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Dysleksja, pomimo że jest zjawiskiem bardzo rozpowszechnionym, wciąż pozostaje niewyja
śniona do końca. Niezwykle często obok charakterystyki umiejętności czytania dziecka pojawia się 
hasło: dyslektyk, które niejako usprawiedliwia nauczyciela, rodziców i dziecko wobec faktu słabego opanowania sztuki czytania. Dlatego należy podkreślić wagę wszelkich pozycji, które poruszają kwe
stię dysleksji. Poprzez zgromadzone informacje próbują one zapobiec szerzącej się tendencji usprawiedliwiania kłopotów z czytaniem - występowaniem zjawiska dysleksji. 

Pozycja Jadwigi Cieszyńskiej Nauka czytania krok po kroku. Jak przeciwdziałać dysleksji - już poprzez tytuł podejmuje walkę z dysleksją, przeciwdziała jej przez zastosowanie właściwej strategii w nauce czytania. Autorka jest psychologiem i logopedą o dwudziestoletniej praktyce, prezentowana publikacja wyrosła z obserwacji i doświadczeń ze wspólnej pracy z dziećmi nad opanowaniem sztuki czytania. Książka pomyślana została jako całość, w skład której wchodzi sześć odrębnych zagadnień, 
stanowiących tytuły rozdziałów. Pierwsze z nich: "Dysleksja - ustalenia tenninologiczne", "Nauka czytania w świetle badań naukowych"; "Mózgowa organizacja funkcji językowych" stanowią część 
teoretyczną prezentowanej pozycji, Z kolei rozdziały: "Diagnozowanie rozwoju dzieci w wieku przed~ szkolnym", " Diagnoza trudności w czytaniu i pisaniu" oraz "Pr\lca terapeutyczna z dziećmi z trud· 
nościami w czytaniu i pisaniu" stanowią zbiór cennego materiału praktycznego przydatnego w pracy z dziećmi dyslektycznymi. 

Część teoretyczna książki Cieszyńskiej umiejscawia zjawisko dysleksji w szerszej płaszczyźnie 
myśli teoretycznej. Wskazuje nie tylko na różne rozumienie terminu dysleksja na przełomie wielu lat 
(podrozdział: "Definicje dysleksji"), lecz także próbuje w sposób obrazowy i szczegółowy przedsta
wić objawy dysleksji (podrozdział: "Objawy dysleksji") w celu odróżnienia dyslektyków od grupy dzieci mających problemy z czytaniem i pisaniem. 

W obrębie części teoretycznej umieszczony został przegląd stanowisk badaczy w kwestii nauki czytania - "Nauka czytania w świetle badań naukowych" - rozbity na pojedyncze zagadnienia, w za· 
leżności od faktu, jakie stanowiska naukowe są prezentowane. Językoznawcy (np. P. Łobacz, B. Rocławski, G, Krasowicz·Kupis) cytowani są w początkowej fazie rozdziału. Spośród poglądów psychologów, socjologów i pedagogów Autorka przytacza stanowiska znanych badaczy: G, Domana, J, M, Tortosa, J, Majchrzak. Przegląd badań naukowych poświęconych nauce czytania wieńcząpoglą~ dy logopedów w powyższej kwestii. Z prezentacji wynika, że w literaturze logopedycznej problem czytania jest omawiany przede wszystkim w kontekście pracy z dziećmi z trudnościami wopanowaniu czytania i pisania. Spośród terapeutów mowy na czoło wysuwają się surdologopedzi, którym Autorka poświęciła osobne miejsce, Dla surdologopedów pracujących z dziećmi z dysfunkcją narządu 
słuchu nauka czytania stanowi fundament w pracy nad poprawą artykulacji i rozwojem pojęć 
słownych. Należy podkreślić, że prezentacja badań nad metodami nauki czytania, jakie pojawiły się na całym świecie w przeciągu wielu lat, przeprowadzona została w sposób skrótowy, a zarazem niezwykle jasny. Obok obiektywnego opisu metod światowych Autorka zdobyła się na ich krytyczny 
osąd ze stanowiska logopedy o wieloletniej praktyce. 

Rozdział pl. "Mózgowa organizacja funkcji językowych" sytuuje naukę czytania w nurcie badań klinicznych oraz wiąże tę czynność z organizacją i funkcjonowaniem struktur mózgowych. Rozdział ten należy szczególnie polecić grupie osób, która trudności pojawiające się podczas czytania łączy 
jedynie z lenistwem dziecka, nie uwzględnia zaś możliwości wystąpienia zaburzeń w strukturach mó· zgu. Dzieci ze skrzyżowaną lub lewostronną lateralizacją mogą mieć problemy z czytaniem, natomiast dzieci niesłyszące z zaburzoną lateralizacją odczytują mowę z ust "od tyłu". Przytaczane wyniki badań klinicznych wskazują na lewopółkulową specjalizację funkcji językowych. Informacja ta, jak i inne podane w tej części publikacji Cieszyńskiej są niezwykle istotne dla terapeutów zajmujących się 
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nauką czytania j pisania dzieci. Na uwagę zasługuje przywołana przez Autorkę neuropsychologiczna 
koncepcja zmiennego zaangażowania półkul mózgowych w procesie czytania, która stała się pod
stawą do wydzielenia dwóch typów dysleksji rozwojowej. 

Praktykujący logopedzi, studenci oraz rodzice powinni sięgnąć nade wszystko do części prak· 
tycznej publikacji Cieszyńskiej. Znajdą tu wiele cennych wskazówek pomocnych w pracy z dziec· 
kiem. Część praktyczna opisuje problemy dotyczące diagnozowania i terapii. Długoletnia praca w kra
kowskim Zespole Diagnozy i Terapii działającym w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym d la Dzieci 
Niesłyszących w Krakowie pozwoliła Autorce stworzyć doskonałą procedurę postępowania diagno
stycznego. Należy podkreślić, iż proponowane przez Cieszyńską postępowanie diagnostyczne nie 
dotyczy wyłącznie zbadania stopnia zdobycia umiejętności czytania i pisania, lecz także odkrycia 
przyczyn wystąpienia ewentualnych trudności w czytaniu, wynikających z zaburzeń rozwoju psycho
-motorycznego dziecka. Autorka twierdzi, te skuteczność terapii zależy od wcześnie dostrzeżonych 
trudności dziecka z czytaniem. Szczególnie cenna wydaje się być sugest ia Cieszyńskiej, dotycząca 
działań profilaktycznych, które wyprzedzać powinny naukę czytania i uchroniłyby tym samym dzieci 
przed przyszłymi trudnościami w szkole. 

Na szczególną uwagę zasługuje kolejność postępowania diagnostycznego. Diagnoza trudności 
w czytaniu i pisaniu celowo przez Cieszyńską została poprzedzona omówieniem zagadnienia: 
"Diagnozowanie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym" (s. 28-61). Ma to niebagatelne znaczenie, 
gdyż zawsze badanie diagnostyczne winno powrócić do podstawowych funkcji psychicznych, od 
których zależy prawidłowy przebieg nauki czytania i pisania. Ponadto należy zgodzić się ze stwierdze
niem Autorki, że ważne dla przebiegu całego postępowania diagnostycznego i terapeutycznego jest 
budowanie przez dziecko pozytywnego obrazu samego siebie, wychodzenie od zadań, które dziecko 
potrafi najlepiej. Należy polecić pracującym logopedom zestawy obrazków, ilustracji, ćwiczeń pro
ponowanych w niniejszym rozdziale do przeprowadzenia diagnozy. W żadnym z wielu poradników, 
podręczników dla początkujących logopedów nie znajdziemy tak bogatego zbioru zadań, zagadek, 
jak w prezentowanej pozycji. Wszystkie one składają się na przeprowadzenie diagnozy: ciągłej, 

polimodalnej i prowadzonej w celu zbudowania programu terapii (s. 29). W celu udokumentowania 
doskonałości proponowanego przez Autorkę postępowania diagnostycznego wymienić należy choć 
kilka ze sprawności, które są badane: sprawność motoryczna (duża motoryka, sprawność manualna, 
praksja oralna), badanie lateralizacji, analizy i syntezy wzrokowej itd. Zadania sprawdzające umieję
tności językowe badają system fonetyczno-fonologiczny, semantyczny i syntaktyczny. Dobór ćwiczeń 
proponowanych przez Cieszyńską gwarantuje przeprowadzenie obiektywnego diagnozowania. 
Przykuwa uwagę sposób sprawdzenia systemu fonetyczno-fonologicznego na podstawie wypowiedzi 
dzieci kierowanych do pacynki podczas zabawy prowadzonej przez badającego. Autorka dążąc do 
stworzenia sytuacji zbliżonej do naturalnej, próbuje pokazać, jak można ustalić indywidualne realiza
cje głosek dziecka. Jako psycholog Cieszyńska podkreśla wagę czynnika naturalności, spontaniczno
ści. Nie można dać odczuć dziecku, że jest kontrolowane i sprawdzane. 

W celu przeprowadzenia pełnej diagnozy Cieszyńska wskazuje na konieczność sprawdzenia 
pamięci oraz stopnia opanowania umiejętności rozwiązywania zadań wymagających operacji myślo
wych: szeregowania, klasyfikowania, dostrzegania relacji między elementami zbioru, porównywania 
i myślenia przez analogię. Oto, w jaki sposób Autorka podkreśla wartość tego rodzaju badania: "Wy
chodząc z założenia, wywodzącego się z językoznawstwa kognitywnego, że język stanowi rozszerze
nie bardziej elementarnych zdolności kategoryzacyjnych i pojęciowych, konieczne jest sprawdzenie 
poziomu tych umiejętności, zanim przejdzie się do ćwiczenia sprawności lingwistycznych" (s. 51). 

"Praca terapeutyczna z dziećmi z trudnościami w czytaniu i pisaniu" to tytuł ostatniego rozdziału 
niniejszej pozycji, który ze względu na układ książki, a także zakres tematyczny stanowi główne ogni
wo omawianego opracowania. Terapia dzieci z dysleksją - to problem, z jakim boryka się wielu 
logopedów, nauczycieli i reedukatorów, dlatego nie pomniejszając znaczenia wcześniejszych frag
mentów książki, trzeba przede wszystkim polecić im ten rozdział. Przedstawiona przez Cieszyńską 
propozycja terapii zasługuje tym bardziej na uznanie, że zawiera elementy nie tylko terapii logopedy-
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jak w prezentowanej pozycji. Wszystkie one składają się na przeprowadzenie diagnozy: ciągłej, 

polimodalnej i prowadzonej w celu zbudowania programu terapii (s. 29). W celu udokumentowania 
doskonałości proponowanego przez Autorkę postępowania diagnostycznego wymienić należy choć 
kilka ze sprawności, które są badane: sprawność motoryczna (duża motoryka, sprawność manualna, 
praksja oralna), badanie lateralizacji, analizy i syntezy wzrokowej itd. Zadania sprawdzające umieję
tności językowe badają system fonetyczno-fonologiczny, semantyczny i syntaktyczny. Dobór ćwiczeń 
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stworzenia sytuacji zbliżonej do naturalnej, próbuje pokazać, jak można ustalić indywidualne realiza
cje głosek dziecka. Jako psycholog Cieszyńska podkreśla wagę czynnika naturalności, spontaniczno
ści. Nie można dać odczuć dziecku, że jest kontrolowane i sprawdzane. 

W celu przeprowadzenia pełnej diagnozy Cieszyńska wskazuje na konieczność sprawdzenia 
pamięci oraz stopnia opanowania umiejętności rozwiązywania zadań wymagających operacji myślo
wych: szeregowania, klasyfikowania, dostrzegania relacji między elementami zbioru, porównywania 
i myślenia przez analogię. Oto, w jaki sposób Autorka podkreśla wartość tego rodzaju badania: "Wy
chodząc z założenia, wywodzącego się z językoznawstwa kognitywnego, że język stanowi rozszerze
nie bardziej elementarnych zdolności kategoryzacyjnych i pojęciowych, konieczne jest sprawdzenie 
poziomu tych umiejętności, zanim przejdzie się do ćwiczenia sprawności lingwistycznych" (s. 51). 

"Praca terapeutyczna z dziećmi z trudnościami w czytaniu i pisaniu" to tytuł ostatniego rozdziału 
niniejszej pozycji, który ze względu na układ książki, a także zakres tematyczny stanowi główne ogni
wo omawianego opracowania. Terapia dzieci z dysleksją - to problem, z jakim boryka się wielu 
logopedów, nauczycieli i reedukatorów, dlatego nie pomniejszając znaczenia wcześniejszych frag
mentów książki, trzeba przede wszystkim polecić im ten rozdział. Przedstawiona przez Cieszyńską 
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ne, gdyż występuje w roli osoby uczącej a nie Ik . wraca~la ro I, dZiecko czuje się waż-
stawie obserwacji dziecka iJ'ego możl"lwo' , " kty o nauczan.eJ. Czas ćWIczeń wyznaczony jest na pod-

SCI s oncentrowama się na 'I h ' 
Prezentowaną metodę polecić należy t kż J poszczego nyc rodzajach zadań. 

zmierzających do formowania się okreŚlonY:h ~aze ;~: ~du ~a.dosk?~ały i .precyzyjny dobór zadań, 
przez Autorkę porządkowaniem świata od J • ;( I ~mleJętn?S~1 u dZiecka. Stymulacja, zwana 
ływań terapeutycznych. Podczas wszystkO hewe~ ,~p.raweJ, stała ~lę Jednym z ważniejszych oddzia
wej do prawej, która to umieJ'ętność J'esl I.C" bzadJęc zlecko uczy Sl~ spostrzegania w kierunku od le-

mez ę na w nauce czytam a 
. Podczas omawiania metody terapeutyczne' nie ób .,' .,. , 
Jowych prowadzonych równolegle z nauką ;. StO~ p~mllląc równIeż CWlczen ogólnorozwo
nia słuchowego i wzrokowego stosuje się 'a~Z: ~~a. w.l~zenta sprawności ~otorycznej, spostrzega
nych z nauką czytania. Nauka czytania st~no~ na~:nl. ~ trudn~:\h d!a ,dZiecka zadaniach związa
począrkowo nie poświęca się J'eJ' dużo czasu p J

d
. ż~le~szą cz~sc zaJęc terapeutycznych, chociaż 

. . rowa Zl Się ją pomlędz ' ." . . 
wyml, w cyklach trwaJ'ących od kl'lku do k'lk. Y CWlczemaml ogólnorozwojo_ 

lunastu mmut Wśród t ' dd' " 
nego podczas nauki czytania Autorka wy 'ż 'j . e apow o zmływanta logopedycz-

. ro ni a: etap J - od sa ł k 
otwaneJ; etap II - od sylaby otwartej do pie h ' mog ose prymarnych do sylaby 
etap I V - czytanie nowych sylab olwarty h ~wszYkC . wy razow; etap III - czytanie sylab zamkniętych' 

c I zam męcych' etap V d " I " ' 
Kończąc prezentację pozycji Jadwi i Cies ński.' - ~~~o zle ne czytanie tekstów. 

i reedukatorom. Wiele cennych inrormac~" kZY' ek~ trz~ba poleclc ją nade wszystko logopedom 
, 11 )1 I ws azowe znajdą w ... . '. 

k~or~ pragną uczyć dziecko sztuki czytania ab r '. . ~leJ rOWnteż naucz~clele I rodzice, 
p~enta, zamieszczony w aneksie zestaw zad~ń ~: :ra~IŻ~C mu sw~at ~o~rze~ sł~wo pisane. Bez wąt
OlU zajęć logopedycznych Natom iast przedSlaP .

y 
OWYCdh stanie Się inspiracją w przygotowywa-

..' wlOne meto y pracy z d . .. . . , 
w czytam u znajdą zastosowanie nie tylko . . Zlecml mającymi trudnosci 
dzieciom przedszkolnym do wczesne" k~ Przyp~dku dZieCI dyslektycznych, ale także będą służyć 

J nau I czytanta. 
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