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Dla kogo jest ta ksi¹¿ka?
Niniejsza publikacja przeznaczona jest dla osób pragn¹cych lepiej i sprawniej
czytaæ. Szczególnie dedykowana jest tym, u których stwierdzono dysleksjê (czyli
specjalne trudnoœci w czytaniu), jednak z pewnoœci¹ skorzystaj¹ z niej tak¿e pozostali uczniowie, a tak¿e ich rodzice i nauczyciele. Ksi¹¿ka adresowana jest g³ównie do uczniów szkó³ ponadpodstawowych, choæ niektóre æwiczenia mog¹ siê
nadawaæ równie¿ dla uczniów starszych klas szko³y podstawowej, pracuj¹cych
pod okiem nauczyciela, terapeuty, rodzica czy starszego rodzeñstwa.
Co zawiera?
Ksi¹¿ka Wygraj z dysleksj¹ zawiera zbiór æwiczeñ usprawniaj¹cych umiejêtnoœæ czytania. Znajduj¹ siê tutaj æwiczenia odnosz¹ce siê do wszystkich procesów
zwi¹zanych z czytaniem: postrzegania, rozpoznawania i rozumienia, gdy¿ tylko takie ca³oœciowe podejœcie, wed³ug najnowszych badañ nad czytaniem, mo¿e gwarantowaæ sukces w tej dziedzinie. Æwiczenia s¹ tak dobrane, aby zarówno usprawniæ dzia³anie funkcji percepcyjno-motorycznych (percepcjê i pamiêæ wzrokow¹,
koordyncjê wzrokowo-ruchow¹, grafomotorykê), jak i rozwin¹æ funkcje umys³owe
(koncentracjê, pamiêæ, myœlenie), a wreszcie by wzbogaciæ s³ownictwo i zasób
wiedzy ucznia.
W drugiej czêœci ksi¹¿ki umieszczono zadania pozwalaj¹ce na powiêkszenie pola widzenia, dziêki czemu mo¿na znacznie poprawiæ tempo czytania.
Systematyczne wykonywanie wszystkich æwiczeñ pozwoli odbiorcy nie tylko
pokonaæ trudnoœci w czytaniu, ale tak¿e osi¹gn¹æ satysfakcjonuj¹cy poziom umiejêtnoœci czytania.
Jak pracowaæ z ksi¹¿k¹?
Zawarte w niniejszej publikacji æwiczenia cechuje ró¿norodnoœæ: mo¿na tu
znaleŸæ zadania typowe i znane, a tak¿e oryginalne i rzadziej wykorzystywane.
Zgodnie z zasad¹ stopniowania trudnoœci na pocz¹tku proponujê æwiczenia ³atwiejsze, by potem dojœæ do bardziej skomplikowanych. W zwi¹zku z tym istotne
jest zachowanie kolejnoœci wykonywanych æwiczeñ, tak jak zosta³y one umieszczone w ksi¹¿ce.
Zadania mog¹ byæ wykonywane samodzielnie przez ucznia w domu, ale mog¹ te¿ staæ siê materia³em do pracy na lekcjach jêzyka polskiego (nauka czytania
ze zrozumieniem) czy na zajêciach terapii pedagogicznej.
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Drogi Czytelniku!

Trzymasz w rêku ksi¹¿kê, która ma s³u¿yæ Ci pomoc¹ w przezwyciê¿eniu trudnoœci w czytaniu. Znajdziesz tutaj zadania ³atwiejsze i trudniejsze, ró¿nego rodzaju ³amig³ówki i gry jêzykowe,
które nie pozwol¹ Ci siê nudziæ przy tej lekturze. W koñcowej czêœci ksi¹¿ki umieszczono specjalne æwiczenia na poszerzenie pola
widzenia, dziêki którym nauczysz siê, jak ogarniaæ wzrokiem wiêksze partie tekstu, by czytaæ sprawniej, szybciej i efektywniej.
Wykonuj zadania wed³ug ich kolejnoœci, nie opuszczaj æwiczeñ i nie traktuj ich wybiórczo. Mam nadziejê, ¿e czas spêdzony
nad t¹ ksi¹¿k¹ przyniesie Ci wiele po¿ytku, gdy¿ mimo postêpu cywilizacji, s³owo pisane nadal trzyma siê mocno i umiejêtnoœæ czytania nale¿y do krêgu podstawowych sprawnoœci, jakich wymaga
siê od wspó³czesnego cz³owieka.
¯yczê Ci wytrwa³oœci i satysfakcji z dobrze wykonanej pracy.
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