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Życiorys
Leonardo da Vinci (ur. 15 kwietnia 1452 w Anchiano, zm. 2

maja 1519 w Clos Lucé) – włoski renesansowy malarz, rzeźbiarz,

architekt, a także odkrywca, matematyk, wynalazca. Leonardo

pracował na największych dworach Europy, m.in. dla

rodów Sforzów i Medyceuszy. Doprowadził do znacznego

wzrostu poziomu wiedzy o anatomii, budownictwie

lądowym i hydrodynamice. Zaznaczył swoją obecność także w

dziedzinie architektury, rzeźby, filozofii i pisarstwa, ale te zajęcia

odgrywały mniejszą rolę w jego życiu.
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Wiadomo, że pierwsze 5 lat swojego życia Leonardo

da Vinci spędził w osadzie Anchiano w domu swojej

matki, a od 1457 roku zamieszkał w miasteczku

Vinci, w domu swojego ojca, w którym mieszkali

jeszcze jego dziadkowie i wuj Francesco.



Leonardo otrzymał nieformalne wykształcenie w takich

dziedzinach jak język łaciński, geometria i matematyka. W

późniejszym okresie życia w swych notatkach wspomniał

tylko dwa znaczące zdarzenia ze swojego dzieciństwa.

Pierwsze, które uznał za omen, było związane z przelotem

kani nad jego kołyską, która ogonem musnęła jego twarz.

Drugie było związane z wędrówkami po górach: odkrył

jaskinię, do której bał się wejść, gdyż mógł tam

przebywać jakiś przerażający potwór, ale z drugiej strony

był zaciekawiony, co mógłby tam znaleźć.

.



Leonardo da Vinci dyslektyk ?

Leonardo da Vinci był dyslektykiem. Dysleksja nie jest przeszkodą, której
nie można pokonać, czasem trudności pomagają nam w drodze do
sukcesu. Uczą wytrwałości, konsekwencji, „zmuszają” do szukania
nowych metod , sposobów radzenia sobie z naszymi ograniczeniami.

Dysleksja to „przypadłość” z jaką musieli się mierzyć najwięksi i
najmądrzejsi, którzy wnieśli ogromny wkład w rozwój nauki, sztuki,
medycyny. Są wśród nich słynni artyści estrady, projektanci, architekci,
pisarze, sportowcy, prawnicy, lekarze, uczeni, politycy i ludzie biznesu,
a oni sami są najlepszym dowodem na to, że sukces jest w zasięgu
możliwości, a można go osiągnąć cierpliwością i systematyczną pracą,
dzięki wspieraniu talentów, pasji i zainteresowań.



Uważa się, że da Vinci cierpiał na liczne zaburzenia w

przyswajaniu wiedzy, w tym na dysleksję i deficyt uwagi.

Niektórzy sądzą, że świadczy o tym choćby fakt

rozpoczęcia znacznie większej liczby projektów, niż mógł

kiedykolwiek ukończyć. Liczne dowody z rękopisów i listów

Leonarda potwierdzają diagnozę dysleksji. Podobno pisał

w odwrotnym kierunku, z prawej do lewej, w odbiciu

lustrzanym. Jest to wspólna cecha wielu leworęcznych

dyslektyków. Poza charakterem pisma błędy ortograficzne

w rękopisach i dziennikach demonstrują trudności językowe

znane cierpiącym na dysleksję.



Jak wyglądał Leonardo da Vinci



Twórczość:

- malarstwo

- rzeźbiarstwo

- architektura



Mona Lisa 

Jeden z najsławniejszych 

obrazów da Vinciego



Wer Towiański

Kolejny znany wytwór 

da Vinciego.



Ostatnia 

wieczerza.



Madonna ze śmiejącym 

się dzieckiem.

Jedyna zachowana rzeźba 

Leonarda da Vinciego.



Samolot 
Pierwszy samolot na 

świecie zrobiony 

przez da Vinciego.



Leonardo da Vinci przezwyciężył braki w

przyswajaniu wiedzy, kierując swoje

talenty twórcze na wizualne

przedstawienie własnych myśli. Nikt

jeszcze nie dorównał jego twórczej,

analitycznej i wizjonerskiej inwencji.



Dziękujemy za 

uwagę.
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