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Cbja y zaburzen tttrudniaiqcYch
neukQ czytania i
,,lJczyt wiqcej, lepiei i wcze-
Sniej - oto hasla odzwierciedlajq-
ce wspolczesne tendencie w na-
uczaniu poczqtkowYm".

| fi / zwi4zku z powy2szym nale2y uczyc
H V efektywniej i skuteczniej ju2

w paedszkolu, aby ulatwii dziecku staft
szkolny i zapewnic mu osiqgniqcie powo-

dzenia w nauce. Takie zadanie ma do
wykonania nauczyciel w przedszkolu, ale
nie sq wolni od niego rodzice. Wsp6tpra-
ca rodzicow dziecka w wieku przedszkol-
nym i nauczyciela, zwiqksza prawdopo-
dobienstwo osiEgnigcia przez nie sukce-
su szkolnego. Wiedz4c, czym dla ucznia
mogq skoriczye siq nieustanne niepowo-
dzenia szkolne (niska samoocena, brak
motywacji do nauki, wagarY, fobia
szkolna itp.), warto pamiqtac, 2e zauwa'
2enie symptom6w zapowiadajqcych przy-
szle klopoty w czytaniu i pisaniu' )eszcze
paed podjqciem nauki szkolnej, umo2li-
wia przeprowadzenie szeregu iwiczelr
korekcyjno-kompensacyjnych, zapobie-
gaj4cych powstawaniu -trudnoSci szkol-
nych. Najpierw nale2y jednak rozpo-
znact z czym dziecko ma Problemy.
Warunkiem niezbqdnym do opanowania
umiejqtno6ci czytania i pisania jest pra-
widlowe funkcjonowanie analizatora
wzrokowego, sluchowego i kinestety-
czno-ruchowego, Za PoSrednictwem
tych analizator6w percypujemy (odbie-
ramy, postrzegamy) Swiat, zachodzqce
w nim procesy, zjawiska oraz przedmio-
ty. JeSli u dziecka, przystqpujqcego do

nauki czytania i pisania, wystqpuje obni-
2ona percepcja wzrokowa, sluchowa oraz
sprawno6i ruchowa, to utrudnione u nie-
go bQdzie opanowanie tych umiejqtno6ci.

OBJAWY ZABURZEft
PERCEPCJT V\/ZROKOWEJ
(ANALIZY I SYNTEZY WZROKOWEJ)

malq liczbq szczego16w
e ubogie i niedokladne rysunki, trudno-
Sci w przerysowywaniu i odtwarzaniu
r62nych form graficznych i figur geome-
trycznych
e. trudno6ci z wyodrqbnianiem elementow
z calo5ci, a tak2e z iqczeniem ich w ca-
io6i, niechqi do ukladania obrazk6w wg
wzoru, puzzli i historyjek obrazkowych
a.niezauwa2enie ro2nic w dwu pozornie
identycznych obrazkach
a brak umieiqtno5ci dobierania w pary

pisania
obrazk6w z uwzglqdnieniem cechY
wspolnej oraz segregowania obrazkow
na podstawie okreSlonej cechy
e problemy z zaPamietywaniem i od-
twarzaniem eksponowanych na krotko
przedmiot6w, obrazkow
e niewla5ciwe ujmowanie stosunkow
przestrzennych

OBJAWY ZABURZEft
PERCEPCJI SLUCHOWEJ
(ANALIZY I SYNTEZY SLUCHOWEJ)

e ubogie slownictwo, agramatyzmy, znle-
ksztalcanie wyraz6w, op62nienie i zabu-
rzenra mowy
e niewla6ciwe rozumienie i stosowanie
sig do polecelr slownych
e problemy z uczeniem siq na Pamiqc
wierszyk6w i piosenek
e mqczenie siq podczas sluchania dlu2-
szych opowiadari i historyjek
e trudno6ci w cwiczeniach i zabawach
rytmicznych
e trudno6ci z wyodrgbnianiem dzwiqk6w
ze struktur zlo2onych (analiza sluchowa),
tzn. sylab i glosek w wyrazie, wyraz6w
w zdaniu orazze scalaniem pojedynczych
d2wigk6w w calo5t (synteza sluchowa),
np, glosek i sylab w wYraz

OBJAWY ZABURZEdI
v\f SFERZE RUCHOWEJ

(ze szczeg6lnYm zwr6ceniem uwagi
na sp ra w noti ma it ua I nq)

@ braki w zakresie umieiqtno6ci samoob-
slugi i codziennych czynno5ci (ubieranie
siq, jedzenie)
e niesprawnoic manualna, trudnosci
w rysowaniu, wycinaniu, wiqzaniu, nie-
prawidlowy sposob tzymania o16wka,
dtugopisu, powolne ruchy, brak Precyzji
i zrqczno5ci manualnej
e nadmierne napigcie miq5niowe, zbyt
silny nacisk przyboru piszEcego, zbyt
mocne kre6lenie linii, stad przedzieranie
kartki ilamanie olowka; w rysunkach
przewa2aj4 linie proste, pogrubione,
rzadko wystqpujq linie faliste
e zbyt male napiecie miq5niowe, brak
sily do wycinania no2yczkami, slaba
chwytliwo6t palc6w, stQd czeste upusz-
czanie przedmiot6w z dloni; linie rysun-
ku sq slabo widoczne, linie proste sE

nierowne, faliste, przewa2aj4 rysunki
drobne i maie

prawidtowe funkcjonowanie percepcji
I wzrokowej, sluchowej oraz sPraw-
no6ci manualnej warunkuje naukq pisa-

nia i czytania. Te umiejqtnosci stano-
wiE pewnE cato5c psychomotorycznE, na

ktorq sktadajE siQ nastqpujqce elemen-
ty:
e sluchowe wydzielenie gioski, znalezienae
jej odpowiednika literowego, kolejne roz-
mieszczenie liter w wyrazie pzy pisaniu
e rozpoznanie litery, nadanie odpowia-
dajqcego jej d2wigku i scalenie wszyst-
kich d2wiqk6w wyrazu w calo6i PrzY
czyta nl u ,

Dziqki prawidlowo funkcjonujEcej per-
cepcji wzrokowej, dziecko uczy slQ szyb-
ko rozpoznawac obrazy graficzne i roz-
ro2niai podobne ksztalty, zapamietuje,
rozpoznaje i rozro|nia litery, w tym po-

dobne, np. m - n - w. Ponadto lepiej
orientuje siq w kierunkach - do popraw-
nego czytania konieczne jest odr62nia-
nie liter podobnych, lecz inaczej ukie-
runkowanych, hP. u - i, b - P. Nato-
miast brak zaburze1 w sferze percepcji
sluchowej warunkuje zdolno6c roz162-
niania podobnych d2wiqk6w, a wiqc roz-
r62niania liter o podobnym brzmieniu
(np. g - k, d - t, b - P) orazokre5lania
kolejnoSci nastqpuj4cych po sobie
dzwiqkow w wyrazie (kolejno6c alosek
musi byi zgodna z kolejno6ciq liter w

wyrazie). Poznanie przez dziecko sylabo-
wo - g+oskowo - literowej struktury
wyraz6w pozwala opanowae umiejQt-
no66 czytania i pisania. Dziecko prawi-
dlowo kojarzqce grafemy (znaki graficz-
ne - litery) z odpowiadajqcymi im fone-
mami, (d2wiqkami) uczY siQ czYtac.
SprawnoS6 manualna to z kolei koniecz-
ny warunek do nauki pisania, prawidio-
wego odtwarzania obrazu graficznego
liter z zachowaniem proporcji, r0wno-
miernego zageszczenia i pochylenia liter
pod wzglqdem linii poziomej, wlasciwe-
go utrzymania pisma w liniaturze, odpo-
wiedniego rozplanowania pisma na stro-
nie zeszytu oraz wysokiego poziomu
graflcznego pisma.
Prawidlowy rozw6j funkcji percepcyjno-
motorycznych oraz ich integracja ma
fundamentalne znaczenie we wczesnym
etapie nauki czytania i pisania. Dlatego
tak wa2ne jest, aby jak najwczeiniej
dostrzegai najdrobniejsze objawy zabu-
rzelr tej sfery i rozpoczynat pracQ wy-
r6wnujqcq op62nienia rozwojowe u dziec-
ka przedszkolnego, by moglo cieszyc siq
z poj6cia do szkoly i byc pewne swego
su kcesu.
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