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Co to jest dysleksja

 Dysleksja to

 Specyficzne trudności w nauce czytania i 

pisania

 Występuje u dzieci o prawidłowym rozwoju 

umysłowym

 Jest spowodowana zaburzeniami funkcji 

wzrokowych, słuchowych i ruchowych



Sławni dyslektycy

 Albert Einstein – fizyk, słynny naukowiec

 Charles Darwin – przyrodnik, geolog                              

 Leonardo da Vinci – malarz, architekt, wynalazca, 

pisarz, matematyk                        

 Isaac Newton – fizyk

 Henry Ford – wynalazca, twórca samochodu

 Nelson Rockefeller – polityk, pisarz

 Winston Churchill – polityk, mówca

 Hans Christian Andersen – pisarz 

 Steven Spielberg – reżyser, scenarzysta i producent 

filmowy

 Walt Disney – producent filmowy 

 Pablo Picasso - malarz, rzeźbiarz, grafik, ceramik 

oraz poeta

 John Lennon - muzyk, kompozytor, piosenkarz i 

autor tekstów



Albert Einstein (1879-1955)

 Uważany za najbardziej wpływowego fizyka XX 
wieku

 Został okrzyknięty naukowcem wszech czasów, 
m. in. dzięki swojej teorii względności

 Dysleksja sprawiła, że późno nauczył się mówić

 Czytał dopiero od 9 roku życia

 Miał problemy z pisaniem i zapamiętywaniem 
informacji w szkole

 Z powodu trudności związanych z dysleksją dwa 
razy stracił posadę nauczyciela. Nie 
przeszkodziło mu to jednak przejść do historii 
jako wybitny umysł.



Pablo Picasso (1881-1973)

 Hiszpański malarz, rzeźbiarz, grafik, ceramik oraz 

poeta

 Uznawany za jednego z najwybitniejszych 

artystów XX wieku

 On i Georges Braque są twórcami nurtu malarstwa 

zwanego kubizmem



John Lennon

 Brytyjski muzyk, kompozytor, piosenkarz i autor 

tekstów

 Jeden z Beatlesów

 W 1965 roku muzyk otrzymał z rąk królowej 

Elżbiety II Order Imperium Brytyjskiego



Charles Darwin (1809-1882)

 Stworzona przez niego teoria ewolucji 

przyczyniła się od radykalnej zmiany w 

postrzeganiu świata naturalnego

 Zawdzięczamy mu naukową rewolucję, 

która wpłynęła na wszystkie dziedziny 

wiedzy i światopogląd ludzi



Leonardo da Vinci (1452-1519)

 Malarz, architekt, wynalazca, odkrywca, pisarz, 
matematyk

 Długa jest lista specjalności, w których da Vinci 
wiele osiągnął

 Dzisiaj pamiętamy go przede wszystkim jako 
geniusza

 Dał nam Mona Lisę, Damę z Łasiczką czy 
koncepcję helikoptera



Isaac Newton (1643-1727)

 Znany wszystkim twórca zasad 
dynamiki, prawa powszechnego 
ciążenia, prawa ruchu i mechaniki 
klasycznej (fizyka)

 Zapoczątkował rewolucję naukową, 
dowodząc kopernikańskiej teorii 
heliocentryzmu 

 Legenda głosi, że w szkole radził sobie 
średnio, dlatego wolał spędzać czas pod 
jabłonią, gdzie odkrył grawitację



Henry Ford ( 1863-1947)

 Ford zrewolucjonizował produkcję aut             

i przyczynił się do tego, że szybko stały 

się one dostępne dla zwykłych ludzi

 Jest przykładem na to, jak pasja może 

zamienić się w życiowy sukces i zmienić 

świat



Nelson Rockefeller (1908-1979

 Dziś nazwisko Rockefeller to niemal synonim 

bogactwa

 Najbardziej znany z rodu – Nelson – zasłynął 

dzięki swoim umiejętnościom politycznym

 Był dyslektykiem i jednocześnie 

gubernatorem stanu Nowy Jork, 

wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych, 

autorem kilku książek, a także 

kolekcjonerem sztuki



Winston Churchill (1874-1965)

 Wybitny polityk, mówca, strateg

 Został premierem Wielkiej Brytanii w trudnym 
okresie II wojny światowej

 Należał do „Wielkiej Trójki”*, z którą uczestniczył w 
najważniejszych, międzynarodowych 
konferencjach

 Za swoje wielotomowe opracowania historyczne o 
obu wojnach światowych został nagrodzony 
literacką Nagrodą Nobla

* Przywódcy trzech światowych mocarstw (USA, Wielka Brytania, Związek Radziecki), którzy 

spotykali się w czasach II wojny światowej na konferencjach międzynarodowych, na których 

omawiano wojenne zobowiązania sojusznicze oraz kształt przyszłego porządku światowego



Hans Christian Andersen (1805-1875)

 Nigdy nie nauczył się pisać poprawnie

 Jego manuskrypty zawierają wiele błędów 
charakterystycznych dla dysleksji

 Większość z nas wychowało się na jego 
bajkach

 Dał nam „Brzydkie kaczątko”, „Dziewczynkę 
z zapałkami” czy „Calineczkę”

 Był również autorem wielu utworów dla 
dorosłych



Walt Disney (1901-1966)

 Disney to wizjoner, który stworzył 

największą dziś korporację mediową

świata

 Przede wszystkim jednak jest ojcem 

najpiękniejszych, kultowych postaci dla 

dzieci, które uszczęśliwiają kolejne 

pokolenia najmłodszych i nie tylko



Steven Spielberg (ur. 1946)

 Wybitny reżyser, scenarzysta i 

producent, który wywołuje w widzach 

najgłębsze emocje w doskonałym 

wykonaniu

 Odznaczony Medalem Wolności za 

wkład w kulturowe dziedzictwo Stanów 

Zjednoczonych

 Stworzył takie filmy, jak „I.T.”, „Lista 

Schindlera”, „Park Jurajski”
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