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Część I 

 
„O rety - Lena nie potrafi czytać, ale to nic takiego!!!” 

czyli 

projekt Dni Teatru  

w Szkole Podstawowej nr 12 w Łodzi 

 
 

 

Kilka słów o projekcie… 

 

 

Opracowana przeze mnie prezentacja multimedialna  

„O rety - Lena nie potrafi czytać, ale to nic takiego! czyli Nigdy nie 

jest za późno na pracę nad trudnościami w nauce czytania  

i pisania! to główny element scenariusza kilkugodzinnych zajęć 

wychowawczych (pod tym samym tytułem), który stanowił drugi etap 

szkolno - kulturalnego przedsięwzięcia, jakim były „ III Dni Teatru  

w SP 12”.  

 

Przytaczając słowa Briana Weya: „Szkoły nie istnieją po to,  

aby rozwijać aktorów, lecz by rozwijać ludzi” starałam się dotrzeć  

do młodych osób właśnie poprzez sztukę. Stąd też „III Dni Teatru…” 

otwierała premiera przedstawienia, które poruszało kwestię dysleksji, 

a także dysortografii i dysgrafii w kontekście indywidualnym  

(z punktu widzenia osoby, u której stwierdzono dysfunkcję)  

oraz społecznym (z punktu widzenia tak zwanych osób trzecich, które 

są obserwatorami, jak na przykład koledzy i koleżanki z klasy).  

Zostało ono przygotowane na podstawie treści bajki dydaktycznej pt. 

„O rety - Lena nie potrafi czytać, ale to nic takiego!!!”  

autorstwa p. Beaty Andrzejczuk (zał.). Wykonawcami inscenizacji 

byli natomiast młodzi artyści ze szkolnego koła teatralnego „Maska”. 
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Ideę przedsięwzięcia stanowiło kształtowanie odpowiedzialnych 

postaw prospołecznych poprzez uświadomienie uczniom, że dysleksja 

nie jest chorobą, a ci, u których ją stwierdzono, dzięki wsparciu  

i pracy mogą doświadczać wielu sukcesów (w tym miejscu dodam 

jeszcze, iż całość uatrakcyjnił szkolny konkurs „Mistrz ortografii”). 

Wymiernym efektem działań było również wskazanie w sposób 

aktywny i twórczy, jak ważne w ich życiu są zainteresowania i pasje, 

a tym samym przeciwdziałanie zachowaniom destruktywnym. 

W związku z powyższym adresatem projektu stali się wszyscy 

uczniowie, a zwłaszcza ci, którzy nie rozumieli problemów 

związanych z dysleksją oraz ci, którzy się jej wstydzili.  

Ciekawym, a także niezwykle atrakcyjnym okazał się dzień 

finałowy „III Dni Teatru…”, podczas którego dzieci z kl. IV-VI miały 

okazję przyjrzeć się „praktycznej instrukcji dobrej organizacji pracy”, 

czyli obejrzeć miniaturę sceniczną na wesoło w wykonaniu 

nauczycieli. Poza tym każdy otrzymał ulotkę z informacjami, typu: 

 „Najkorzystniejszy czas na naukę” 

 „Efektywna organizacja Twojej nauki w domu” 

 „Ćwiczenia w czytaniu”  

 „Ćwiczenia w pisaniu” 

 

Cele projektu: 

 

 Propagowanie teatru wśród dzieci w wieku szkolnym. 

 Kształtowanie odpowiedzialnych postaw prospołecznych – 

przekazanie informacji pozwalających zrozumieć sytuację dzieci 

mających trudności w czytaniu i pisaniu. 

 Zapobieganie trudnościom wychowawczym typu: brak 

zrozumienia, agresja słowna (wyzwiska, wyśmiewanie się, 

ironizowanie) oraz niepowodzeniom szkolnym ucznia. 

 Zmotywowanie do efektywnego działania – wskazówki na temat 

dobrej organizacji pracy. 

 Usprawnianie czytania i pisania poprzez ćwiczenie różnych 

umiejętności. 

 Zwiększenie wiary we własne siły.  

 Nauka poprzez zabawę. 

 Pobudzanie aktywności twórczej oraz wyobraźni i kreatywności. 
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Metody i techniki pracy: 

 Przedstawienie teatralne, quiz, pogadanka, konkurs „Mistrz 

ortografii”, lekcja wychowawcza oparta na prezentacji 

multimedialnej i ćwiczeniach, miniatura sceniczna 

 

Formy realizacji: 

 projekt grupowy 

Czas realizacji: 

 ostatni tydzień marca 

 

Plan działań: 

 

1. Rozmieszczenie na terenie szkoły hasła – zapowiedzi:  

„DNI TEATRU W SZKOLE”. 

 

2. Rozmieszczenie na terenie szkoły afiszy teatralnych dotyczących 

przedstawienia pt. „O rety - Lena nie potrafi czytać, ale to nic 

takiego!!!” w wykonaniu koła teatralnego. 

 

3. Otwarcie „Dni…” - 2 godz. lekcyjne 

 

 premiera przedstawienia „O rety - Lena nie potrafi czytać,  

ale to nic takiego!!!” 

 quiz ze znajomości treści inscenizacji  

 pogadanka nt dysleksji z udziałem specjalisty z PPP 

 poinformowanie o konkursie „Mistrz ortografii”, który 

odbędzie się następnego dnia o tej samej porze we wszystkich 

klasach i dla wszystkich uczniów IV-VI 
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4. Część II 

 

 przeprowadzenie we wszystkich kl. IV-VI I etapu konkursu 

szkolnego „Mistrz ortografii”  

 przeprowadzenie przez wychowawców klas lekcji na podstawie 

przygotowanego konspektu zajęć i prezentacji multimedialnej 

odnośnie trudności w czytaniu i pisaniu. 

 

5. Część III ( dzień finałowy) – 2 godziny lekcyjne 
 

 II etap konkursu ortograficznego – wyłonienie „Mistrza 

ortografii” 

 instrukcja dobrej organizacji pracy na wesoło, czyli miniatura 

sceniczna w wykonaniu nauczycieli 

 rozdanie ulotek: 

 „Najkorzystniejszy czas na naukę” 

 „Efektywna organizacja Twojej nauki w domu” 

 „Ćwiczenia w czytaniu”  

 „Ćwiczenia w pisaniu” 

 rozstrzygnięcie konkursu – podanie listy laureatów i wręczenie 

nagród 

 

Słowo podsumowujące… 

 

Wierzę, że podejmowanie tego typu działań zaowocuje  

w przyszłości i np. tak jak w tym przypadku, uświadomi młodym 

ludziom, że trudności w czytaniu i pisaniu, udaje się przezwyciężyć.  

Dodatkową, ale w ramach tego projektu niezwykle ważną, była 

kwestia mówienia o dysleksji ujęta w ramy przedstawienia 

teatralnego, które z jednej strony działało na wyobraźnię, 

a z drugiej zapewniało dzieciom w wieku szkolnym kontakt z tego 

rodzaju sztuką – sztuką w wykonaniu ich kolegów i koleżanek   
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Bibliografia dotycząca całości projektu 
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Załącznik  

 

 

 

Streszczenie bajki dydaktycznej 

 

 

Opowiadanie pt. „O rety Lena nie potrafi czytać, ale to nic takiego" 

opowiada o dziewczynce, która bardzo cieszyła się z pójścia do szkoły. 

Jednak szkoła nie spełniła jej oczekiwań. Dziewczynka miała problemy  

z czytaniem i pisaniem, chociaż bardzo się starała. Dzieci dokuczały jej z tego 

powodu, złościły się na nią a także nauczycielka i mama. Załamana Lenka uciekła  

z domu. Zmarznięta i głodna przy pomocy wyobraźni przypomniała sobie o swoich 

zaletach.  

W końcu zmęczona zasnęła. Gdy się obudziła leżała we własnym łóżku,  

a przy niej siedziała mama. Powiadomiono ją, że ma dysleksję, ale można z nią 

wygrać. Musi tylko się postarać i uczęszczać na specjalne zajęcia.  

Kiedy dziewczynki nie było w szkole, dzieci razem z panią rozmawiały o swoich 

wadach i zaletach. 

Lena niepewnie wróciła do szkoły, ale strach był nie potrzebny.  

Dzieci po rozmowie z wychowawczynią przestały się z niej śmiać. Każdy był dla 

niej miły i koleżeński. Dzięki wcześniejszej lekcji wszyscy zaczęli dostrzegać swoje 

wady i zalety. Zrozumieli, że nikt nie jest doskonały. 
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Część II 

 
SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ 

 

 

TEMAT:   O rety - Lena nie potrafi czytać, ale to nic 

takiego!!! czyli Nigdy nie jest za późno na pracę nad 

trudnościami w nauce czytania i pisania! 
 
Uwaga! 

 

Scenariusz można przeprowadzić na 2 godz. lekcyjnych lub tylko na 1. Jeżeli 

wybierzecie Państwo krótszą wersję, proszę wziąć pod uwagę punkty oznaczone 

gwiazdeczką lub zastosować własną chronologię. 

 

Cel główny: 

 

Kształtowanie odpowiedzialnych postaw prospołecznych poprzez 

uświadomienie uczniom, że dysleksja nie jest chorobą, a ci, u których  

ją stwierdzono, dzięki wsparciu i pracy mogą doświadczać wielu sukcesów. 

 

Cele operacyjne: 

 

Każdy Uczeń: 

 wie, że jest osobą potrzebną w klasie, 

 dostrzega podobieństwa i różnice między ludźmi, 

 nazywa uczucia, 

 na podstawie treści opowiadania określa uczucia innych osób,  

 wymienia powody, dla których warto chodzić do szkoły, 

 uświadamia sobie trudności i sukcesy, których doświadcza w szkole, 

 wie, jak radzić sobie ze szkolnymi trudnościami, 

 buduje wiarę we własne siły (pozytywnie myśli o sobie), 

 wykonuje ćwiczenia z zakresu warsztatu aktora oraz ortografii. 

 

Metody pracy: 

Prezentacja multimedialna, swobodna rozmowa, burza mózgów, pogadanka, zabawa 

„Kalambury”, praca z tekstem, ćwiczenia z zakresu warsztatu aktora oraz ortografii. 

 

Formy pracy: 
Praca zbiorowa, praca indywidualna, praca zespołowa. 
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Środki dydaktyczne: 

Arkusze papieru ze słońcem; karta pracy: „Kwiat”; nożyczki; karteczki z nazwami 

uczuć: radość, smutek, złość, zadowolenie, wstręt, gniew, strach, odrzucenie, 

spokój, obojętność; fragment bajki o Lenie…; laptop, rzutnik, ekran; karta pracy „ Ja 

w szkole”; magnetofon, płyta z muzyką relaksacyjną, bajka o „Wojtku”; kartki  

ze zdaniami: Jestem mądry. Jestem wartościowym człowiekiem. Potrafię sobie 

radzić w trudnych sytuacjach; instrukcja do zabawy „Domino ortograficzno - 

słownikowe”; karta pracy „Leniwe ósemki”. 

 

Przebieg zajęć: 

 

Część A 

 

1. Rundka wstępna. 

 Uczniowie kolejno kończą zdanie:„Jestem zadowolony (-a), gdy kolega 

(koleżanka) z klasy…” 

2. Burza mózgów. 

Uczniowie wymieniają cechy świadczące o ich podobieństwach i różnicach, przy 

czym (zał.1): 

a) podobieństwa zapisują na tarczy słońca,  

b) różnice – w promykach. 

 

Po wykonaniu zadania, słońce można pomalować na żółto i wyeksponować  

w klasie np. na tablicy korkowej. 

 

3. Pogadanka – podobieństwa i różnice.  

 

Propozycje pytań do uczniów: 

 Czy łatwiej było Wam dostrzec cechy świadczące o Waszych 

podobieństwach, czy te, którymi się różniliście? 

 Jak myślicie, czy dorośli są podobni do siebie? 

 

4. Praca w grupie – „Jesteś dla mnie ważny” (zał.2): 

 

Uczniowie otrzymują od nauczyciela wycięte z papieru kwiaty (każdy  

po jednym) – środki kwiatów podpisują imieniem. Na kolejnych płatkach 

zapisują imiona tych kolegów z klasy, którym chcieliby powiedzieć coś 

ważnego lub miłego oraz zdanie do uzupełnienia: Dobrze, że jesteś z nami  

w klasie, bo… (itp. często się uśmiechasz, pożyczasz mi zeszyty, jesteś 

uprzejmy itp.). 
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5. Omówienie. 

 

Wykonawszy zadanie, ci, którzy chcą czytają zdania, które zapisali w konturze 

płatków. Wszyscy powinni pomalować kwiaty na dowolny kolor i umieścić  

je pod słońcem (relacja niebo – ziemia). 

 

 

Część B 

 

1. „Kalambury”. 

 

Dziesięcioro uczniów losuje karteczki z nazwami uczuć: radość, smutek, złość, 

zadowolenie, wstręt, gniew, strach, odrzucenie, spokój, obojętność (każdy  

po jednej); nie zdradzają nikomu treści swoich losów. Następnie – kolejno – 

gestami i mimiką twarzy prezentują „swoje” uczucia. Pozostałe osoby zgadują 

ich nazwy. 

 

2. Praca z tekstem – przypomnienie fragmentu opowiadania „O rety – Lena nie 

potrafi czytać, ale to nic takiego!!!” (zał.3). 

 

3. Omówienie. 

Propozycje pytań do uczniów: 

 Co mogła czuć Lena, wówczas gdy była wyśmiewana i wyzywana przez swoich 

rówieśników? 

 Jak się zachowywała w trudnych sytuacjach? 

 Dzięki czemu zmieniła się jej sytuacja? 

 

Część C 

 

1. Rundka wstępna. 

 Uczniowie kończą zdanie: „Ostatnio cieszyłem (-am) się, gdy w szkole…” 

 

2. Burza mózgów. 

 

Uczniowie zastanawiają się i podają powody, dla których warto chodzić  

do szkoły (itp. zdobywanie wiedzy, nowi koledzy, nowe koleżanki, 

sympatyczni nauczyciele, pożyteczne spędzanie czasu, rozwijanie własnych 

możliwości, przygotowanie do dalszej nauki). Jeden z nich może zapisywać  

je na tablicy. 

 

3. Praca indywidualna – karta pracy „Ja w szkole”. 

 

Uczniowie otrzymują od nauczyciela karty pracy. Obok zdań, których treść  

ich dotyczy, stawiają krzyżyki (zał.7). 
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4. Omówienie. 

 

a) chętni uczniowie no forum klasy omawiają swoje karty pracy. Nauczyciel 

szczególnie poświęca uwagę szkolnym trudnościom uczniów 

(sugerowanym w tabeli i wskazanym przez młodzież). Omawia je po 

kolei, pytając klasę, co można zrobić, by poprawić oceny, zrozumieć 

materiał opracowywany na lekcji, pozyskać sympatię kolegów itp. 

b) w oparciu o treść utworu nauczyciel wyprowadza informacje nt różnych 

problemów związanych z nauką a wynikających: 

 z zaniedbań środowiskowych (ograniczony kontakt z książką czytaną 

– brak tradycji czytania w domu, lenistwo – skupianie uwagi na mniej 

wymagających źródłach jak np. telewizja, Internet itp.); 

 z upośledzenia rozwoju umysłowego; 

 z obniżonego poziomu inteligencji (niższa niż przeciętna), 

 z wad zmysłu wzroku, 

 dysleksji rozwojowej (trudności w czytaniu i pisaniu). 

 

5. Prezentacja multimedialna. 

 

6. Praca z tekstem – bajka o „Wojtku”. 

 

a) uczniowie siadają wygodnie, zamykają oczy; nauczyciel odtwarza 

nagranie muzyki relaksacyjnej i czyta uczniom bajkę (zał.4), 

b) nauczyciel rozdaje uczniom karteczki ze zdaniami z bajki. 

 

7. Warsztaty teatralne dla każdego ucznia - ćwiczenia: 

 

A) „Moja pamięć” 

 

Wszyscy, stojąc w kręgu, dodają wyrazy, powtarzając uprzednią wersję zdania, 

np. 

Na straganie leżą: pomidory, ogórki... 

Na straganie leżą: pomidory, ogórki, rzodkiewka, chrzan...itd. 

Stryjek kupił mi na odpuście wachlarz ... 

Stryjek kupił mi na odpuście wachlarz, pierścionek... 

Stryjek kupił mi na odpuście wachlarz, pierścionek, piernikowe serce...  itd. 

 

B) „Artykulacja głosek w sylabach, wyrazach i zdaniach” (II cz. prezentacji 

multimedialnej) 

 

Wszyscy jednocześnie czytają teksty umieszczone w II części prezentacji 

multimedialnej. Zabawa polega na coraz szybszym, ale wciąż wyraźnym  

i głośnym prezentowaniu wskazanych treści. 
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C) „Domino ortograficzno - słownikowe”  

 

Nauczyciel dzieli klasę na kilka grup np. po 4, 5 osób i każdej z nich rozdaje 

instrukcję 2 różnych zabaw (zał.5). Uczniowie wybierają dowolny wariant gry. 

 

D) „Leniwe ósemki” 

 

Każdy uczeń otrzymuje od n-la kartę pracy „Leniwe ósemki” (zał.6). Jego 

zadaniem jest rysowanie ósemek (najpierw w płaszczyźnie pionowej, potem  

w poziomej) od ręki dominującej (2x), następnie za pomocą drugiej ręki (2x),  

a na koniec oburącz (2x).  

W drugim rzędzie uczniowie mają wpisać w kształt leżącej ósemki małe litery 

alfabetu, zachowując kierunek w lewo do góry.  

 

8.  Podsumowanie lekcji oraz ewaluacja: 

 

a) rundka końcowa: kilku uczniów kończy zdanie: Na dzisiejszych zajęciach 

dowiedziałem (-am) się, że… 

b) stojąc w kręgu, wszyscy uczniowie otrzymują po trzy kolorowe 

karteczki(zieloną, czerwoną i żółtą – barwy sygnalizacji świetlnej) 

c) na koniec, wszyscy podnoszą karteczkę, która wg nich odzwierciedla 

jakość przeprowadzonej lekcji- stopień zrozumienia. 

 
Bibliografia: 
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Załącznik 1 
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Załącznik 2 
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Załącznik 3 

 
„O rety - Lena nie potrafi czytać, ale to nic takiego!!!” (fragm. tekstu) 

 

- Oj, wpadniesz w tarapaty - krzyczały dzieci, śmiejąc się przy tym, gdy Lena 

zamiast przeczytać: „Na koniec wpadnę w Karpaty", wydukała: „Na koniec wpadnę  

w Tarapaty", a gdy, któregoś dnia po szkole wracała do domu, dzieci szły za nią 

wołając: 

- Tępa Lena! Tępa Lena! Tępa Lena!, A to, dlatego, że w zdaniu:„Rosła tam kępa 

mchu" Lena przeczytała:„Rosła tam tępa..." I już nawet nie mogła dokończyć, bo 

śmiech i wrzask zagłuszyłby każde słowo. Wprawdzie pani w szkole bardzo się 

gniewała na dzieci, że śmieją się z koleżanki, to i tak na nic się to nie zdało. 

Nie dość, że dziewczynka z trudem składała wyrazy, to jeszcze nie potrafiła 

zapamiętać, czym różnią się od siebie literki„b", „p", „d". Wszystkie przecież miały 

brzuszki, tyle, że z różnych stron i gdy pani poprosiła Lenę o odczytanie z tablicy 

tematu lekcji, który brzmiał:„Nie będę, brała cudzych rzeczy" dziewczynka 

odczytała:„Nie będę prała cudzych rzeczy" i znów był powód do śmiechu. Problem 

sprawiały też Lenie, literki: „k", „g" i „t", chociaż, tak naprawdę, nie wiedziała, 

dlaczego.  
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Załącznik 4 

 

 

„Wojtek” 

 
W małym domku na peryferiach dużego miasta mieszkał chłopiec o imieniu 

Wojtek. Pewnego dnia Wojtek wybrał się na spacer do lasu. Wędrując, przyglądał 

się kolorowym kwiatom, grzybom, aż nagle... spostrzegł, że w oddali coś zaświeciło. 

Udał się w kierunku, który wyznaczała wstęga blasku. Gdy minął sosnę  

i paprocie, ujrzał... leżący nieopodal jeżyn na mchu złoty kluczyk. Podniósł go, po 

czym rozejrzał się, by upewnić się czy w pobliżu nie ma osoby, do której ów 

przedmiot mógłby należeć. Upewniwszy się, że jest sam w lesie, ochoczo ruszył 

przed siebie wąską ścieżką, wijącą się wśród jagód. Wędrował, wędrował, aż dotarł 

do polany, na której stał długi wysoki mur posiadający furtkę. Zaintrygowany 

Wojtek postanowił sprawdzić, co znajduje się za tajemniczą przeszkodą. Pomyślał, 

że spróbuje otworzyć furtkę znalezionym kluczem. Włożył kluczyk do zamka, 

przekręcił i... z radością stwierdził: udało się! Jeszcze tylko w pośpiechu wyjął 

kluczyk z zamka, z wdzięcznością ścisnął go w dłoni i uchylił furtkę. Ujrzał 

dotychczas nieznany mu świat-ogród, a w nim: mnóstwo drzew z liczbami, 

wzorami, wyrazami „najeżonymi trudnościami ortograficznymi. Ów widok 

spowodował, że Wojtek najpierw zbladł, następnie zaczerwienił się; na jego twarzy 

pojawiły się kropki potu, nogi zaczęły mu drżeć; poczuł, że jest mu niedobrze. Chciał 

jak najszybciej uciec, ale nie mógł ruszyć z miejsca. Zasmucony zwiesił głowę; 

kluczyk wypadł mu z dłoni. Wojtek schylił się, by podnieść przedmiot, który 

pomógł mu dostać się do owej przerażającej rzeczywistości, i.. ujrzał obok niego 

zapisaną kartkę. Chwycił ją i zaczął czy tac. Czy jesteście ciekawi, co było napisane 

na kartce? Posłuchajcie: 

„Byłem małym chłopcem, który bardzo nie lubił szkoły, i rak jak T drżałem 

bladłem i czerwieniłem się na widok liczb, trudnych wyrazów wzorów.  

Nie radziłem sobie z własnym strachem. Pewnego razu spotkałem mędrca, który 

zrozumiał mój problem. Podarował mi trzy magiczne zdania. Powiedział, że jeśli 

będę je powtarzał w trudnych dla moi chwilach, pokonam strach, zdenerwowanie. 

Jeśli Ty będziesz chciał pomóc sobie — powtarzaj często te magiczne zdania. 

Podaruj je też innym osobom. Masz w sobie dużo mocy, by przezwyciężyć trudności 

losu". 

Wojtek podniósł kluczyk i spokojny wyszedł z ogrodu. Udał się w miejsce,  

z którego wyruszył do tajemniczej krainy. Kluczyk delikatni ułożył na mchu, a sam 

— wrócił do domu. 
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Uczniowie otwierają oczy, nauczyciel rozdaje im karteczki  

z magicznymi zdaniami Wojtka; prosi o ich głośne przeczytanie: 

1. Jestem mądry. 

2. Jestem wartościowym człowiekiem. 

3. Potrafię sobie radzić w trudnych sytuacjach. 
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Załącznik 5 

 

 

Instrukcja do zabaw „Domino ortograficzno - słownikowe” 

 

 
Gra I – Domino – „WĄŻ” 
Każdy z graczy losuje po 10 kostek domina. Losowo z pozostałych tafelków należy 

wyłożyć jeden na środek stołu. Następnie po kolei gracze dokładają pasującą sylabę, 

tak, aby utworzyć wyraz. Może to być rzeczownik w liczbie pojedynczej lub 

mnogiej, czasownik, przymiotnik lub np. imię. Jeżeli gracz nie może dołożyć 

sylaby ze „swoich” tafelków, dobiera jeden ze stosu (może wybrać). Gracze 

postępują tak do chwili, gdy żaden z graczy nie będzie mógł ułożyć słowa z sylab 

(swoich lub leżących na stole). Wygrywa ten gracz, który pozbył się wylosowanych 

kostek lub ma ich mniej niż pozostali gracze. 

 

Gra II – Domino – „DWA WĘŻE” 

Każdy z graczy losuje po 36 kostek(w grupie 2-osobowej) lub 24 kostki (w grupie  

3-osobowej) i stara się z nich ułożyć swoje domino w taki sposób, aby dokładając 

sylabę do sylaby powstawały wyrazy. Ten gracz, który ułoży najdłuższego węża, 

wygrywa. 

 

Zestaw zawiera 72 tafelki, na których znajdują się 144 sylaby. 
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Załącznik 6 
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Załącznik 7 

 

Karta pracy „JA W SZKOLE” 

 

Lubię szkołę, bo: 

 

 

 
Nie lubię szkoły, bo: 

 

 

 

Mam dobre oceny. 

 

 

 

Często dostaję najniższe stopnie. 

 

 

 

Z łatwością przyswajam nowe 

treści. 

 

 

 

Nie rozumiem materiału, który 

tłumaczą nauczyciele. 

 

 

 

Lubię spędzać czas z kolegami i 

koleżankami ze szkoły. 

 

 

 

Koledzy wyśmiewają się ze mnie. 

 

 

 

Szybko zapamiętuję nowe 

wiadomości. 

 

 

 

Mam problem z zapamiętaniem 

nowych wiadomości. 

 

 

 

W szkole zawsze dzieje się coś 

ciekawego. 

 

 

 

Nudzę się na lekcjach. 

 

 

 

Potrafię uważnie słuchać przez 

długi czas. 

 

 

 

Nie potrafię przez dłuższą chwilę 

usiedzieć spokojnie. 

 

 

 

Nauczyciele mnie nie lubią. 

 

 

 

Boję się nauczycieli. 

 

 

 

Inne: 

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………… 

Inne: 

……………………………………………

……………………………………………

…………………………………………… 
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Część III 

 
Prezentacja multimedialna 

 

 

„O rety - Lena nie potrafi czytać, ale to nic takiego!!! 

czyli 

Nigdy nie jest za późno na pracę 

nad trudnościami w nauce czytania i pisania!” 

 

 

 

 

 

 



O rety - Lena nie potrafi czytać, ale to nic takiego!!!

czyli
Nigdy nie jest za późno na pracę

nad trudnościami w nauce czytania i pisania!

Opracowanie
mgr Katarzyna Nejman - Lis
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CZĘŚĆ I
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Dysleksja rozwojowa to termin często używany zarówno w środowisku 
szkolnym, jak też w prasie i telewizji. W ostatnich latach temat dysleksji 
zaczął pojawiać się także w filmach, a nawet w wywiadach ze sławnymi 
osobami, które ujawniają., że miały taki problem w dzieciństwie.
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Badania prowadzone w Polsce wskazują., że dysleksja rozwojowa 
występuje u ok. 15% populacji, z czego lżejsze przypadki stanowią 
ok. 10%, a poważniejsze ok. 4%.

Oznacza to, że w każdej klasie można spotkać 
średnio troje dzieci z tym problemem, a co najmniej jedno 
dziecko ma specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu. 

Zjawisko dysleksji rozwojowej należy uznać za problem nie tylko 
indywidualny, ale i społeczny, o którym trzeba rozmawiać.
Stąd też ogromną rolę w kształtowaniu świadomości społecznej 
odegrało i odgrywa Polskie Towarzystwo Dysleksji, które powstało 
w 1990r. i jest członkiem Europejskiego Towarzystwa Dysleksji.
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Dysleksja rozwojowa to termin określający zespól specyficznych trudności 
w uczeniu się czytania i pisania. Określenie „rozwojowa" oznacza, 
iż opisane trudności występują w nasilonym stopniu od początku nauki 
szkolnej. 

Dysleksja nabyta to utrata już opanowanej umiejętności 
czytania, co zdarza się w wyniku urazu mózgu, na przykład 
po wypadku.
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W Polsce najczęściej stosuje się następującą terminologię:
 dysleksja rozwojowa - nazwa całego zespołu specyficznych trudności 
w czytaniu i pisaniu, w uproszczonej formie zwany dysleksją. 
Trudności w czytaniu i pisaniu objęte tą nazwą mogą występować u dziecka 
w trzech formach - w postaci izolowanej, np. tylko w postaci trudności z 
nauczeniem się poprawnej pisowni lub jako zespół dwóch lub nawet trzech form  
zaburzeń, do których należą:

• dysgrafia - trudności w opanowaniu pożądanego poziomu graficznego                   
pisma;

• dysleksja - specyficzne trudności w nauce czytania, którym często
towarzyszą trudności w pisaniu;

• dysortografia - specyficzne trudności z opanowaniem poprawnej pisowni
tylko w zakresie ortografii (tzw. błędy ortograficzne).
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Znajomość przyczyn dysleksji rozwojowej pozwala skutecznie radzić sobie 
z problemem, dlatego ważne jest wykonanie odpowiednich badań, które posłużą 
do postawienia diagnozy (opinii). Wszystkie odbywają się w poradni 
psychologiczno – pedagogicznej (PPP), a są to:

 badanie diagnostyczne - ma charakter wielospecjalistyczny; jest 
dokonywane w poradni przez zespół składający się z psychologa, pedagoga, 
często logopedy; korzysta się też z konsultacji lekarskich (okulisty, 
laryngologa, foniatry lub psychiatry) w celu wykluczenia wady zmysłu jako 
jedynej przyczyny trudności;

 badanie psychologiczne - pozwala ocenić poziom funkcjonowania 
intelektualnego; bada się zdolność koncentracji uwagi, pamięć 
oraz spostrzeganie wzrokowe i słuchowe, funkcje językowe, sprawność 
ruchową rąk (tzw. motorykę małą) i motorykę całego ciała (tzw. motorykę 
dużą); w wyniku badań testowych, obserwacji i analizy danych z wywiadu 
wnioskuje się, które funkcje rozwijają się nieprawidłowo i jakie są mocne 
strony rozwoju dziecka;

 badania pedagogiczne – dzięki nim ustala się, czy trudności 
w czytaniu i pisaniu występują jednocześnie czy w izolacji oraz 
w jakim nasileniu; analizuje się błędy i rodzaj trudności; ustala się 
także stopień opanowania programu nauczania (w tym znajomość 
zasad ortografii) i ewentualny wpływ zaniedbania środowiskowego 
lub dydaktycznego na umiejętności dziecka.
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Sposoby dostosowania warunków egzaminacyjnych
(sprawdzian i egzamin gimnazjalny)

możliwość zaznaczania przez uczniów odpowiedzi do zadań

zamkniętych bezpośrednio na arkuszach; po zakończeniu 
sprawdzianu członkowie komisji egzaminacyjnej przeniosą

na karty odpowiedzi odpowiednie zaznaczenia uczniów 
(dotyczy tylko głębokiej dysleksji)

Problemy z koncentracją uwagi 
i orientacją przestrzenną oraz 
zaburzenia percepcji wzrokowej

możliwość specjalnego kodowania karty odpowiedzi, 
aby zadania, w których uczeń samodzielnie formułuje 
wypowiedź mogły być sprawdzane za pomocą kryteriów 
dostosowanych do dysfunkcji uczniów

Problemy ze stosowaniem zasad 
ortografii i interpunkcji, 
z prawidłowością graficzną

obliczeń i problemy z orientacją

przestrzenną

pisanie samodzielnie formułowanych odpowiedzi do zadań

drukowanymi literami, co zwiększa czytelność pisma
Niski poziom graficzny pisma

wydłużenie czasu pisania o 50% (czas przeznaczony 
na jednorazowe głośne odczytanie instrukcji, tekstu 
wstępnego oraz poleceń nie jest wliczany do czasu 
rozwiązywania zadań)

Wolne tempo czytania i pisania

możliwość pisania sprawdzianu w oddzielnej sali, w której 
członek komisji egzaminacyjnej na początku jeden raz 
głośno odczyta instrukcję, tekst wstępny oraz treść

zadań, a uczniowie będą mogli równocześnie śledzić
wzrokiem tekst zapisany w arkuszu

Problemy z czytaniem i 
rozumieniem tekstu, problemy 
emocjonalne i trudności 
z koncentracją uwagi

Sposób dostosowania warunków 
egzaminacyjnych

Występujące trudności
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Stwierdzenie dysleksji rozwojowej często staje się wymówką zarówno dla dzieci, 
jak i dla ich rodziców. Uczniowie rozgrzeszają się w ten sposób z nieznajomości 
ortografii i niechęci do czytania. Uważają, że otrzymanie opinii o dysleksji 
rozwiązuje problem i zwalnia ich z zajmowania się nim w dalszym ciągu. 

Nic bardziej błędnego!

Dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania powinny 
uczestniczyć w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, 
zwanych również terapią pedagogiczną. Ich istota sprowadza 
się do korekcji, czyli usprawniania zaburzonych funkcji 
poznawczych i ruchowych. 
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Odpowiednia organizacja pracy Twojej nauki w domu – cz.I

1. Wykonywanie zadań zawsze w tym samym miejscu (najlepiej przy własnym biurku) i najlepiej 
o tym samym czasie.

2. Pamięć pracuje sprawniej, gdy jest się zrelaksowanym, a zatem ważny jest odpoczynek przed 
przystąpieniem do ćwiczeń.

3. Miejsce do pracy powinno być uprzątnięte, bez zbędnych przedmiotów przykuwających wzrok 
i rozpraszających uwagę.

4. Po jednej stronie biurka warto ustawić zieloną roślinę, na którą będzie można skierować zmęczony 
czytaniem wzrok. 

5. Trzeba zadbać o ciszę - wyłączyć telewizor, sprzęt grający, a nawet telefon.

6. Mózg wymaga „rozgrzewki", czyli ćwiczeń wstępnych. Najlepsze są ćwiczenia, które mają formę zabawy, 
np. statki, gra w państwa i miasta itp. 

7. W pracy warto wykorzystywać skojarzenia, dzięki którym więcej i lepiej się zapamiętuje.

8. Podczas ćwiczeń czytania nie powinno się przybierać zbyt wygodnej pozycji, bo to rozleniwia i nie sprzyja 
aktywności umysłowej. 

9. Należy wyposażyć się w odpowiednie pomoce do ćwiczeń.

10. Zalecaną formą wspierającą pracę i relaks są zajęcia ruchowe, w tym ćwiczenia kinezjologii edukacyjnej, 
która:

• rozwija koncentracje, uwagi i pamięć,
• uczy kontrolować ruchy i emocje,
• pobudza i usprawnia pracę obu półkul mózgowych odpowiedzialnych za koordynację 

funkcji wzrokowych, słuchowych i ruchowych.
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Odpowiednia organizacja pracy Twojej nauki w domu – cz.II
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Odpowiednia organizacja pracy Twojej nauki w domu – cz.III

Ćwiczenia w czytaniu

• Wybierz interesujący tekst.
• Pamiętaj, że do ćwiczeń najlepsza jest książka, która ma większy druk i kolorowe 

ilustracje.
• Wiedz, że Twój dobry humor przyspieszy postępy w czytaniu.
• Czytając, podkreślaj tonem znaczenie słów, wyrażeń czy zdań.
• Wskazuj palcem słowa, które przeczytasz na głos.
• Dostosuj szybkość czytania 
• Długość fragmentów czytanych powinna stopniowo rosnąć.
• Korzystaj z pomocy technicznych. Możesz siebie nagrać - jak czytasz, a następnie 

odsłuchać nagranie.
• Sprawdzaj co jakiś czas, czy rozumiesz czytany tekst. Jeśli nie, zawsze możesz 
wrócić do danego fragmentu. 
• Sięgnij do książek „mówionych". Podczas słuchania nagranego utworu powinieneś 
równocześnie śledzić wzrokiem tekst książki.
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Odpowiednia organizacja pracy Twojej nauki w domu – cz.IV

Ćwiczenia w pisaniu

• W domu możesz pisać ołówkiem  - ułatwi to poprawianie błędów.
• Unikaj podkreślania dostrzeżonych błędów. Zaznaczaj tylko ich liczbę 
na marginesie linii, w której się pojawiły.
• Sam sprawdzaj tekst korzystając ze słownika ortograficznego.
• Odszukane, błędnie zapisane wyrazy powinieneś napisać poprawnie 5-6 razy 
i użyć ich w zdaniach.
• Utrwalaj zasady pisowni, wyjaśniając wszystkie wątpliwości ortograficzne przy 
użyciu słownika ortograficznego.
• Najlepiej, gdy zapiszesz wypowiedź pisemną w brudnopisie. Po omówieniu pracy 
z rodzicem przepisz tekst do zeszytu, potem poproś rodzica o ponowne 
sprawdzenie jego poprawności.
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Bibliografia:

Polskie Towarzystwo Dysleksji, 
Jestem rodzicem dziecka z dysleksją – najważniejsze informacje i wskazówki do pracy, 

PTD&WP OPERON, Gdynia 2006.
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CZĘŚĆ II
Z warsztatu aktora, czyli ćwiczenia dykcyjne
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abba-obbo-ebbe-ubbu-ibbi-ybby; 
appa-oppo-eppe-uppu-ippi-yppy; 
atta-otto-ette-uttu-itti-ytty; 

adda-oddo-edde-uddu-iddi-yddy; 
agga-oggo-egge-uggu-iggi-y ggy; 

pa-ba-ba-pa, ta-da-da-ta;
ka-ga-ga-ka, ma-na-na-ma.

-Taka: paka, gapa, tama, gama, dama, baba, mama, mapa, makatka. 
-Taka dama a tak tam gada
- Tak tam: pada bada gada

- Kto tam ma dom? Adam ma tam dom
To dom Adama a to dom Tomka

Tata Adama ma dom tam obok domu Tomka
Ada ma kota? Tak Ada ma kota

To Adam tak tam gada? Tak, Tak tam gada.
To kto? Kto to? To kat? Tak, to kat.

Tam to kto, kto to tam? Tam to kat? Tak, to kat tam.
Ta mama tam to mama Adama? Tak ta mama tam to mama Adama

a tamta mama tam to mama Tomka
To tata Adama tak tam gada? Tak to tata Adama tak tam gada.

To tata Adama tak gna od domu do domu? Tak, to tata Adama tak
gna od domu do domu.

Kompot poda nam tata Tomka
To Magda tak tam gna od domu Adama do domu Tomka.

Artykulacja głosek w sylabach, wyrazach i zdaniach
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„Wprawki dykcyjne”

Niełatwa słów wymowa. 
Ha, trudna na to rada. 
Jeszcze trudniejsze słowa 
Gdy się je w całość składa.

Spójrz w przestrzeń w blaskach zorzy 
Gra życiem, skrzy srebrzyście, 
Zaś w drzewach wietrzyk hoży 
Splątane czesze liście.

Z otchłani tchła mgła obła 
Trzchnął trznadel, pstrąg głąb pruje, 

Wybrnęła wydra z brodła.
Dżdżownica źdźbło dżdżu żuje

Chrząszcz pszczole wstrząsł w szczelinę, 
zaś pchła pchłę pchnęła w popiół. 
Trwożliwie brzmiał trzmiel w trzcinie, 

Póki swego nie dopiął.

I ty też dopnij, chociaż
słów kształty krztuszą krtanie,
Co jednak umiesz, pokaż,
Ułóż to w płynne zdanie.

(Lech Konopiński)
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Część IV 

 
Materiały dla uczniów i rodziców (ulotki). 

 
Odpowiednia organizacja pracy Twojej nauki w domu – cz.I 

 

1. Wykonywanie zadań zawsze w tym samym miejscu (najlepiej 

przy własnym biurku)i najlepiej o tym samym czasie. 

2. Pamięć pracuje sprawniej, gdy jest się zrelaksowanym,  

a zatem ważny jest odpoczynek przed przystąpieniem  

do ćwiczeń. 

3. Miejsce do pracy powinno być uprzątnięte, bez zbędnych 

przedmiotów przykuwających wzrok i rozpraszających uwagę. 

4. Po jednej stronie biurka warto ustawić zieloną roślinę, na którą 

będzie można skierować zmęczony czytaniem wzrok.  

5. Trzeba zadbać o ciszę - wyłączyć telewizor, sprzęt grający,  

a nawet telefon. 

6. Mózg wymaga „rozgrzewki", czyli ćwiczeń wstępnych. 

Najlepsze są ćwiczenia, które mają formę zabawy, np. statki, gra 

w państwa i miasta itp.  

7. W pracy warto wykorzystywać skojarzenia, dzięki którym 

więcej i lepiej się zapamiętuje. 

8. Podczas ćwiczeń czytania nie powinno się przybierać zbyt 

wygodnej pozycji, bo to rozleniwia i nie sprzyja aktywności 

umysłowej.  

9. Należy wyposażyć się w odpowiednie pomoce do ćwiczeń. 

10. Zalecaną formą wspierającą pracę i relaks są zajęcia ruchowe,  

w tym ćwiczenia kinezjologii edukacyjnej, która: 

 rozwija koncentrację uwagi i pamięć 

 uczy kontrolować ruchy i emocje, 

 pobudza i usprawnia pracę obu półkul mózgowych 

odpowiedzialnych za koordynację funkcji wzrokowych, 

słuchowych i ruchowych. 
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Odpowiednia organizacja pracy Twojej nauki w domu – cz.II 
 

Ćwiczenia w czytaniu 

 

•  Wybierz interesujący tekst. 

• Pamiętaj, że do ćwiczeń najlepsza jest książka, która ma większy 

druk i kolorowe ilustracje. 

• Wiedz, że Twój dobry humor przyspieszy postępy  

w czytaniu. 

• Czytając, podkreślaj tonem znaczenie słów, wyrażeń czy zdań. 

• Wskazuj palcem słowa, które przeczytasz na głos. 

• Dostosuj szybkość czytania  

• Długość czytanych fragmentów powinna stopniowo rosnąć. 

• Korzystaj z pomocy technicznych. Możesz siebie nagrać -  

jak czytasz, a następnie odsłuchać nagranie. 

• Sprawdzaj co jakiś czas, czy rozumiesz czytany tekst. Jeśli nie, 

zawsze możesz wrócić do danego fragmentu.  

• Sięgnij do książek „mówionych". Podczas słuchania nagranego 

utworu powinieneś równocześnie śledzić wzrokiem tekst książki. 

 

 

Odpowiednia organizacja pracy Twojej nauki w domu – cz.III 
 

 

Ćwiczenia w pisaniu 

 

•  W domu możesz pisać ołówkiem - ułatwi to poprawianie błędów. 

• Unikaj podkreślania dostrzeżonych błędów. Zaznaczaj tylko  

ich liczbę na marginesie linii, w której się pojawiły. 

• Sam sprawdzaj tekst korzystając ze słownika ortograficznego. 

• Odszukane, błędnie zapisane wyrazy powinieneś napisać 

poprawnie 5-6 razy i użyć ich w zdaniach. 

• Utrwalaj zasady pisowni, wyjaśniając wszystkie wątpliwości 

ortograficzne przy użyciu słownika ortograficznego. 
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• Najlepiej, gdy zapiszesz wypowiedź pisemną w brudnopisie.  

Po omówieniu pracy z rodzicem przepisz tekst do zeszytu, potem 

poproś rodzica o ponowne sprawdzenie jego poprawności. 

 

 
 
 

 

 

 

 

Opracowanie 

mgr Katarzyna Nejman - Lis 

 

 

Bibliografia: 
 

Polskie Towarzystwo Dysleksji, Jestem rodzicem dziecka z dysleksją – 

najważniejsze informacje i wskazówki do pracy, PTD&WP OPERON, Gdynia 2006. 
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Część V 
 

Miniatura sceniczna w wykonaniu uczniów i nauczycieli 

 
 

Wykaz przydatnych rzeczy: 

 

Fotel, różne książki z zaplecza, biurko, zielony kwiatek (prawdziwy), 

magnetofon, telefon, gra planszowa „Gra w inteligencję”, książka  

z dużą czcionką i ilustracjami, ołówek, słownik ortograficzny, 

brudnopis, „rodzic”. 

 
Materiał fotograficzny 

 

 
 

Zdjęcie 1. Spotkanie Leny z wyobraźnią 
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Zdjęcie 2. Początek przedstawienia o Lenie 

 

 
 

Zdjęcie 3. Scena finałowa przedstawienia 
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Zdjęcie 4. Finał konkursu ortograficznego 

 

 
 

Zdjęcie 5. Miniatura w wykonaniu nauczycieli 

„Przykład złej organizacji nauki” 

 



 49 

 

 
 

Zdjęcie 6. Miniatura w wykonaniu nauczycieli  

„Przykład właściwej organizacji nauki” 

 

 
 

Zdjęcie 7. Zwycięzcy konkursu „Mistrz ortografii” 


