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RECOMANDARI DISLEXO -  DISGRAFIE 

Dislexia este definita ca dificultatea de a citi, manifestata prin tulburari la nivelul 

perceptiei auditive, optice si a celei kinstezice, ca semne revelatoare. Dificultatile 

in deprindereea citirii se refera atat la corectitudine, cat si la modul constient, 

curent si expresiv, pe care trebuie sa il realizeze cititul. Astfel dislexia poate fi 

definita prin toate tulburarile ce apar in procesul de achizitie al lexiei, in 

mecanismele actului lexic. 

Disgrafia se denumeste ca incapacitate a copilului cu limbaj, auz, dezvoltare 

mentala normala, de a invata corect si de a utiliza constant scrisul in conditiile de 

scolarizare normala. Structurile perceptive de la nivelul auditiv, vizual si kinestezic 

implicate in invatarea limbajului scris, precum si structurile spatio-temporale 

implicate, sunt elementul central in intelegerea si terapia actului lexico-grafic.  

Recomandam urmatoarele exercitii utile in remedierea dislexo-disgrafiei 

 exerciţii de analiză şi sinteză fonemică la nivel de silabă şi fonem/grafem; 

 exerciţii de copiere şi dictare de cuvinte cu dificultate crescândă; 

 exerciţii de citire şi accentuare corectă a cuvintelor 

 exerciţii de despărţire în silabe (oral şi scris) când contactul silabic este 

exclusiv vocalic (a-ur) sau exclusiv consonantic (car-te) 

 exercitii de diferenţiere a grafemelor cu dificultăţi de natură: optică (u-n; m-

n; a-o; c-e; e-l) şi fonetică şi auditivă (f-v; t-d; s-z; ş-j; c-g; ce-ge; ci-gi) 

 exercitii de folosire a cuvintelor paronime insistând pe aspectul semantic 

(pară-bară; varsă-varză) 

 exerciţii de dictare în perechi a unor cuvinte cu foneme/grafeme similare 

(S/Z, C/G, T/D,  P/B   etc.); 

 exercitii de compunere de cuvinte din silabe date 

 exercitii de completare de cuvinte cu silabe care lipsesc 
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 exercitii de scriere şi citire de cuvinte care conţin diftongi, triftongi, grupuri 

de consoane 

 exerciţii de lexie şi grafie a unor fraze lungi, cu respectarea pauzelor între 

cuvinte 

 exerciţii de completere de cuvinte în texte lacunare (propoziţii lacunare); 

 construirea de propoziţii din cuvinte izolate sau în jurul unor „cuvinte cheie” 

 exercitii de scriere şi citire de cuvinte cu doi “i” la sfârşit 

 exercitii de scriere şi citire de cuvinte cu “m” înainte de “p şi b” 

 exercitii de scriere şi citire de cuvinte ce conţin grupurile de litere 

 exercitii de scriere şi citire a unor propoziţii cu stabilirea numărului de 

cuvinte din propoziţie şi locul lor 

 exercitii de copiere de text – citirea acestora pe sintagme cu respectarea 

semnelor de punctuaţie şi a elementelor prozodice 

 exercitii de scriere după dictare a unor texte scurte după dictare – cu 

sesizarea şi respectarea regulilor ortografice 

 exercitii de realizare a unor compuneri scurte – pe bază de cuvinte date sau 

imagini 

 exercitii de realizare a unor compuneri scurte – cu inceput/ sfarsit dat 

 exercitii de descriere, în scris – a unor imagini sau tablouri, citirea lor 

 exercitii de descriere în scris a unor întâmplări – citire 

 exercitii privind formularea de răspunsuri scrise la întrebări 

 exercitii de formulare de propoziţii pe bază de cuvinte date sau după imagini 

– folosind întâi forma de singular şi apoi de plural 

 exercitii de formulare de propoziţii cu folosirea celor trei timpuri 
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 exercitii de formulare de propoziţii folosindu-se forma de genitiv-dativ 

 exercitii de formulare de propoziţii afirmative, negative, interogative, 

exclamative 

 exercitii de transcriere corectă a unui text 

 exercitii de scriere după dictare – texte bogate în semne de punctuaţie 

 exercitii de redare într-o succesiune logică a conţinutului textului citit – întâi 

pe baza întrebărilor puse de profesor apoi prin cuvinte proprii 

 exercitii de citire în ritm propriu a textelor cu respectarea însă a intonaţiei 

cerute de semnele de punctuaţie 

 exercitii de citire a unor cuvinte care conţin diftongi, triftongi 

 exercitii de citire de versuri, descrieri 

 exercitii de scoatere a unor idei principale dintr-un text 

 exercitii de ordonare logică a unor cuvinte date (amestecate) astfel incat sa 

formeze propozitii cu sens 

 exercitii de transformare a unor propoziţii simple în propoziţii dezvoltate 

 exercitii de realizare a unei compuneri scrise după povestiri ilustrate 

 exercitii de organizare logică a unor propozitii amestecate astfel incat sa 

alcatuiasca un text cu sens 
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