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– Przed sprawdzianem wiadomoÊci warto zrobiç plan powtórki przez wyznaczenie na ka˝dy dzieƒ zagadnieƒ do utrwalenia. Dziecko z dysleksjà musi
znacznie cz´Êciej i wi´cej razy powtarzaç materia∏, choç cz´sto wydaje mu
si´, ˝e wiadomoÊci ju˝ dobrze przyswoi∏o i sprawnie opanowa∏o umiej´tnoÊci. Cz´sto dotyczy to tabliczki mno˝enia, orientacji w kierunkach na mapie,
nazw i nazwisk, chronologii wydarzeƒ. W praktyce zwykle si´ okazuje,
˝e podczas nowej sytuacji, a jest nià sprawdzian, przyswojone ju˝ umiej´tnoÊci dziecko wykonuje wolniej. Zwykle brakuje mu czasu na wykonanie zadaƒ, poniewa˝ emocje dezorganizujà prac´. Pomocne mo˝e byç nagrywanie
treÊci do nauczenia, które wielokrotnie mo˝na odtwarzaç i przes∏uchiwaç.
Nagrywany tekst mo˝e czytaç doros∏y lub dziecko.
– Dziecko z dysleksjà czyta przeci´tnie kilka razy wolniej, zatem w codziennym planie zaj´ç powinien byç uwzgl´dniony równie˝ czas na czytanie. Pami´taç nale˝y zarówno o treningu g∏oÊnego czytania, jak i czytaniu „dla siebie”, po cichu. Wa˝ne jest, by dziecko czyta∏o codziennie, tak˝e podczas dni
wolnych od nauki.
– Przejrzyj pisemne zadania domowe pod wzgl´dem poprawnoÊci ortograficznej i ustal z dzieckiem sposób dokonywania korekty.
– Uzgodnij z nauczycielem, jakie sà wymagania i zasady dotyczàce pisemnych
prac domowych. JeÊli dziecko ma dysgrafi´, warto przemyÊleç sposób przygotowywania d∏u˝szych form pisemnych. Nale˝y rozwa˝yç, czy powinno
prace pisaç odr´cznie, na przyk∏ad tak zwanym pismem korektorskim (bez
∏àczenie liter), drukowanymi literami, czy pos∏ugujàc si´ komputerem.
– Ustal, jaki sposób uczenia si´ jest najskuteczniejszy dla dziecka (wykorzystaj
wiedz´ o stylach uczenia si´).
– Udzielaj dziecku pochwa∏ za dobrze wykonanà prac´ i w∏o˝ony wysi∏ek, by
wzmocniç jego poczucie wartoÊci, a jednoczeÊnie podnieÊç motywacj´
do dalszej nauki.
Zastanów si´, jak pomagasz dziecku odrabiaç
prace domowe.

2.4. Recepty na dobre czytanie
Codzienny trening czytania
Jak wiadomo, czytaç mo˝na si´ nauczyç, tylko czytajàc. Niestety, ta oczywista prawda nie zawsze dociera do rodziców. Dziecko z dysleksjà dodatkowo
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potrzebuje wskazówek, jak usprawniç technik´ czytania i jak czytaç teksty, aby
je zapami´taç i zrozumieç. Powinno byç wspomagane, by mog∏o zdobyç umiej´tnoÊç porzàdkowania i korzystania z informacji z ró˝nych êróde∏ tekstowych.
Trening g∏oÊnego czytania wspomaga technik´ czytania. Natomiast jeÊli
dziecko czyta coÊ dla siebie, zadanà lektur´ lub poszukuje informacji, powinno
czytaç po cichu. Warto je wdra˝aç do cichego czytania ju˝ od klasy I, kiedy poszukuje odpowiedzi w tekÊcie, czyta zadania matematyczne lub polecenia. Starajmy si´ wpoiç dziecku przekonanie, ˝e czytanie i pisanie jest mu potrzebne
na co dzieƒ. W tym celu warto wykorzystaç wszystkie mo˝liwe codzienne sytuacje, w których przydaje si´ czytanie i pisanie, na przyk∏ad niech czyta mamie
przepis kulinarny podczas przygotowywania potrawy, dat´ wa˝noÊci produktu,
nag∏ówki w gazecie, program telewizyjny lub niech podpisuje rysunki. Czasami
dziecku nale˝y pomóc na etapie przejÊcia z czytania g∏oÊnego do cichego. Mo˝na to zrobiç w nast´pujàcej kolejnoÊci: najpierw czytanie g∏oÊne z naturalnà si∏à
g∏osu, nast´pnie czytanie szeptem, a potem czytanie wzrokiem z „wy∏àczonym”
g∏osem (zdarza si´, ˝e dziecko, redukujàc g∏os, zaczyna lekko ko∏ysaç g∏owà, co
nie powinno budziç niepokoju rodziców). W poczàtkowej nauce czytania dziecko mo˝e sobie pomagaç, przesuwajàc palec pod czytanym tekstem, umieszczajàc pod czytanym wierszem linijk´ albo stosujàc specjalnà kolorowà nak∏adk´
z podkreÊlnikiem (zob. s. 137–138). G∏oÊne czytanie dla dziecka dyslektycznego
jest cz´sto udr´kà, dlatego nie wolno doros∏ym okazywaç zniecierpliwienia ani
z∏oÊci czy kpiny, nie wolno te˝ zmuszaç do g∏oÊnego czytania przed klasà (bez
wczeÊniejszego uzgodnienia tego faktu z dzieckiem). Wyrozumia∏e podejÊcie
na pewno b´dzie czynnikiem wspomagajàcym.
Wa˝ne jest, by trening czytania odbywa∏ si´ codziennie, tak˝e podczas dni
wolnych od nauki, bowiem przerwy negatywnie wp∏ywajà na ju˝ opanowane
umiej´tnoÊci. JeÊli dziecko nie czyta∏o podczas wakacji, zawsze nast´puje pogorszenie i mo˝e si´ okazaç si´, ˝e wyuczone tempo i technika czytania znacznie si´ obni˝y∏y.

G∏oÊne czytanie z rodzicem
Codzienne g∏oÊne czytanie dziecku od wieku poniemowl´cego do nastoletniego jest zalecane nie tylko w wypadku dysleksji, ale wówczas szczególnie. Nawiàzuje do tego rozpowszechniona w szko∏ach kampania spo∏eczna „Ca∏a Polska
czyta dzieciom”. G∏oÊne czytanie wp∏ywa korzystnie na wszechstronny rozwój
dzieci. Wymieniç nale˝y przede wszystkim rozwój procesów poznawczych:
• koncentracji uwagi s∏uchowej, dowolnej (a wi´c kierowanej wolà dziecka) – çwiczenie zdolnoÊci do silnej i d∏ugiej koncentracji na bodêcach s∏uchowych, tak potrzebnej na lekcjach szkolnych;
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• pami´ci s∏uchowej, dzi´ki której dziecko potrafi utrzymaç w pami´ci podane informacje i operowaç nimi, na przyk∏ad analizowaç je i scalaç, odnosiç do ju˝ znanych faktów, wydobytych z pami´ci d∏ugoterminowej;
• funkcji j´zykowych – wzbogacanie s∏ownika, ró˝nicowanie znaczeƒ s∏ów,
wyra˝eƒ;
• myÊlenia poj´ciowo-s∏ownego – dokonywanie operacji umys∏owych, takich jak analiza i synteza informacji, porównywanie, tworzenie kategorii,
rozumienie i tworzenie poj´ç nadrz´dnych, rozumienie przenoÊni, tworzenie sàdów, kojarzenie treÊci, dzi´ki czemu rozumiemy czytany tekst;
• wyobraêni, czyli konstruowania obrazów osób i sytuacji na podstawie treÊci odebranych podczas s∏uchania ksià˝ki.
Wspólne czytanie ksià˝ki wytwarza mi´dzy rodzicem i dzieckiem silnà wi´ê
emocjonalnà, która wynika ze wspólnego uczestnictwa w prze˝ywaniu losów
bohaterów. Zdarza si´, ˝e razem p∏aczemy i Êmiejemy si´, odczuwamy groz´
i odpr´˝enie. Dzi´ki wspólnej lekturze mo˝emy oddzia∏ywaç wychowawczo,
na przyk∏ad rozwiàzujàc problemy moralne bohaterów, oceniajàc ich zachowanie z punktu widzenia nadrz´dnych wartoÊci. Lektura mo˝e rozbudzaç zainteresowania, a tak˝e oddzia∏ywaç terapeutycznie (tzw. bajkoterapia).
Obowiàzkiem rodzica jest poÊwi´cenie dziecku czasu i rozbudzanie zaintere so wa nia ksià˝ kà. Pro wa dzo ne obec nie ob ser wa cje uczniów sk∏a nia jà
do smutnych refleksji, bowiem wiele dzieci w wieku szkolnym nie potrafi skupiç si´ na s∏uchaniu czytanych im bajek i opowiadaƒ. Wolà oglàdaç filmy, poniewa˝ ∏atwiejsza jest percepcja obiektów, zmieniajàcych si´ obrazów, niepotrzebna jest do tego uwaga dowolna (wystarczy wrodzona, mimowolna), cz´sto
nie ma te˝ miejsca na refleksj´. Dowodzi to, ˝e wspomniane dzieci nie zosta∏y
wdro˝one do odbioru literatury. Czy mo˝na temu zapobiec? Nie tylko mo˝na,
ale wr´cz trzeba! Czytanie dziecku od wieku niemowl´cego to nie tylko uczenie w∏aÊciwego kontaktu z ksià˝kà i jej odbioru oraz przygotowanie do samodzielnego czytania, lecz tak˝e profilaktyka dysleksji.
Czytanie mo˝e odbywaç si´ w nast´pujàcy sposób: doros∏y czyta tekst, pokazuje obrazki, prosi o pokazanie nazwanych szczegó∏ów na obrazku – to udaje si´ ju˝ w kontakcie z niemowl´ciem, które koƒczy pierwszy rok ˝ycia. Przydajà si´ tu ceratowe ksià˝eczki do oglàdania i manipulowania elementami.
W wieku poniemowl´cym dziecko potrafi nazwaç przedmiot wskazany na obrazku, a potem czynnoÊç, zgodnie z odczytanymi mu zdaniami spod obrazka,
a pod koniec tego okresu odpowiedzieç na pytanie: „Co tu si´ dzieje?” – interpretuje obrazek na podstawie tego, co widzi i co us∏ysza∏o podczas czytania
podpisów i krótkich tekstów. W wieku przedszkolnym czytanie z dzieckiem
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mo˝e ju˝ si´ odbywaç nie tylko w odwo∏aniu do obrazka, ale i tekstów zamieszczonych pod nim. Gdy rodzic czyta, pi´cioletnie dziecko mo˝e wodziç paluszkiem i wzrokiem po czytanych wyrazach i rozpoznawaç niektóre z nich,
na przyk∏ad imiona. Od pi´cio- i szeÊciolatków mo˝emy si´ spodziewaç du˝ego
zaanga˝owania w s∏uchanie czytanej ksià˝ki. W Wielkiej Brytanii wiele dzieci
nawet czteroipó∏letnich potrafi czytaç technikà globalnà, czyli rozpoznajàc ca∏oÊciowo (jak obrazek) poszczególne wyrazy, a pi´ciolatki podpisujà, z pomocà
doros∏ego, drukowanymi literami wszystkie swoje obrazki. Dzi´ki temu stajà
si´ Êwiadome, ˝e czytanie i pisanie to po˝yteczny sposób na porozumiewanie
si´ z otoczeniem. Rozpoczynajàc obowiàzek szkolny, majà wi´c motywacj´
do uczenia si´ czytania i pisania.

Czytanie z doros∏ym na zmian´ („Czytanie na raty”)3
Propozycja ta mo˝e spowodowaç prze∏amanie niech´ci do czytania oraz
pomóc utrzymaç kontakt z literaturà. Jest to mo˝liwe dzi´ki doros∏emu, który daje poczucie bezpieczeƒstwa (mniejsze dzieci mogà podczas czytania siedzieç na kolanach mamy) i tworzy mi∏à atmosfer´ oraz odwo∏uje si´ do poczucia humoru dziecka, co jest przyczynà wspólnego prze˝ywania radoÊci.
Technika ta pobudza zainteresowanie treÊcià ksià˝ki, motywacj´ dziecka
do czytania, prowokuje do aktywnej postawy, na przyk∏ad odpowiadania na pytania, komentowania tekstu. Doros∏y, czytajàc na zmian´ z dzieckiem, przyspiesza tempo czytania, a wi´c i rozgrywania si´ akcji, co podnosi zaciekawienie jej

„Czytanie na zmian´” – rysunek uczennicy klasy IV
3

M. Bogdanowicz Recepty na dobre czyanie i pisanie w: W. Turewicz (red.) 2000 Jak pomóc
dziecku z dysortografià.
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przebiegiem. ObjaÊnianie trudnych s∏ów czy wyra˝eƒ u∏atwia zrozumienie treÊci. Dostosowanie d∏ugoÊci tekstu czytanego przez dziecko do jego mo˝liwoÊci
daje mu okazj´ do treningu czytania, pozwala uwierzyç, ˝e czytanie na g∏os mo˝e si´ udaç i nie jest takie straszne, a z czasem dostarczy satysfakcji.
Najlepiej ustaliç sta∏à por´ czytania („Albo gasimy Êwiat∏o i idziesz spaç,
albo mamy pó∏ godziny na czytanie, wybieraj…”) oraz czas czytania (20–30
minut). Zale˝nie od wieku dziecka wyd∏u˝amy czas czytania, szczególnie czytania samodzielnego.
UCZE¡ M¸ODSZY
1. Dziecko czyta na g∏os – zale˝nie od mo˝liwoÊci od jednej linijki tekstu
do pó∏ strony.
2. Dziecko czyta razem z doros∏ym na g∏os „chórem” – doros∏y nieco ciszej;
iloÊç tekstu dwa razy wi´ksza (ni˝ w pkt 1).
3. Doros∏y czyta dziecku na g∏os4 – iloÊç tekstu trzy razy wi´ksza (ni˝ w pkt 1).
4. Dziecko czyta samo po cichu – iloÊç tekstu zale˝y od mo˝liwoÊci.
Powtórka ca∏ego cyklu (pkt 1–4).
5. Streszczenie ca∏ego przeczytanego tekstu (opowiadanie ustne) lub rozmowa o tekÊcie.
UCZE¡ STARSZY
1. Dziecko czyta na g∏os – zale˝nie od mo˝liwoÊci od pó∏ do 1 strony.
2. Doros∏y czyta dziecku na g∏os – trzy razy wi´cej (ni˝ w pkt 1).
3. Dziecko czyta samo po cichu – cztery razy wi´cej (ni˝ w pkt 1).
Powtórka ca∏ego cyklu (pkt 1–3).
4. Podsumowanie przeczytanego rozdzia∏u w postaci streszczenia ustnego
(opowiadanie) lub pisemnego (w formie planu czy wypracowania); dyskusja nad wybranymi problemami.
Dla urozmaicenia mo˝na te˝ uprzednio nagraç odpowiednie fragmenty
tekstu na kaset´ magnetofonowà, zamiast czytaç je „na ˝ywo”. Ma to t´ zalet´,
˝e daje okazj´ do samodzielnej pracy ucznia. W obydwu wypadkach nale˝y czytaç w nieco zwolnionym tempie, aby dziecko podczas s∏uchania nadà˝a∏o ze
Êledzeniem tekstu w ksià˝ce.
4

Uwaga: dziecko, s∏uchajàc, jednoczeÊnie Êledzi tekst czytany przez doros∏ego w ksià˝ce (najlepiej mieç drugi egzemplarz lektury). W takiej sytuacji dziecko jest aktywne – czyta tekst
po cichu, lecz z wi´kszà ∏atwoÊcià. Ilustracje mogà byç okazjà do rozmowy i inspiracjà do narysowania w∏asnych.
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Czytanie z wykorzystaniem nagranego tekstu ksià˝ki: audiobooki – ksià˝ki mówione
Nagrania ksià˝ek – tzw. audiobooki – pomagajà w przyspieszeniu procesu
czytania lektur. Ksià˝ki mówione mo˝na wypo˝yczaç w bibliotekach pedagogicznych, w du˝ych bibliotekach publicznych i bibliotekach dla osób niewidomych lub zakupiç w empikach lub marketach.
Je˝eli rodzice dysponujà nagraniami ksià˝ek, wówczas opisany wczeÊniej
przebieg pracy z tekstem dziecko kontynuuje, s∏uchajàc pozosta∏ej cz´Êci rozdzia∏u z p∏yty w nast´pujàcy sposób:
4. S∏uchanie tekstu z jednoczesnym czytaniem – Êledzeniem go w ksià˝ce
(np. 2–3 strony).
5. S∏uchanie tekstu – do koƒca rozdzia∏u.
6. Podsumowanie przeczytanego i wys∏uchanego rozdzia∏u – streszczenie
i dyskusja.

Czytanie z rodzicem (Czytanie w parach)
Je˝eli u dziecka wyst´pujà znaczne trudnoÊci w czytaniu, pomoc doros∏ego
polega na pokazaniu w∏aÊciwej techniki czytania. Zaleca si´ wówczas technik´
„czytanie w parach”. Powinno si´ odbywaç codziennie (ok. 10 min). Doros∏y
i dziecko jednoczeÊnie czytajà g∏oÊno ten sam tekst. Doros∏y czyta Êciszonym
g∏osem, wyd∏u˝ajàc wyrazy (jakby Êpiewajàc). Dziecko w tym samym czasie
równie˝ czyta g∏oÊno, starajàc si´ nadà˝yç za doros∏ym. Uwaga: czytamy ca∏ymi
wyrazami, unikajàc g∏oskowania i skandowania sylab. Ju˝ po kilku razach codziennego treningu technika czytania dziecka ulegaç b´dzie poprawie, a tempo czytania si´ przyspieszy. Gdy doros∏y us∏yszy, ˝e dziecko zaczyna czytaç
pewniej, g∏oÊniej, powinien powoli Êciszaç g∏os do szeptu i skracaç Êpiewne
wyd∏u˝anie wyrazów. Przy pojawieniu si´ problemów z czytaniem w formie zacinania, niemo˝noÊci odczytania wyrazu doros∏y ponownie podnosi ton g∏osu
– do czasu, gdy dziecko znowu zacznie wzgl´dnie p∏ynnie czytaç.

Czytanie innym
Czytanie innym (np. babci, m∏odszemu rodzeƒstwu) stanowi dla dziecka
du˝e wyzwanie i jest zach´tà do czytania. Czytajàc komuÊ, dziecko si´ dowiaduje, ˝e jest s∏uchane, potrzebne innym i czuje si´ przez to dowartoÊciowane.
Choç dziecko wie, ˝e doroÊli sami potrafià sobie czytaç, to przecie˝ mo˝e si´
zdarzyç, ˝e czasami boli ich g∏owa lub zapodzia∏y si´ gdzieÊ okulary, a dziecko
pomaga nam na przyk∏ad przeczytaç wiadomoÊci z internetu, przepis na ciasto
lub weso∏y wierszyk na popraw´ samopoczucia. Natomiast w szkole mo˝na za135
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proponowaç starszym uczniom, tak˝e tym z dysleksjà, czytanie bajek m∏odszym
kolegom5.
Dziecko powinno wybraç krótszà baÊƒ lub jej fragmenty i przygotowywaç
si´ w ciàgu kilku dni przez czytanie na g∏os (mo˝e w tym pomagaç doros∏y).
Czy ta nie m∏od szym po ma ga prze∏amaç dziec ku z dys leksjà strach
przed g∏oÊnym czytaniem przed publicznoÊcià, gdy˝ maluchy wykazujà zainteresowanie starszymi kolegami i ch´tnie nawiàzujà z nimi kontakty. Ponadto nie
dostrzegajà pomy∏ek w czytaniu, które mo˝e pope∏niç dyslektyczne dziecko.
Je˝eli si´ Êmiejà, to tylko dlatego, ˝e rozumiejà komizm sytuacji, zdarzenia
z bajki. Okazujà te˝ du˝e zaciekawienie, co wzmacnia postaw´ gotowoÊci
do czytania dziecka z dysleksjà. W przysz∏oÊci te m∏odsze dzieci wezmà wzór ze
starszych. Tak oto mo˝na wychowaç czytelników.

Czytanie lektur
Je˝eli uczeƒ b´dzie systematycznie post´powaç wed∏ug poni˝szej instrukcji, wówczas zdob´dzie umiej´tnoÊç samodzielnej pracy z ka˝dym tekstem: lekturà, czasopismem, podr´cznikiem itd. Wymaga to jedynie konsekwentnego
post´powania punkt po punkcie.
Pomoc nauczyciela polega na tym, aby przed czytaniem poda∏ wskazówki
w punktach, na jakie wa˝ne aspekty uczeƒ ma zwracaç uwag´. Dla ucznia
z dysleksjà jest to wielkie udogodnienie. U∏atwieniem jest równie˝ wskazanie
fragmentów, które b´dà szczegó∏owo omawiane. Wa˝ne jest, by uczeƒ nie
si´ga∏ tylko do opracowaƒ i streszczeƒ tekstów, lecz czyta∏ ksià˝ki w ca∏oÊci.
Praktyczne wskazówki dla ucznia do czytania lektur (d∏u˝szych tekstów, ksià˝ek)
1. Dowiedz si´ od nauczyciela, na co nale˝y zwróciç uwag´ podczas czytania ksià˝ki.
2. Zapoznaj si´ z budowà ksià˝ki: przejrzyj materia∏ do przeczytania, zwracajàc uwag´ na tytu∏y rozdzia∏ów, spis treÊci, uwagi zapisane na marginesach.
5

Czytanie przez uczniów z dysleksjà m∏odszym dzieciom sprawdzi∏o si´ w Szkole Podstawowej numer 6 w Redzie. Nauczycielka j´zyka angielskiego zach´ci∏a uczniów z klasy VI do czytania dzieciom z klas 0 i I–II baÊni Andersena w ramach programu Spring Days
i obchodów 200 rocznicy urodzin pisarza. Dzieciom czytano raz w tygodniu przez oko∏o 20–30 minut w drugim semestrze roku szkolnego. Okaza∏o si´, ˝e dla uczniów z dysleksjà
by∏ to wielki sukces, poniewa˝ m∏odsze dzieci nie mog∏y si´ doczekaç, kiedy starsi koledzy
znów przyjdà do nich poczytaç. Czytajàcy z kolei utwierdzili si´ w przekonaniu, ˝e praca
z dzieçmi to wielka przyjemnoÊç. M∏odsi i starsi znacznie si´ do siebie zbli˝yli.
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2. Ksi´ga porad, jak pomagaç m∏odszemu dziecku

3. Zastanów si´, po ile stron nale˝y codziennie czytaç, aby zakoƒczyç czytanie ksià˝ki w terminie. Zapisz t´ liczb´ w terminarzu
i codziennie przestrzegaj.
4. Przyst´puj do czytania, gdy jesteÊ wypocz´ty i w dobrym nastroju. Czytaj dok∏adnie i uwa˝nie, zaznaczaj zak∏adkami miejsca,
które sà wa˝ne.
5. Podczas czytania rób krótkie przerwy na odpoczynek oczu (np.
zamknij oczy na chwil´ i pomrugaj nimi, popatrz w dal przez
okno na zieleƒ).
6. Po przeczytaniu fragmentu skontroluj, czy wszystko jest dla ciebie zrozumia∏e, czy coÊ wymaga wyjaÊnienia. JeÊli masz wàtpliwoÊci, zapytaj rodzica, nauczyciela, przyjaciela lub si´gnij do encyklopedii lub innego opracowania.
7. Rób krótkie streszczenia w myÊlach lub mówiàc do siebie, bàdê
zapisuj na arkuszu papieru kluczowe has∏a, zdania, imiona i zwiàzane z nimi wydarzenie. TreÊç mo˝esz te˝ notowaç
w formie „mapy myÊli”.
8. Po przeczytaniu ca∏ego tekstu sprawdê, czy zwróci∏eÊ uwag´
na wszystkie aspekty, czy potrafisz o nich opowiedzieç w∏asnymi
s∏owami.

Kolorowe nak∏adki u∏atwiajàce czytanie
Przezroczysta, kolorowa nak∏adka do czytania polecana jest wszystkim osobom, które majà trudnoÊci w czytaniu, zw∏aszcza dzieciom z dysleksjà. Szczególnie dobrze s∏u˝y w przypadkach wzmo˝onej wra˝liwoÊci wzrokowej, gdy
czarny druk na bia∏ym tle kartki stwarza zbyt silny kontrast i tym samym przeszkadza we wzrokowym odbiorze tekstu. Powoduje to dyskomfort podczas czytania, szybkie zm´czenie oczu, a nawet ich ból i ∏zawienie. Dzi´ki odgraniczeniu czy ta nej li nij ki tek stu nak∏ad ka przy no si ko rzyÊç rów nie˝ oso bom
z zaburzeniami ruchów ga∏ek ocznych, jak i s∏abo wyçwiczonym czytelnikom,
którzy gubià si´ w tekÊcie podczas czytania, przeskakujà z wiersza do wiersza
lub zbyt szybko wybiegajà wzrokiem do przodu, domyÊlajàc si´ znaczenia wyrazów. Przes∏ona nie pozwala na to, ograniczajàc pole widzenia i u∏atwiajàc kontrol´ ruchów ga∏ek ocznych. SkutecznoÊç nak∏adki warto wypróbowaç bez
wzgl´du na przyczyny trudnoÊci.
Najbardziej polecane przez prof. J. Steina, wybitnego psychofizjologa
z Uniwersytetu w Oxfordzie, sà dwa kolory nak∏adek: ˝ó∏ty i niebieski. Takie
kolory majà nak∏adki Wydawnictwa Pedagogicznego OPERON, do∏àczane
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