kierunek kre�lenia 
figur i znaków 
graficznych. 
 
 
 
 
 
 
- 
wiczenia 
usprawniaj�ce funkcje 
słuchowe: 
- ró�nicowanie d�wi�ków 
dochodz�cych ze �wiata 
zewn�trznego, 
- dzielenie zda� na 
wyrazy, 
- dzielenie wyrazów                  
na sylaby, liczenie sylab 
w wyrazie, 
- układanie wyrazów                 
z sylab - rozsypanka 
sylabowa, 
- rozwi�zywanie rebusów 
sylabowych, 
- lokalizacja głoski                  
w wyrazie, 
- wyodr�bnienie 
pocz�tkowej i ko�cowej 
głoski w wyrazie, 
- wyszukiwanie wyrazów 
rozpoczynaj�cych si�               
na głosk� ko�cz�c� 



 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. Opó�nienie rozwoju 
sprawno�ci manualnej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
czyli zło�eniem 
przeliterowanych 
d�wi�ków w cało�� 
wyrazu. 
- Trudno�ci w 
ró�nicowaniu pisowni 
„j” oraz „i”. 
- Trudno�ci                             
w odró�nianiu głosek 
nosowych od zespołów 
d�wi�kowych                       
(np. � od on, om ). 
- Upraszczanie 
słuchowe i 
zniekształcanie pisowni 
w takim stopniu,                     
�e wyrazy staj� si� 
nieczytelne. 
- Gorsza pami�� 
słuchowa: uczniowie ci 
gorzej zapami�tuj� 
wiersze. 
- Dziecko pisze                          
ze słuchu dr��c� r�k�, 
urywkami wyrazów                 
i zda�. 
 
- Dziecko mało 
sprawne, niezr�czne. 
- Zbyt wolne tempo 
wykonywanych 
czynno�ci. 
- Zbyt mała precyzja 
ruchów dłoni i palców. 
- Brzydkie pismo: litery 
nierówne, wykraczaj� 
b�d� nie dochodz�              
do linii, maj� 
niejednakowe 
nachylenie, zachodz� 
na siebie. 
- Nacisk pióra, 
długopisu w ró�nych 
miejscach jest inny, 
cz�sto dochodzi                     
do przedarcia kartki 
zeszytu. 
- Napi�cie mi��niowe 
zbyt silne                              
lub zbyt słabe. 
- Brak swobody 
ruchów, zwi�kszona  

 
poprzedni wyraz,                       
np. radio- ogórek, 
- wyszukiwanie 
obrazków                                   
na dan� głosk�, 
- dobieranie litery                
do obrazka, 
- liczenie i czytanie  
„słuchem”, 
- układanie wyrazów               
z alfabetu ruchomego, 
- pisanie ze słuchu 
przeprowadza�                         
z dzieckiem 
indywidualnie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- odrysowywanie               
przez pergamin                
coraz bardziej 
skomplikowanych 
kształtów, 
- pisanie „po �ladzie”, 
- lepienie z plasteliny 
lub układanie z drutu, 
- obrysowywanie 
konturów, 
- wycinanie: ci�cie 
papieru wzdłu� linii 
pros-tej, faluj�cej, 
łamanej, wycinanie 
figur, 
- pisanie liter 
drukowanych, a obok 
pisanych, 
- kopiowanie całych 
wyrazów i zda�, 
- obrysowywanie liter, 
- obrysowywanie 
szablonów figur 
geometrycznych, 
- stemplowanie,  
 
 



 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
D. Zaburzenia rozwoju  
     mowy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E. Zaburzenia procesów  
    nerwowych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
m�czliwo��, obni�ona 
szybko�� i precyzja 
ruchów. 
 
- Dziecko pisze tak,            
jak mówi. 
- Bł�dne wymawianie 
spółgłosek (p, b, w, f) 
wpływa na 
nieprawidłowy sposób 
czytania i pisania 
wyrazów 
zawieraj�cych                                      
te spółgłoski,                         
np. półka - bułka. 
- Bł�dy czytania                         
i pisania wynikaj�ce                
z nieprawidłowego 
wymawiania d�wi�ków 
s- sz, c- cz, oraz r                      
(np. szafa=safa, 
krowa= klowa). 
 
- Uwaga dziecka jest 
labilna; najmniejszy 
bodziec rozprasza je, 
systematyczno�� 
odrywa od zasadniczej 
czynno�ci. 
- Nie słucha tego,  
co mówi nauczyciel. 
- Rozmawia podczas 
lekcji. 
- Wyrwane do 
odpowiedzi nie wie  
o co chodzi; stoi 
bezradnie lub mówi 
cokolwiek. 
- Brak koncentracji 
uwagi sprawia,                                    
�e w zeszytach 
pojawiaj� si� 
niedoko�czone zdania, 
wyrazy, litery ko�cowe 
s� cz�sto pomijane. 
- W wypowiedziach 
ustnych brak 
konsekwencji                            
i porz�dku. 
- Nie zawsze wiedz�, 
co zostało zadane                   
do domu. 
- Pochopnie wnioskuj�. 

 
wyszywanie, 
wydzieranie. 
 
 
- Wyrównanie wad 
wymowy. 
- Wizyta u logopedy. 
- Systematyczno�� 
i cierpliwo�� rodziców 
w prowadzeniu 
�wicze�. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Zafascynowanie ich 
tokiem lekcji. 
- Stworzenie okazji                     
do ruchowego                
wy�ycia si�                          
w przerwach                  
mi�dzy lekcjami. 
- Organizowanie 
�wicze� 
�ródlekcyjnych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   

F. Zmniejszone 
mo�liwo�ci intelektualne. 
 
 
Oci��ało�� umysłowa. 

 
- Trudno�ci                            
w zapami�tywaniu                    
i odwzorowywaniu 
liter. 
- Dziecko nie rozumie 
bardziej zło�onych 
polece� nauczyciela. 
- Pracuje wolniej,            
nie nad��a                             
za wi�kszo�ci� klasy. 
- Ubogie słownictwo. 
- Nieprawidłowa 
budowa zda�. 
- Trudno�ci                                  
w oderwaniu si� od 
konkretów i przej�ciu 
do abstrakcyjnych 
znaków graficznych, 
jakimi s� litery. 
- Nieumiej�tno�� 
powi�zania 
okre�lonych d�wi�ków 
z odpowiadaj�cymi im 
symbolami.  

 
- Podda� dziecko 
badaniu 
psychologicznemu                   
i zastosowa� si� do 
wskazówek 
psychologa. 
- W wielu przypadkach 
celowe jest                   
powtarzanie klasy. 
- Wzmacnia�                 
pozytywnie                       
ka�de najmniejsze 
osi�gni�cia. 
- Aktywizowa� 
uczniów poprzez 
praktyczne działanie. 
- Pomaga� rodzicom. 
- Wdra�a� do 
systematycznej pracy. 
- Zmniejszy� 
wymagania. 
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