
Jestem mam ą dziecka dyslektycznego, obecnie dziewi ęcioletniego. Od 

kilku lat wyszukuj ę i czytam ksi ążki na temat dysleksji, próbuj ąc 

znale źć odpowied ź na pytanie, sk ąd bior ą si ę problemy mojego syna z 

czytaniem, a jednocze śnie z pisaniem. Próbuj ąc mu pomóc, szukam 

informacji, jak to mo żliwe, że, wydawałoby si ę, banalna czynno ść, 

sprawia mu tyle problemów. Pracujemy regularnie w d omu, mój syn 

ucz ęszcza w szkole na zaj ęcia kompensacyjne, jednak zakres materiału 

ci ągle si ę rozrasta i rosn ą te ż nasze problemy. Pomoc przy nauce 

j ęzyka obcego odło żyłam na czas bli żej nieokre ślony, bo jak pomóc 

mojemu synowi opanowa ć jakikolwiek j ęzyk obcy, gdy j ęzyk polski, 

jego j ęzyk ojczysty, sprawia mu nadal tyle trudno ści? Proste „baba” 

myli mu si ę z „bada”, „pada”, a nawet „gada”, na parasol uparc ie 

mówi „parasor”, za ś puszysty „ śnieg” brzmi u niego „ śmieg”. Zreszt ą 

zacz ęłam oswaja ć si ę ju ż z my śl ą, że moje dziecko nie opanuje 

żadnego j ęzyka obcego. Było to tym trudniejsze, że sama mam 

wykształcenie filologiczne, za ś od kilkunastu lat pracuj ę jako 

tłumacz.  

Ostatnio natkn ęłam si ę na niezwykle ciekaw ą ksi ążkę, pt. „Dysleksja 

a nauczanie j ęzyków obcych” autorstwa pani Katarzyny Bogdanowicz.   

Muszę przyzna ć, że dawno żadna publikacja nie dodała mi tyle otuchy 

i wiary, że niemo żliwe mo że sta ć si ę możliwe.  

Ksi ążka podzielona jest na cz ęść teoretyczn ą i praktyczn ą. W cz ęści 

teoretycznej w niezwykle przyst ępny, a jednocze śnie rzeczowy sposób 

dowiadujemy si ę o mechanizmach steruj ących naszymi najprostszymi 

czynno ściami. Sam opis, jak wiele czynników i bod źców zostaje 

uruchomionych przy np. robieniu zakupów czy piciu k awy wprowadza nas 

barwnie w tematyk ę czynno ści zło żonych, do jakich nale ży czytanie 

(nieprawdopodobne, ale tak jest). A wi ęc moje śl ęcz ące nad literkami 

dziecko to nie le ń, lecz mały homo sapiens, u którego podczas 

czytania gigantyczn ą prac ę musi wykona ć armia neuronów. Z pewnych 

przyczyn praca ta jest zaburzona. Ale to nie oznacz a, że trudno ści 

tych nie da si ę tego pokona ć. 

Część druga zawiera niezwykle celne opisy uczniów dyslek tycznych, a 

jest to, jak si ę okazuje, grupa niejednorodna. Nast ępnie autorka 

przedstawia ogromny wachlarz metod nauczania j ęzyka obcych przy 

pracy z dzie ćmi dyslektycznymi, si ęgaj ąc po nowoczesne narz ędzia, 

wykorzystuj ące urz ądzenia cyfrowe i nie zapominaj ąc o sprawdzonych 



metodach tradycyjnych. Cało ść uzupełnia bardzo przydatny słowniczek 

trudnych poj ęć, pozwalaj ących oswoi ć trudne dla laika nazewnictwo. 

Jako mama dyslektyka wiem, co to znaczy systematycz na, wyt ężona 

praca z dzieckiem, nie zawsze przynosz ąca zamierzony sukces. 

Poznali śmy oboje smak pora żki i frustracji. Tym bardziej nowe 

wskazówki metodyczne i wiedza o tym, jak wiele osób  zmaga si ę z 

problemem dysleksji, pozwalaj ą mi patrze ć w przyszło ść 

optymistycznie. 
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