
W tym numerze Poradnika przybliżę kolejne zagadnienia związane z za-
burzeniami w widzeniu. Jest to temat bardzo ważny, ponieważ wzrok jest 
najważniejszym zmysłem człowieka, dającym około 3/4 wrażeń odbiera-
nych przez organizm z otoczenia. 

O PORADNIKU 

UCZENIE SIĘ JEST PROBLMEM DLA DZIECKA? 
A MOŻE TO ZABURZENIA WIDZENIA? 

SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR   

INFORMACJE I PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI 

WAŻNE TEMATY: 

 Uczenie się jest pro-
blem dla dziecka? 

 Dlaczego moje dziec-
ko nie czyta dobrze? 

 Czy moje dziecko ma 
problemy ze  
wzrokiem? 

 Zabawy wspomaga-
jące ćwiczenie per-
cepcji wzrokowej. 

 

                           NUMER 5 

Uczenie się odbywa się 
poprzez złożone i wza-
jemnie powiązane pro-
cesy, z których jednym 
jest widzenie. Wielu 
uczniów, którzy zma-
gają się z problemami  
w czytaniu, ma niewy-
kryte problemy z wi-
dzeniem. Te zaburzenia 
powodują, że prawie 
niemożliwe jest inten-
sywne wykorzystywa-
nie oczu przez więk-

szość godzin lekcyj-
nych. Ponadto niektóre 
problemy ze wzrokiem 
powodują trudności z 
koncentracją uwagi, nie-
spokojność, drażliwość. 
Dzieci z niezdiagnozo-
wanymi problemami ze 
wzrokiem często tracą 
swoje miejsce podczas 
czytania, czyli gubią się 
w tekście, czytają wolno 
z błędami, zmieniają 
wyrazy lub błędnie do-

powiadają końcówki. 
Doświadczają częstego 
przemęczenia wzroku 
lub całkowicie unikają 
czytania. To jest takie 
dziecko, któremu odra-
bianie najmniejszej pra-
cy domowej zajmuje 
kilka godzin. U dzieci z 
nieleczonym proble-
mem w widzeniu czę-
sto efektywność pracy 
wypada poniżej ich 
możliwości.  

Dla dziecka  

z problemami  

w widzeniu tekst  

może wydawać się  

podwójny, falisty  

i zniekształcony. 

                           Katarzyna Polewaczyk  

specjalista terapii  pedagogicznej,  pedagog specjalny, dyplomowana ortoptystka  

Dobry wzrok jest 

niezbędny do  

nauki czytania  

i pisania.  



DLACZEGO MOJE DZIECKO NIE CZYTA DOBRZE? 

SŁAWNE OSOBY 

STR. 2 PORADNIK TERAPEUTYCZNY DLA RODZICÓW 

 
W WIĘKSZOŚCI 
PRZYPADKÓW 
PROBLEMY ZE 

WZROKIEM 
ROZWIJAJĄ SIĘ WE 

WCZESNYM 
DZIECIŃSTWIE, ALE 

DZIECKO NIE 
POTRAFI 

POWIEDZIEĆ  NAM 
O SWOICH 

OBJAWACH.  

Rembrandt  
(1606 - 1669)  

Holenderski malarz, 
rysownik, grafik. Neu-
rolodzy z Harvardu 
analizując autoportrety 
artysty podejrzewają, 
że miał zeza. Zauważy-
li, że na niemal wszyst-
kich lewe oko malarza 
jest skierowane bardziej 
na zewnątrz, niż po-
winno. Jednak ich zda-
niem wada ta nie tylko 
nie przeszkadzała, ale 
wręcz pomagała mala-
rzowi. 

Takie pytanie zadaje sobie 
wielu Rodziców, których 
dzieci mają trudności z pra-
widłowym opanowaniem 
techniki czytania. Oto kilka 
informacji, które pomogą  
w zrozumieniu problemu  
i podjęciu odpowiednich 
działań.  

Umiejętność postrzegania, 
przetwarzania wzrokowego 
wpływa na inne obszary 
funkcjonowania dziecka.  
W momencie wystąpienia 
nieprawidłowości w obrębie 
narządu wzroku i całego 
układu optycznego mogą 
wystąpić trudności związa-
ne z percepcją wzrokową, 
umiejętnością czytania i pi-
sania, orientacją przestrzen-
ną, oceną odległości.  
W większości przypadków 
ten stan rozwija się we 
wczesnym dzieciństwie, ale 
dziecko nie mówi nam o 
swoich objawach. Dzieci 
uważają, że to normalne wi-
dzieć w ten sposób, bo  
nigdy nie widziały inaczej.  
Te dzieci „walczą” z czyta-
niem, często unikając tego. 
Mogą być w stanie czytać 
głośno w wolnym tempie,  
z błędami, ale prawdopo-
dobnie nie pamiętają, co czy-
tają, ponieważ wkładają 
zbyt dużo uwagi i wysiłku 
w odczytanie tego, co widzą.  
Tego typu problemy często 
powodują, że rodzice lub 
nauczyciele sądzą, że dziec-
ko ma dysleksję.  

Dobrą wiadomością jest to, że proble-
my wzrokowe dziecka można łatwo 

zdiagnozować podczas kompleksowe-
go badania wzroku i obuocznego wi-
dzenia, którym zajmuje się między 

innymi ortoptysta. 

Tak mogą widzieć dzieci  
z zaburzeniami w widzeniu. 



 
STR. 3 INFORMACJE I PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI 

CZY MOJE DZIECKO MA PROBLEMY ZE WZROKIEM? 

 kłopoty w przechwyceniu piłki i innych przedmiotów rzuconych w powietrze 

 unikanie zadań, które wymagają głębokiej percepcji (np. gry z małymi elementami 
poruszającymi się po powietrzu, rękodziełem i wszystkimi zabawami wymagający-
mi koordynacji ręka- oko) 

 często, nieprawidłowo oszacowane odległości, takie jak: 

  - upadki i potknięcia się na nierównych powierzchniach np: schody i krawężniki, 

  - częste upuszczanie i gubienie przedmiotów 

  - wpadanie na drzwi, meble i inne obiekty stacjonarne 

  - wypadki sportowe 

  - problemy z utrzymaniem równowagi 

 unikanie kontaktu wzrokowego 

 zła postawa podczas wykonywania czynności wymagających bliskich odległości 

 jedno ramię jest zdecydowanie wyżej 

 częste przechylanie głowy 

 problemy z chorobą lokomocyjną 

Rodzicu - ponieważ Twoje dziecko może nie wiedzieć, jak opowiedzieć o swo-
ich objawach oto kilka z nich, na które zwróć uwagę: 

Jeśli zauważysz takie objawy u swojego dziecka  
koniecznie zapisz je na badanie wzroku.  

Tylko wczesne rozpoznanie i odpowiednio podjęte leczenie może zapewnić  
prawidłowy rozwój i zapobiec dalszym problemom. 



ZABAWY WSPOMAGAJĄCE ĆWICZENIE 
PERCEPCJI WZROKOWEJ 


