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– Weź mnie ze sobą. Czekam tu już tak strasznie długo – prosiłam, lecz dziewczynka z włosami
związanymi w śmieszne supełki nawet nie spojrzała
w moją stronę.
Ach, gdybym była najwyższą, najniższą, najgrubszą albo najbardziej kolorową książką, może wtedy
zwróciłaby na mnie uwagę! Ale ja na pierwszy rzut
oka niczym się nie wyróżniałam.
– Kasiu, pospiesz się. Za pięć minut zamykamy bibliotekę – zawołała pani Ania.
– Wezmę jeszcze tylko jedną książkę. – Dziewczynka wyciągnęła rękę w kierunku półki, na której
mieszkam.
Tak bardzo chciałam, żeby wybrała właśnie mnie!
Gdybym mogła jej pomachać albo wskoczyć prosto
w ręce! Niestety, książki nie mają rąk ani nóg, mogłam więc jedynie czekać, co będzie dalej.
Kasia sięgnęła po książkę, która stała pierwsza
w rzędzie na naszej półce. Wiecie, jak żałowałam,
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że nie jestem tą pierwszą? Jednak zaraz przestałam
żałować, bo dziewczynka odstawiła ją z powrotem.
I nagle coś połaskotało mnie po grzbiecie.
– O „Lew, czarownica i stara szafa”, już dawno
chciałam to przeczytać – ucieszyła się Kasia, podnosząc mnie z półki.
Och, jaka byłam szczęśliwa!
Lubię naszą bibliotekę, panią Anię i moje sąsiadki książki. I bardzo lubię nasze nocne rozmowy.
W nocy, kiedy w bibliotece nie ma ludzi, te książki,
które wróciły od czytelników, opowiadają o swoich
przygodach. Gdzie były, co widziały, kto je czytał,
czy się wzruszył, czy śmiał, czy mu się podobały.
Życie w bibliotece jest fajne, ale książki są przecież
do czytania, więc chyba nic dziwnego, że najbardziej
lubię, kiedy ktoś zabiera mnie do domu i czyta.
Czułam, że u Kasi będzie mi dobrze. I bardzo chciałam opowiedzieć jej swoją historię.

Kasia zajęła się mną od razu po obiedzie. Tak się
zaczytała, że dopiero za trzecim razem usłyszała,
że mama woła ją na kolację. A potem czytała jeszcze
w łóżku, dopóki mama nie zgasiła jej światła. Rano
zabrała mnie do szkoły, na przerwach się nie rozstawałyśmy, a po powrocie do domu czytała do późnej
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nocy. Trzeciego dnia wieczorem dotarła do ostatniej
strony.
– Uff! Na szczęście wszystko się dobrze skończyło
– Kasia pogłaskała mnie po okładce. – Nie chcę się
z tobą rozstawać.
– Ja też cię polubiłam – szepnęłam.
– Kto to mówi? – spytała drżącym głosem Kasia,
rozglądając się po pokoju.
– Ja – odpowiedziałam.
Spojrzała na mnie z niedowierzaniem.
– Ale… przecież książki nie mówią.
– Większość nie. Tylko żywe książki mogą mówić.
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– Żywe książki? A co to są żywe książki?
– To książki, które zmieniły czyjeś życie.
– I ty jesteś taką żywą książką? – Kasia spojrzała
na mnie z podziwem.
– Tak – zaszeleściłam dumnie. – Jedną z pięciu
w naszej bibliotece.
– Niesamowite! Opowiesz mi, jak to się stało?
– Bardzo chętnie. Już dawno nie miałam okazji
do opowiadania – odpowiedziałam uszczęśliwiona. – To było wiele lat temu. Tomek, dzięki któremu zostałam żywą książką, wkrótce miał obchodzić
jedenaste urodziny. Był bystrym chłopcem. Świetnie
liczył, w mig rozwiązywał zadania matematyczne,
miał dobrą pamięć. Ale nie mógł nauczyć się czytać
i robił mnóstwo błędów w pisaniu. Bardzo się tego
wstydził. Jego kolegom czytanie od dawna już nie
sprawiało żadnych problemów, a on ciągle dukał
jak pierwszak. Gdy Tomek brał książkę do ręki, coś
dziwnego działo się z literami. Zamiast stać na swoich miejscach, wyczyniały przedziwne harce – skakały, zamieniały się miejscami, gubiły laseczki, stawały
na głowie i za nic nie chciały ustawiać się w słowa.
Tomek nie umiał ich ujarzmić. Kiedyś zapytał starszego brata, co robić, żeby litery się nie ruszały, ale
on w ogóle nie rozumiał, o co chodzi. „Może powinienem nosić okulary” – pomyślał chłopiec i poprosił mamę, żeby zabrała go do okulisty. Wcale się nie
ucieszył, kiedy lekarz stwierdził, że ma dobry wzrok.
-6-

Musiałam przerwać opowiadanie, bo mama zawołała Kasię na kolację. Ale po kilku minutach dziewczynka była już z powrotem.
– Nie mogę się doczekać, co było dalej – powiedziała, przełykając ostatni kęs kanapki.
– Tomek kochał książki i nienawidził ich jednocześnie. Kochał za niezwykłe historie, które w sobie
kryły, a nienawidził, bo nie chciały mu ich zdradzić.
Czasami śniło mu się, że umie czytać. Z takiego snu
budził się z nadzieją na cud. Drżącymi rękami otwierał książkę i po chwili rzucał ją ze złością. Cud się
nie zdarzał.
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Ulubioną porą dnia był dla Tomka wieczór, kiedy
to mama przychodziła do jego pokoju i czytała mu
książkę. Mógłby tak słuchać i słuchać godzinami.
Zawsze mu było mało. A kiedy mama gasiła światło
i wychodziła z pokoju, Tomek nie mógł się już doczekać kolejnego wieczoru.

Kiedyś w bibliotece Tomek trafił właśnie na mnie.
Hm... nie lubię się chwalić, ale muszę powiedzieć,
że oczarowałam go od pierwszego rozdziału. Tak
bardzo, że myślał o mnie długo po tym, jak już
mama skończyła wieczorne czytanie. Przekładał
kartki, oglądając ilustracje, w nocy wkładał mnie
pod poduszkę, a w dzień jego myśli co rusz ulatywały do Narni.
– Tomku, wiesz, że od jutra czeka nas remont – powiedziała pewnego wieczoru mama, zaznaczając zakładką początek dziesiątego rozdziału. – Przez jakiś
czas nie będę mogła ci czytać.
– Jak to nie? Wcale?
– Niestety, nie będę miała czasu. Też mi szkoda,
bo sama jestem ciekawa, co będzie dalej. Ale cóż,
obowiązki.
– A ile będzie trwał ten remont? – spytał chłopiec z nadzieją, że może dwa dni, góra trzy, chociaż i tak trudno
mu było wyobrazić sobie tyle wieczorów bez czytania.
-8-

– Jak dobrze pójdzie, to jakieś trzy tygodnie.
– Trzy tygodnie? O, nie! – Tomek był zrozpaczony.
– To niemożliwe. Mamo, proszę, nie rób mi tego.
Prośby chłopca zdały się na nic. Miał do wyboru
dwa wyjścia – czekać albo zacząć czytać samemu.
Czekanie wydawało mu się nie do zniesienia. Trzy
tygodnie! To prawie tyle co pół wakacji. Nie, tyle nie
mógł wytrzymać.
Otworzył książkę.

Z tytułem rozdziału jakoś sobie poradził – duże
litery, krótki tekst, przez pierwsze trzy zdania też
przebrnął, (kiedy czytali z mamą, on zawsze odczytywał tytuły rozdziałów i kilka zdań), ale dalej już
było gorzej. Litery, początkowo spokojne, (Tomek
miał nawet nadzieję, że tym razem nie będą się ruszały), już w drugim akapicie zaczęły robić mu na złość.
Chwiały się, obracały, zamieniały miejscami i chłopiec w żaden sposób nie mógł zrozumieć, dlaczego pan Bóbr chciał zabrać na drogę czapkę herbaty.
Może Mówiące Bobry nie przechowywały herbaty
w puszce ani w pudełku, tylko w czapce? Tomek
wyobraził sobie zrobioną na drutach żółto-czerwoną
czapeczkę przewiązaną sznurkiem jak worek, stojącą w spiżarni na półce obok słoików z konfiturami.
A może czapka była potrzebna do zaparzania herba-9-

ty? Wkładało się taką czapkę wypełnioną herbacianym suszem do dzbanka i zalewało wrzątkiem. Napar spływał do naczynia, a fusy zostawały w czapce.
Ale co potem Bobry robiły z czapką? Prały, suszyły
czy też po prostu wyrzucały, bo czapki były jednorazowe? Mówiące Bobry z Narni mogły mieć przecież różne dziwaczne zwyczaje. Tomek przeczytał
to zdanie cztery razy, próbując zrozumieć, do czego
służyła Bobrom czapka, i wreszcie za czwartym razem odkrył swój błąd – tam było napisane „paczkę”!
Nie „czapkę”, ale „paczkę herbaty”!
Następna pułapka czyhała zaledwie kilka linijek niżej. Otóż gdy pani Bobrowa pakowała prowiant, Zuzanna zwróciła uwagę na brak „saczu”. „Może to jakieś
japońskie słówko albo błąd drukarski? ” – zastanawiał
się Tomek. Częściowo miał rację. To był błąd, ale nie
drukarski. Po prostu chłopiec znowu przestawił litery
– przeczytał „saczu” zamiast „czasu”.
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Takie pułapki napotykał na każdym kroku. Nic więc
dziwnego, że kiedy dobrnął do końca drugiej strony,
był wyczerpany i strasznie bolała go głowa. Wybaczyłam mu nawet to, że cisnął mnie w kąt pokoju.

Byłam pewna, że będę tam leżeć zaplątana w pajęczynę przez kilka dni, ale wyobraź sobie, że jeszcze
tego samego wieczoru Tomek podniósł mnie i wyszeptał cichutko:
– Przepraszam. Nie powinienem tobą rzucać.
W końcu co ty jesteś winna, że jestem takim beznadziejnym tumanem, który nawet nie umie czytać.
Och, gdybym mogła mu się przeczytać, od razu
bym to zrobiła! Niestety, nie mogłam mu pomóc.
Tej nocy Tomek jak zwykle schował mnie pod poduszkę. Potem długo jeszcze przewracał się z boku
na bok, a gdy wreszcie zasnął, przyśniły mu się litery. Tylko że to nie były spokojne litery z poprzednich snów, które stały nieruchomo na swoich miejscach. Te były zupełnie inne. Nagle zaczęły rosnąć,
a potem wyskoczyły z kartki i zamieniły się w węże.
Tomek chciał uciec, lecz węże otoczyły go z wszystkich stron. Syczały i chichotały, układając się w różne
kształty. Chłopiec, przezwyciężając strach i obrzydzenie, złapał najbliższy czarny ogon. „Na miejsca!”
– krzyknął najgłośniej jak potrafił.
- 12 -
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Węże znowu zmieniły się w litery, a Tomek ruchem
palca łączył je w sylaby i czytał. Najpierw wolno, potem coraz szybciej.
Kiedy się obudził, od razu sięgnął po mnie i tak
samo jak we śnie wodził palcem pod kolejnymi linijkami, odczytując sylabę za sylabą. Odkrył, że w ten
sposób idzie mu trochę łatwiej. Tym razem udało mu
się przeczytać prawie cztery strony, zanim rozbolała
go głowa.
Byłam pierwszą książką przeczytaną przez Tomka.
A jeszcze przed końcem remontu zabrał się za kolejne Opowieści z Narni.
– I już nie miał kłopotów z czytaniem? – spytała
Kasia.
– Czytał wolniej niż koledzy, nie lubił czytać głośno, bo wtedy denerwował się i mylił, ale najważniejsze, że już nie musiał czekać na mamę. Mógł czytać sobie sam.
– Czy Tomek miał dysleksję?
Zaskoczyło mnie to pytanie. Nie przypuszczałam,
że Kasia słyszała o dysleksji.
– Brawo! Jak na to wpadłaś?
– Moja kuzynka, Ewa, ma dysleksję. Nie znosi czytania, bo słabo jej idzie, a przy pisaniu robi strasznie dużo błędów. Pokazywała mi swój zeszyt. Ojej,
żebyś widziała, co tam się działo! Zamiast „ą” było
„a”, bo Ewa zapomniała dostawić ogonek, przy „t”
zapomniała o laseczce, więc wyszło „l”, „półki” za- 14 -

mieniła na „bułki”, „miśki” na „miski” z „plamy”
zostały „lamy”, „rzeka” w jednej linijce była napisana przez „rz”, a w następnej przez „ż”. Ale najbardziej spodobał mi się „kotomierz”. Ewa też się
z niego śmiała. I zastanawiałyśmy się, jakby taki kotomierz wyglądał. Teraz Ewa pisze już trochę lepiej,
bo robi różne ćwiczenia na zajęciach u pani pedagog i w domu. A jak kiedyś płakała, że ma już tego
wszystkiego dość, to jej mama powiedziała, że wielu
znanych ludzi miało dysleksję; na przykład Andersen, który napisał „Brzydkie kaczątko” i taki znany
malarz, co był też rzeźbiarzem, wynalazcą, matematykiem. Nie pamiętam, jak się nazywał.
– Mówisz o Leonardzie da Vinci? – spytałam.
– Tak – ucieszyła się Kasia. – I jeszcze ciocia opowiadała o takim panu, który wynalazł żarówkę i wiele innych rzeczy.
– Tomasz Edison – podpowiedziałam.
– No właśnie, miał na imię tak samo jak ten chłopiec, o którym opowiadałaś. A wiesz, co teraz dzieje
się z tym twoim Tomkiem?
– Przez jakiś czas przychodził do biblioteki, potem
gdzieś się przeprowadził. Od lat go nie widziałam.
Teraz jest już dorosły. Ciekawe, jak mu się życie
ułożyło. – Westchnęłam. Ciężko mi było rozstawać się z ludźmi, którzy mnie polubili. A niedługo
czekało mnie rozstanie z Kasią. Musiałam wrócić
do biblioteki.
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ŚWIAT
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MIŚKI
—
MISKI

Bł ę dy w z e s z y t a c h
dy s l e k t y ków

PÓŁKI
—
BUŁKI
- 17 -

PL A M Y
—
LA M Y
KOT O M I E R Z
—
K ĄT O M I E R Z
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SŁAWNI
DY S L E K T Y C Y

Tomasz
Edison,

wynalazca
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JAN
CHRISTIAN
ANDERSEN

pisarz,
autor
„Brzydkiego
kaczątka”

LEONARDO
DA VINCI

malarz,
rzeźbiarz,
wynalazca,
matematyk
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DYSLEKTYKÓW
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Kasia wcale nie chciała mnie oddawać. Dwa razy
przedłużała termin zwrotu. Dobrze nam było ze
sobą. Codziennie wieczorem długo rozmawiałyśmy.
Ona mówiła, co się wydarzyło w ciągu dnia, ja opowiadałam o moich przygodach z czytelnikami, o życiu w bibliotece i polecałam jej książki, które warto
przeczytać.

Aż nadszedł dzień, kiedy Kasia musiała mnie oddać. Zawsze biegła do biblioteki jak na skrzydłach,
lecz tym razem wlokła się noga za nogą. Na bibliotecznym korytarzu zagadnęła ją pani Ania.
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ZAPRASZAMY!

– Kasiu, w czytelni jest spotkanie z pisarzem, który
pisze książki dla dzieci. Już się zaczęło, ale możesz
wejść, jeśli chcesz.
– Z prawdziwym pisarzem? – spytała Kasia.
– Z najprawdziwszym – uśmiechnęła się pani Ania.
No i oczywiście poszłyśmy na to spotkanie.

Pisarz opowiadał, skąd bierze pomysły na książki
i imiona dla bohaterów, jak powstaje książka i jak
długo ją pisze. Później dzieci zadawały pytania.
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– Jaka jest pana ulubiona książka? – spytał chłopiec, który siedział w pierwszym rzędzie i cały czas
coś pisał w notesie.
Wyobraźcie sobie, co czułam, kiedy usłyszałam:
– „Lew, czarownica i stara szafa”. To najważniejsza książka w moim życiu. Dzięki niej nauczyłem się
czytać i zacząłem marzyć, że zostanę pisarzem.
Już pewnie zgadliście, jak miał na imię pisarz?
Tak, to był mój Tomek!
Nie mogłam się doczekać, kiedy wszyscy sobie pójdą i będziemy mogły z nim porozmawiać. Poznał
mnie od razu! Bardzo się ucieszył z naszego spotkania
i zapisał się do biblioteki, żeby mnie znowu wypożyczyć! A Kasi podarował na pamiątkę swoją książkę.

- 25 -

KONIEC
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Kilka słów do rodziców i nauczycieli
Wśród dzieci występuje przeświadczenie, że inność oznacza coś gorszego. Dzieci niepełnosprawne, chore, wyróżniające się wyglądem czy
nietypowym zachowaniem spotykają się często z negatywnym nastawieniem rówieśników, którzy nie wiedzą, jak reagować na odmienność.
Jak nauczyć dziecko wrażliwości i otwartości?
Pomagając mu poznać i zrozumieć inność.
„Czapka, lamy i kotomierz”, kolejna bajka psychoedukacyjna z serii
„Bajki bez barier”, wprowadza dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym w świat rówieśnika z dysleksją rozwojową.
Dysleksja rozwojowa to specyficzne trudności w uczeniu się występujące u dzieci o prawidłowym rozwoju intelektualnym. Spowodowane są
one zaburzeniami niektórych funkcji poznawczych, motorycznych i ich
integracji, uwarunkowanymi nieprawidłowym funkcjonowaniem układu
nerwowego. W Polsce problem ten dotyczy ok. 10 % dzieci.
•
•
•
•

Dysleksja rozwojowa obejmuje kilka rodzajów zaburzeń:
dysleksja – specyficzne trudności w czytaniu,
dysortografia – specyficzne trudności w opanowaniu poprawnej pisowni
dysgrafia – niski poziom graficzny pisma
dyskalkulia – specyficzne trudności w uczeniu się matematyki.

Dysleksję rozwojową diagnozujemy w starszym wieku szkolnym, natomiast w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym możemy mówić
o ryzyku dysleksji.
Książka „Czapka, lamy i kotomierz” przedstawia trudności dzieci z
dysleksją w opanowaniu czytania i poprawnego pisania, wskazuje potrzebę terapii pedagogicznej oraz prezentuje sylwetki sławnych ludzi,
którym dysleksja nie przeszkodziła w osiągnięciu sukcesów naukowych
czy artystycznych.
Przeczytanie bajki na zajęciach przedszkolnych, szkolnych, świetlicowych albo z rodzicem w domu może być punktem wyjścia do dzielenia
się wrażeniami z lektury. Z dziećmi w wieku szkolnym warto również
porozmawiać o ich doświadczeniach związanych z nauką czytania i pisania. Nawiązując do ćwiczeń, które Ewa wykonywała na zajęciach u pani
pedagog i w domu, można zaproponować dzieciom zabawy usprawniające funkcje znaczące dla opanowania umiejętności czytania i pisania.
- 27 -

Przykładowe zabawy:
• układanie puzzli
• wyszukiwanie drobnych różnic na obrazkach
• zgadnij, co się zmieniło (układamy kilka przedmiotów, a potem zmieniamy położenie niektórych albo dokładamy lub zabieramy jakieś
przedmioty, jedno dziecko zgaduje, co się zmieniło, inna wersja – trzeba zgadnąć, które dzieci w kręgu zamieniły się miejscami)
• łańcuszek wyrazów (wybieramy kategorię np. owoce, zabawki, przybory szkolne itp., osoba zaczynająca wymienia jakąś rzecz z danej kategorii, następna powtarza i dodaje kolejną rzecz, itp.)
• wyrazowe domino (jedna osoba mówi co najmniej dwusylabowy wyraz, kolejna podaje wyraz zaczynający się na ostatnią sylabę poprzedniego wyrazu itp.)
• zabawa w głuchy telefon
• wyklaskiwanie lub wystukiwanie podanego rytmu
• dyrygent (jedno dziecko jest dyrygentem i obiema rękami wykonuje
w powietrzu takie same ruchy, pozostałe dzieci je naśladują, następnie
dyrygent wybiera swojego następcę).
Mamy nadzieję, że niniejsza publikacja będzie dla Państwa wsparciem
w rozmowach z dziećmi na temat dysleksji, pomoże dzieciom w zrozumieniu rówieśników, którzy mają tego typu trudności i przyczyni się do
rozwoju empatii.
opracowała Joanna M. Chmielewska
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Co to jest żywa książka? Skąd się wziął kotomierz? Dlaczego Tomek kochał książki i nienawidził ich jednocześnie?
„Czapka, lamy i kotomierz” to bajka psychoedukacyjna, która wprowadza w świat dziecka z dysleksją, pomaga
poznać i zaakceptować inność. Może być wsparciem dla
rodziców i nauczycieli w rozmowach na temat zaburzeń,
chorób i niepełnosprawności z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym.
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