
DISLEKSIJA 

S težavami, ki jih povzroča disleksija, se sooča vse več otrok in mladostnikov. Tudi 

knjižničarji se pri svojem delu srečujemo s starši, ki pri svojih otrocih opazijo prve 

znake disleksije in jim skušajo pomagati na različne načine. Še posebej so takšni 

otroci potrebni pomoči pri izbir knjig. Za te otroke je značilno, da ne berejo radi. 

Pomembno je, da vsak dan berejo, vendar malo: pet ali deset minut je za začetek 

dovolj.  

 

KAKO PREPOZNAMO DISLEKSIJO? 

Posameznik: 
• izgleda bister, vendar ima težave na področju branja, pisanja in pravopisa v 
primerjavi z njegovimi vrstniki; 
• ima pri pisanju veliko napak, kot so zamenjava črk, izpuščanje/dodajanje črk ipd.; 
• je pogosto opisan kot »len« ali »nezrel«. Učitelji imajo o učencih z disleksijo 
pogosto izoblikovano napačno mnenje, kot je npr. da se za šolsko delo ne trudijo 
dovolj ali da je njihovo obnašanje v šoli neprimerno in moteče; 
• dosega visoke dosežke na ustnem preverjanju znanja, medtem ko so na pisnem 
preverjanju znanja dosežki slabši; 
• ima težave s prepisom učne snovi iz table v zvezek; 
• lahko zamenjuje levo in desno stran; 
• stavke pri samostojnem zapisu pogosto nepravilno strukturira, zapisi so skopi in 
vsebinsko nepopolni; 
• ima pogosto težave pri razumevanju prebranega in samostojni obnovi zapisanega; 
• ima lahko težave pri matematiki s predstavljivostjo številske vrste, bralnim 
razumevanjem navodil pri besedilnih nalogah in učenjem poštevanke. Pogosto lahko 
menja mestne vrednosti števil (npr. 79=97, 69=96..); 
• se lažje uči preko preizkusov in opazovanja, učenja na primerih ipd.; 
• je pri učenju manj učinkovit. Težave se lahko pojavijo pri učenju daljših zapisov in 
iskanju informacij v besedilih; 
• ima težave z organizacijo delovnega prostora, urejanjem zvezkov in zapisane učne 
snovi, puščice, sobe ipd.; 
• ima težave s časovno orientacijo in predstavljivostjo; 
• se pogosto zasanja, ima težave z ohranjanjem pozornosti in koncentracije. 

Pridobljeno s: https://www.center-motus.si/kaj-je-disleksija/ 

Pri disleksiji je pomembno, da jo prepoznamo čim bolj zgodaj.  

 

 

 

https://www.center-motus.si/kaj-je-disleksija/


 

STROKOVNA LITERATURA O DISLEKSIJI 

(priporočilni seznam za starše) 

 

 

 BINDER: Moj otrok vendar ni neumen! : razvojne in učne motnje  

 BOGDANOWICZ: Priprava na učenje pisanja : grafomotorične vaje Jane 

Tymichove  

 DAVIS, D. R.: Dar disleksije  

 FABER: Kako se pogovarjamo z otroki in kako jih poslušamo 

 GALE: Dokaži, da znaš 

 KAVKLER: Brati, pisati, računati 

 LESJAK SKRT: -Didel didel dojsa, igre za govorni razvoj v zgodnjem otroštvu, 

Pinkate ponkate: govorni razvoj skozi igro, sliko, gib  

 REID: 100 ideja v pomoč učencem z disleksijo 

 ZUPANC: Živeti z disleksijo in talentom 

 ŽERDIN: Motnje v razvoju jezika, branja in pisanja 
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