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Dysgrafia 
 
 

Co to jest dysgrafia? 
 
Dysgrafia to problemy  w pisaniu polegające na niskim poziomie graficznym pisma 

(zaburzenie poziomu graficznego pisma), o podłożu dyslektycznym. Specyficzne, 
bo trudności dotyczą wąskiego zakresu, przy prawidłowym rozwoju intelektualnym, 
a uwarunkowane są niedojrzałościami funkcji zaangażowanych w proces pisania i słabą ich 
współpracą. Są one zatem niezależne od woli piszącego. 

 
Jak wygląda dysgrafia? 
 
Pismo jest mało czytelne, nieczytelne, na co wpływa, w zależności od siły zaburzenia:  
 

• niedokładne lub bardzo słabe zaznaczanie cechy litery, umożliwiające jej 
identyfikację, rozpoznanie, 

• uproszczenia linii litery lub jej nadmierne wydłużenia,  

• ozdobniki, poprawki w strukturze litery, znaku, skreślenia, 

• zmienne wielkości liter,  

• zaburzenia proporcji i wysokości liter w wyrazach,   

• zmienny kierunek nachylenia liter,  

• pismo kanciaste, albo chwiejne, 

• słabe trzymanie liniatury,  

• opadające lub wznoszące się wyrazy, wersy,  

• zapisy zbyt dużymi literami - makrografia lub zapisy bardzo drobne – mikrografia. 
 

 
Kiedy zauważa się dysgrafię?  
 
Z wywiadów od naszych klientów wynika, że zaburzenie grafii zwykle ujawnia się 

lub nasila, staje się wyróżnikiem dziecka i zaczyna doskwierać, po przejściu do etapu 
nauczania przedmiotowego. To wtedy  zmienia się – przyspiesza, tempo pisania, zaczyna 
brakować czasu i pojawia się nienadążanie. Forma zapisu jest uwarunkowana charakterem 
przedmiotu i stylem pracy nauczyciela, zmieniają się zeszyty, liniatura, etc. Za dużo zmian, 
za szybko, za mała moc w dziecku na przystosowanie. 

Pierwsze symptomy są jednak zauważalne już na początku nauki pisania.  
Formalne przygotowanie do nauki pisania zaczyna się  w czasie obowiązkowego 

rocznego przygotowania przedszkolnego - w „zerówce”. Trening zaczyna się od różnych 
prac manualnych po kreślenie celowe konturów i szlaczków, co wymaga stopniowo coraz 
większej precyzji ruchu ręki dla wykonania śladu.  

Opanowanie pisania jest wielką sztuką, kreślenie liter to czynność angażująca wiele 
funkcji - ruch, rytm, koordynacja, postrzeganie przestrzenne, planowanie wzrokowe, kontrola 
ruchu ręki. A szczególnym narzędziem staje się wiodąca dłoń.  

Znawcy tematu zauważają, że ręka jako aparat pisania dojrzewa zwykle na końcu  
w procesie przygotowania szkolnego.  W sensie biologicznym – konieczna jest dojrzałość 
układu kostno-stawowego, połączeń mięśni i ścięgien, by ręka optymalnie  chwytała, 
regulowała nacisk, wykonywała ruchy w różnych kierunkach. W sensie pedagogicznym 
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i psychologicznym – konieczna jest gotowość, odpowiednia sprawność funkcji motorycznej 
ręki, koordynacji oka i ręki (współpraca),  kontroli wzrokowo-ruchowej (pilnowanie ruchów 
ręki, kierunku, przestrzeni, zakresu ruchu w kreśleniu, pisaniu), a także właściwa motywacja 
oraz wytrwałość i zdolność skupienia uwagi na jednostajnej czynności przez dłuższy czas.   

Dzieci  w sposób naturalny pragną poznawać nowe rzeczy, nabywać nowe 
umiejętności. Często, jeszcze w przedszkolu, kiedy czują taką potrzebę, gotowość, same 
podejmują próby pisania. Kreślą  literki drukowane, albo znaki literopodobne tak jak potrafią, 
czasem w różnym kierunku, sztukują elementy znaku, odwracają litery, i doświadczają 
zachwytu dorosłych nad ich staraniem.  

Z początkiem nauki pisania jest różnie. Z doświadczeń wynika, że są dzieci, które 
osiągają  przewidziane programem postępy  w nauce pisania w zaplanowanym  czasie, 
bez problemów. Są dzieci  podporządkowane, które trenują pisanie wytrwale, pokonują  
trudności i dzięki temu są postępy. Są także dzieci, które po początkowym zaciekawieniu, 
zaczynają po czasie ujawniać niechęć do czynności pisania, łącznie ze skrajną odmową jej 
wykonywania, ponieważ zadanie stawiane przed nimi przerosło ich możliwości sprawcze. 
To nie z  lenistwa, ale z niedojrzałości aparatu ruchu i funkcji wzrokowo- ruchowych. Niechęć 
i opór są niewątpliwie reakcją obronną dziecka. 
 

Jak pomóc dziecku? 
 
Przede wszystkim zapobiegać trudnościom, albo przynajmniej ich nasileniu. 

Niezborność ruchów rąk podczas czynności wymagających ich współpracy, słabsza 
sprawność ręki wiodącej, są łatwe do zaobserwowania przez rodzica. Sugestii dostarcza 
również pracujący z dzieckiem nauczyciel przedszkola. Do ćwiczeń rozwijających 
sprawności ważnej dla pisania nie potrzeba od razu pomocy specjalisty. Można  dziecku 
dostarczać więcej doświadczeń  w formie zabawy: 

• prace plastyczne nastawione nie na efekt wizualny, ale na formy, które dziecko już 
daje radę wykonać: wydzieranki, ugniatanie kulek, naklejanie, wyklejanie plasteliną, 
cięcie po śladzie, wycinanie, malowanie farbami i szerokim lub grubym pędzlem, 
kreślenie kredą, wypełnianie konturów, szablonów,  kolorowanki,  kreślenie po 
śladzie. etc., 

• poprzez zabawy ruchowe: np. kulanie piłeczek, rzucanie, chwytanie, przekładanie 
z ręki do ręki, etc., 

• poprzez taniec i ćwiczenia rytmiczne. 
Można wdrażać dziecko do gimnastyki rąk, ręki: naprzemienne napinanie i rozluźnianie 

dłoni, przebieranki palcami, naśladowanie gry na pianinie, masażyki dłoni – naśladowanie 
wcierania kremu. Taki nawyk pomoże, gdy ręka dziecka będzie zmęczona pisaniem, 
kreśleniem. 

Koniecznie trzeba zadbać o to, by dziecko 6-letnie już prawidłowo i stabilnie  trzymało 
narzędzie pisarskie – kredkę, ołówek, pisak, w dłoni, która ujawnia dominację i będzie 
piszącą. W wykształceniu prawidłowego nawyku pomagają wyprofilowane nasadki na 
ołówek,  kredkę,  trójkątne oprawy kredek, ołówka. Zasady są następujące: chwyt przyboru 
do rysowania, kreślenia trzema palcami na wysokości 1,5 do 2 cm od końcówki piszącej 
przyboru, palce wskazujący i kciuk na ołówku chwytem pęsetkowym, palec środkowy 
podpiera (półeczka), palec serdeczny i mały luźno zawinięte  do  wnętrza dłoni. Pracują nie 
tylko palce, ale też śródręcze i nadgarstek – rozluźniony w stawie. To umożliwia płynne 
ruchy ręki, także dośrodkowe, gdy np., trzeba wykreślić ogonek czy łączenie, przedłużyć linię 
znaku.  
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Podczas badań obserwujemy najróżniejsze sposoby trzymania przyboru do pisania. 

Bardzo często dokonujemy jako pierwsi korekty chwytu,  często u uczniów starszych klas 
szkoły podstawowej. To ważna kwestia: prawidłowy chwyt, niespięta ręka, rozluźniony 
nadgarstek, zapobiegają męczliwości ręki podczas pisania, sprzyjają automatyzacji pisania.    

Warto skorzystać z zamieszczanych w Internecie wskazówek opracowanych przez 
terapeutów, np. 

https://pepito.pl/pl/blog/poradnik-prawidlowego-chwytu-u-dzieci-i-rodzaje-nakladek 

Opracowanie: mgr Monika Bednarek 

Dla pisania niezwykle  ważne  są  też układ rąk i pozycja ciała. Konieczne jest  
podparcie ręką niepiszącą, na której będzie spoczywać zadanie utrzymania ciężaru górnej 
części ciała i przytrzymywanie kartki podczas pracy grafomotorycznej, wykonywanej ręką 
piszącą. Również obserwujemy nieprawidłowe nawyki: pokładanie na stole, podpieranie 
głowy ręką niepiszącą, zmienianie pozycji ciała, układu rąk,  siadanie bokiem, na skraju 
krzesła, z łukowato wygiętymi plecami albo z dużym dystansem od stolika. Poza problemami 
z  grafią - pojawi się wada postawy. 

 
Co dalej? 
 
  Jeżeli mimo ćwiczeń, starania dziecka, trudności z zachowaniem poziomu 

graficznego ujawniają się, a potem jeszcze nasilają, zasadne jest zdiagnozowanie ich 
przyczyn badaniem w Poradni. Szczególnie ważna jest postawa rodziców wobec problemu. 
Najczęstsze pytania i sygnalizowane podczas spotkań w Poradni dylematy rodzicielskie, to:  

 

• wymagać czy odpuścić? 

• wydzierać kartki  z zeszytu i żądać przepisywania czy zostawić tak jak jest?  

• czy faktycznie to problem, czy  może fanaberia, niestaranie, niefrasobliwość  
dziecka? 

• czy to minie, czy da się wyleczyć? 

• jak to wpłynie na naukę i stopnie? 

• czy w szkole to rozumieją? 

• jak pomagają? 
 
Słyszymy też dylematy dzieci: 

• staram się a i tak jest na czerwono,  

• uwagi:” popraw pismo, brzydkie pismo” są nie do zniesienia, jakbym nie starał  się,  

• to  niesprawiedliwe,  

• czemu ja tak mam? 

• ja nie daję rady inaczej,  

• inni śmieją się ze mnie,  

• to dziwactwo,  

• jak coś napiszę to zaraz będzie zauważone i skomentowane,  

• wstydzę się tego,  

• źle o sobie myślę… 

• jestem bardzo dobrym uczniem, ale przez to pismo… 
 

https://pepito.pl/pl/blog/poradnik-prawidlowego-chwytu-u-dzieci-i-rodzaje-nakladek
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Na dylematy rodzicielskie radę znaleźć jest zdecydowanie łatwiej. Przede wszystkim 

odwołujemy się do faktu, że to rodzic jest ekspertem od swojego dziecka. I wie, co dla 
dziecka najlepsze, żeby było szczęśliwe i bezpieczne. Rodzic wie, ile może wymagać 
dodatkowo i jak bardzo cierpliwe jest dziecko na rodzicielskie próby i eksperymenty. Bardzo 
pomocna jest retrospekcja - przypomnienie siebie z czasów szkolnych, często rodzic miał 
podobnie. Takie świadectwo bardzo pomaga dziecku.  

Rodzic działa z pozycji dorosłego i ma doświadczenie, strategie radzenia sobie  
z kłopotami, wie, o co warto zabiegać, a co można odpuścić. Rozmowa w Poradni pomaga 
uświadomić rodzicom czy nie nadmiarowo przyjmują zlecenia szkolne.  

Dziecko nie ma takich zasobów, dlatego nie można przed nim stawiać zadań 
określanych z pozycji dorosłego, bo będą ponad siły dziecka, a dodatkowo przyczynią się do 
przytłoczenia i smutku. Czynność pisania zacznie się kojarzyć z nieprzyjemnymi uczuciami 
i je uruchamiać.  

 
Czego nie można standardowo trzeba sposobem! 
 
Pamiętamy powiedzenie „pismo lekarskie” i kłopoty farmaceutów z odczytywaniem 

recept. I nastały e-recepty, a wcześniej drukowane komputerowo. Problem rozwiązany.  
Dzieci, u których stwierdzono dysgrafię mogą korzystać z pewnych przywilejów.  Mają 

prawo do dostosowania im warunków i formy egzaminów zewnętrznych. Dostosowuje się 
wymagania edukacyjne z uwagi na stwierdzoną dysfunkcję. Zalecamy po badaniach 
w szczególności: 

• umożliwienie pisania wypowiedzeń pisemnych na komputerze,  

• pisanie ołówkiem, zapisywanie liter na wzór drukowanych bez łączeń, 
bez różnicowania liter wielka-mała, bo najważniejszy jest komunikatywny, czytelny 
zapis,  

• dostosowanie kryteriów oceny z uwagi na dysgrafię, 

• wydłużanie czasu na pisanie, gdyż napięcie emocjonalne związane  z presją czasu 
przekłada się na napięcie aparatu ruchu, co w konsekwencji zaburza proces pisania.  

 
Podsumowanie:  
 
Problem trzeba nazwać, uznać i uszanować, nie umniejszać i nie obśmiewać – 

bo wiąże się z realnymi kłopotami dziecka i dotyka jego samooceny. Jednocześnie okazać 
zrozumienie  i zapewnić dziecko  o pomocy w radzeniu sobie  z nim.  

Dobrym pomysłem jest przekucie trudności na zasób. Kto więcej się zmaga ten może 
być lepiej zahartowanym na różne trudy życiowe i dzielniejszym człowiekiem. Kto dodatkowo 
ćwiczy, wyrabia w sobie wytrwałość, pracowitość – w przyszłości skutkować to będzie 
zaradnością i sukcesem. Wymyślanie sposobów na alternatywne notatki – zdjęcia, wydruki, 
skany, zamiast zeszytów – np. segregatory, doskonalenie pisania drukiem czy na 
klawiaturze, sprzyja kreatywności i poczuciu „daję radę, potrafię”.  

Po badaniach w Poradni udzielamy porady i wskazówek indywidualnie, dostosowując 
je do sytuacji klientów. Zalecamy udział dziecka, ucznia,  w zajęciach korekcyjno-
kompensacyjnych  w przedszkolu, szkole.  
 

Opracowała: Katarzyna Kulas - pedagog 


