
W poprzednim numerze Poradni-
ka przybliżyłam zagadnienia  
związane z dysleksją rozwojową 
oraz zajęciami terapii pedagogicz-
nej. Zaproponowałam także kilka 
rozwiązań na poprawę funkcji po-
znawczych w zakresie percepcji  
i pamięci wzrokowej.  W wydaniu 
drugim przedstawię  inne spojrze-
nie na problemy wzrokowe   
w oparciu o zagadnienia związane 
z ortoptyką. Ta dziedzina  okuli-
styki pozwala  bardziej zagłębić 

się w problemy dzieci w czytaniu 
i pisaniu.  

Opiszę także  problemy jakie wy-
stępują  podczas zaburzeń per-
cepcji słuchowej oraz zaproponu-
ję ciekawe  pomoce do ćwiczenia 
w domu. 
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KILKA SŁÓW O ORTOPTYCE 

Ortoptyka (gr. or-
thós prosty, optikḗ ‘nauka 
o zjawiskach wzroko-
wych) jest to dział okuli-
styki, który zajmuje się 
diagnozowaniem 
i rehabilitacją funkcji 
wzrokowych - zwłasz-
cza zeza i zaburzeń wi-
dzenia obuocznego.  

Podstawą postępowania 
terapeutycznego są ćwi-
czenia pobudzające 
czynności wyższych 
ośrodków mózgowych 
odpowiedzialnych za 
wrażenia wzrokowe i 
ruchy gałek ocznych. 
Ćwiczenia te mają na 
celu poprawę koordyna-
cji całego procesu wi-

dzenia, na który składa 
się percepcja oczna, in-
terpretacja mózgowa 
obrazu, ruch mięśni gał-
koruchowych i kontro-
lujące je ośrodki mózgo-
we. Nadrzędnym celem 
tych ćwiczeń jest uzy-
skanie pełnego widze-
nia obuocznego.  

Terapia ortoptycz-
na może obejmować 
ćwiczenia: 

 poprawiające ostrość 
wzroku 

 zmniejszające kąt zeza 

 poprawiające akomo-
dację oka 

 poprawiające widze-
nie obuoczne 

 poprawiające percep-

cję wzrokową 

 poprawiające świa-
domość przestrzen-
ną 

 poprawiające koor-
dynację wzrokową. 

 

Drodzy Rodzice ! 

Należy pamiętać, że 
każdy rodzaj niepra-
widłowości 
w funkcjonowaniu 
narządu wzroku za-
burza proces kształto-
wania się percepcji 
wzrokowej.  Zaburze-
nia te wpływają zatem 
na problemy w opano-
waniu umiejętności 
płynnego czytania  
i poprawnego pisania. 

SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR   

INFORMACJE I PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI 

PORADNIK TERAPEUTYCZNY 
DLA RODZICÓW 

WAŻNE TEMATY: 

 Kilka słów  
o ortoptyce. 

 Zaburzenia  
widzenia obuoczne-
go a czytanie. 

 Kiedy wskazane 
jest badanie  
u ortoptystki. 

 Zaburzenia percep-
cji  słuchowej . 

 

 

                           NUMER 2           

OKO ODBIERA 
OBRAZ „DO GÓRY 

NOGAMI” – 
DOPIERO W 

MÓZGU JEST ON 
ODWRACANY.  

ZMYSŁ WZROKU 



W procesie nauki czy-
tania podstawową rolę 
odgrywa percepcja 
wzrokowa: pamięć 
wzrokowa, stałość spo-
strzegania, spostrzega-
nie figury i tła, spo-
strzeganie stosunków 
przestrzennych, poło-
żenia w przestrzeni, 
koordynacja wzrokowo
-ruchowa. Zaburzenia 
w obrębie percepcji 
wzrokowej powodują 
między innymi trudno-
ści w precyzyjnych ru-
chach rąk, niechęć do 
układania, ryzowania  
i wycinania. W konse-
kwencji mają negatyw-
ny wpływ na opanowa-
nie przez dzieci techni-
ki czytania. Tym pro-
blemom można zapo-
biegać, kierując dzieci 
na specjalistyczne ba-
dania u ortoptysty.  
U dzieci mających pro-
blemy z opanowaniem 
umiejętności popraw-
nego czytania specjali-
sta ten sprawdzi: 

 ostrość wzroku 

 ruchomość gałek ocz-
nych 

 poziom koncentracji 
wzrokowej i fiksacji 
na danym punkcie 

 akomodacji 

 widzenia obuocznego 
i przestrzennego 

 koordynacji wzroko-
wo-ruchowej. 

Aspekty te wpływają 
nie tylko na opanowa-
nie przez dziecko 
umiejętności czytania, 
ale także na poziom 
graficzny pisma. 

Należy podkreślić, że wy-

mienione powyżej para-

metry widzenia, oprócz 

ostrości wzroku, nie są 

wadami wzroku. Mogą 

nie zostać wykryte na 

typowym badaniu u oku-

listy. 

Cechy narządu wzroku 
diagnozowane są nato-
miast podczas badania 
ortoptycznego. Badanie 
to jest przeprowadzane 
za pomocą specjali-
stycznego sprzętu, apa-
ratury optycznej  
i testów okulistycz-
nych. 

Dzieci z zaburzeniami 
w obrębie percepcji 
wzrokowej długo nie 
mogą opanować prawi-
dłowej techniki czyta-
nia. W pierwszym 
okresie nauki czytają 
bardzo wolno, ponie-
waż tracą dużo czasu 
na rozpoznawanie liter 
i wyrazów podobnych 
do siebie graficznie. 
Następnie zaczynają 
czytać szybciej, ale po-
pełniają wiele błędów. 
Często dzieci te dia-
gnozowane są pod ką-
tem dysleksji rozwojo-
wej. Uczęszczają przez 
kilka lat na zajęcia  
terapii pedagogicznej  
w szkołach bądź w po-
radniach, a i tak w dal-
szym ciągu utrzymują 
się u nich problemy  
z wolnym tempem czy-
tania, myleniem liter, 
wyrazów, trudności  
w pisaniu i przepisy-
waniu z tablicy. Najlep-
szym rozwiązaniem  
w przypadku takich 
trudności jest połącze-
nie działań pedagogicz-
nych z ćwiczeniami  
w gabinecie ortoptycz-
nym. 

ZABURZENIA WIDZENIA OBUOCZNEGO  
A PROBLEMY W CZYTANIU 

SŁAWNI 
DYSLEKTYCY 

STR. 2 PORADNIK TERAPEUTYCZNY 

TERAPIA 
ORTOPTYCZNA  

 
PRZEZNACZONA 
JEST TAKŻE DLA 

DZIECI Z 
PROBLEMAMI  

W NAUCE CZYATNIA  
I PISANIA. 

Hans Christian 
Andersen  
(1805 - 1875) pisarz 
duński, poeta, autor 
najpiękniejszych baśni. 

Nawet jako osoba do-
rosła nigdy nie nauczył 
się pisać poprawnie. 
Jego manuskrypty za-
wierają wiele błędów 
charakterystycznych 
dla dysleksji. Nie pod-
dawał się jednak i swo-
im talentem, pracą  
i uporem sprawił, że 
jeszcze za życia zyskał 
ogromną sławę. 

Drodzy Rodzice!  
Bardzo często zdarza się, że problemy wzrokowe zauwa-

żane są dopiero wtedy, kiedy dziecko ma kłopoty z nauką. 

Sygnały świadczące o wadach wzroku pojawiają się dużo 

wcześniej.  

Przedstawię najbardziej charakterystyczne objawy zaburzeń narządu 
wzroku. 



1. Przechylanie głowy lub 
całego ciała na jedną stro-
nę podczas rysowania, 
czytania lub pisania. 

2. Przekręcanie kartki, 
książki lub zeszytu  
w różne strony. 

3. Mrużenie lub tarcie oczu. 

4. Często  występujące za-
czerwienienie oczu. 

5. Częste mruganie. 

6. Częste zamykanie jedne-
go oka. 

7. Narzekanie na bóle głowy 
podczas odrabiania lekcji 
i czytania. 

8. Duża męczliwość oczu 
podczas czytania i pisa-

nia. 

9. Problemy w orientacji prze-
strzennej. 

10. Trudności z rozróżnianiem 
kolorów. 

11. Brak zainteresowania np. 
oglądaniem książeczek, ry-
sowaniem, zabawami 
wzrokowymi. 

12. Wodzenie nosem po  
książce lub zeszycie. 

13. Zła tolerancja ostrego 
światła lub oświetlenia. 

14. Zgłaszanie podwójnego 
widzenia. 

15.  Zaburzenia równowagi, 
patrzenie pod nogi szcze-
gólnie podczas schodzenia 

po schodach, trzymanie 
się poręczy. 

16. Częste potykanie się  
o „własne nogi” i wpada-
nie na różne sprzęty. 

17. Pisanie liter i cyfr w lu-
strzanym odbiciu. 

niami nie wady refrakcji, ale 

cech narządu wzroku należy 

sprawdzić ruchomość gałek 

ocznych, konwergencję, ako-

modację oraz widzenie prze-

strzenne, trójwymiarowe . 

Podczas badania ortoptyczne-

go wykrywane są także zezy 

ukryte, które w znaczący spo-

sób wpływają na naukę czyta-

nia. 

 

Terapia ortoptyczna przynosi 

największe efekty u młodszych 

dzieci, dlatego też wszystkie 

dzieci z grupy ryzyka dysleksji 

powinny być objęte badaniem 

ortoptycznym. 

Badanie dziecka, które prze-

jawia przynajmniej kilka 

spośród wyżej wymienio-

nych zachowań powinno 

zacząć się od sprawdzenia 

ostrości wzroku do dali i 

bliży. W trakcie takiego ba-

dania można sprawdzić, czy 

nie występuje wada refrak-

cji (krótkowzroczność, nad-

wzroczność, astygmatyzm). 

Właściwie dobrana korek-

cja okularowa może  całko-

wicie wyeliminować u 

dziecka problemy w czyta-

niu. 

Jeżeli problemy w czytaniu 

spowodowane są zaburze-

OBJAWY ZABURZEŃ NARZĄDU WZROKU 

KILKA SŁÓW O BADANIU DZIECKA Z PROBLEMAMI W WIDZENIU 

RODZICU PAMIĘTAJ!  
 

JEŻELI ZAUWAŻYSZ  
PRZYNAJMNIEJ KILKA 

SPOŚRÓD WYMIENIONYCH 
OBJAWÓW ZGŁOŚ SIĘ DO 
OKULISTY DZIECIĘCEGO 

LUB NA BADANIE 
ORTOPTYCZNE 

STR. 3 INFORMACJE I PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI 

 
DZIECI, KKTÓRE MAJĄ 

NIESKORYGOWANE WADY WZROKU 
LUB PROBLEMY Z AKOMODACJĄ 

CZĘSTO WIDZĄ TEKST ROZMAZANY, 
ZAMGLONY, TRUDNY DO 

PRZECZYTANIA. 



Zaburzenia w zakresie percepcji i pamięci słuchowej 

 

 zwykle we wczesnym dzieciństwie opóźnienie w rozwoju mowy, 

 trudności w odtwarzaniu nawet prostych rytmów, 

 trudności w zapamiętywaniu wierszy i piosenek, 

 trudności w powtarzaniu  3-4 elementowych szeregów słów, 

 trudności w zapamiętywaniu dłuższych sekwencji (nazwy pór  
roku, dni tygodnia) 

 trudności w rozumieniu złożonych poleceń słownych, 

 trudności w dzieleniu dłuższych słów na sylaby i łączenie sylab  
w słowa, 

  w składaniu i rozkładaniu słów na głoski, 

 mylenie głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych (p-b, d-t, g-k, z-s,  
w-f), 

 mylenie struktur dźwiękowych  fonetycznie (dam-tam, bal-pal), 

 trudności w różnicowaniu zmiękczeń, 

 trudności w  różnicowaniu pisowni i-j, 

 nieprawidłowe zapisywanie wyrazów z samogłoskami nosowymi 
(ą, ę i zespołami dźwiękowymi –om, -on, -em, -en), 

 opuszczanie wyrazów, sylab, liter lub ich dodawanie, 

 opuszczanie końcówek, szczególnie w wyrazach typu: szedł, biegł, 
usiadł, 

 rozdzielanie wyrazów np.: zeschłe  - ze schłe,  

 łączenie sąsiadujących ze sobą np.: w szkole—wszkole, 

 zniekształcenia, w wyniku których wyrazy tracą sens np.: makiki,  

 trudności w stosowaniu zasad ortograficznych, np. zasady wy-
mienności głosek w wyrazie, 

 przekręcanie tekstu przy pisaniu ze słuchu np. pobiegniemy do par-
ku—pójdziemy na spacer, 

 zmiany na wyrażenia bliskoznaczne, 

 na lekcji niewiele uczą się ze słuchu, 

 mają trudności z zapamiętaniem tabliczki , dat, chronologii, 

 mają  trudności z nauką języków obcych, 

 mają trudności z zapamiętaniem i wypełnianiem więcej niż jednego 
polecenia w tym samym czasie. 

ZABURZENIA FUNKCJI POZNAWCZYCH—TYPOWE OBJAWY 

W kolejnym numerze Poradnika opiszę jak ćwiczyć  z dzieckiem 
zaburzone funkcje podczas zabaw w domu. 


