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ДИСГРАФИЈА 

Дисграфијата1  се однесува на специфичен сет предизвици при пишувањето кои влијаат врз вештините за 
пишување, односно ракописот, самото пишување и правописот.

Проблемите кои детето ги има при писменото изразување не се поврзани со дисграфијата. Но, потребата децата 
интензивно да се фокусираат на самиот процес на пишување букви, зборови и реченици може да го попречи 
начинот на размислување и оформување идеи и постапките како да ги пренесат. 

ЕЕден од главните знаци на дисграфија е неуредниот ракопис. Ова се некои од клучните вештини за пишување при 
кои децата со дисграфија имаат проблеми:
• обликување букви
• правилно распоредување на буквите на страницата
• пишување на права линија
• пишување букви со правилна и еднаква големина
• држење на листот со едната рака а пишување со другата
•• држење и контролирање молив или друг прибор за пишување
• соодветен притисок врз листот со приборот за пишување
• одржување на положбата на десната рака при пишувањето.

ПроПроблемот со формирање букви спречува да се совлада правописот и пишувањето, што е причина за 
многубројните грешки кај децата со дисграфија. Тие воедно пишуваат многу бавно, што влијае врз нивната 
способност да се изразат во писмена форма и да работат со иста динамика како и другите деца во одделението. 
Дисграфијата не значи дека детето не е паметно ниту мрзливо, туку дека му треба дополнителна помош и 
поддршка.

Како да откриете дали Вашето дете има дисграфија

ТТочната дијагноза е специфично нарушување на учењето со оштетување во писменото изразување, и се однесува 
на проблеми со изразување на мислите во писмена форма, а не на тешкотии во физичкиот чин на пишувањето. 

Не е лесно да се дијагностицира дисграфијата и да се одвои од некои други нарушувања со слични симптоми. Се 
користат, меѓу другото, тестови за пишување, спелување, правопис, фини моторни вештини (способност да се 
прават движења користејќи ги малите мускули на рацете и зглобовите) или за вештини за планирање на 
моториката (способност да се запаметат и извршуваат неопходни чекори кои се дел од некое движење).

ПроПроблемите со пишувањето може да бидат предизвикани и од други потешкотии во учењето; така, лошиот 
правопис може да се должи на дислексија (потешкотии во читањето) или  диспраксија (развојни тешкотии 
регулирање на координацијата). Дијагностицирањето а најважниот чекор во справувањето со дисграфијата. 

Што може да помогне кај дисграфијата

Помошта за дете со дисграфија вклучува поддршка и услуги на училиште, терапија надвор од училиштето и 
стратегии што можете да ги спроведувате во домот: 

ТТерапии: Работната (окупациона) терапија е најдобриот начин да им се помогне на деца кои имаат проблеми во 
пишувањето. Терапевтите работат со децата во подобрување на фините моторни вештини и моторното 
планирање, додека физикалната терапија помага за правила положба и држење на рацете.

1Повеќе за дисграфијата можете да најдете во Прирачникот за наставници и училишни инклузивни тимови, подготвен во рамки на 
Проектот „Биди ИН, биди ИНклузивен, биди ИНклудиран, на македонски јазик на 
https://stepbystep.org.mk/WEBprostor/priracnici/priracnik_za_nastavnici_i_inkluzivni_timovi-MK.pdf, и на албански јазик на  
https://stepbystep.org.mk/WEBprostor/priracnici/priracnik_za_nastavnici_i_inkluzivni_timovi-AL.pdf.
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Поддршка на училиште: Децата со дисграфија може да добијат помош на училиште преку ИОП или други 
прилагодувања, вклучувајќи асистивна технологија (на пр. интерактивни табли), софтвер за диктати, доследност 
во инструкциите, флексибилност во задачите и начините на утврдување на знаењата и вештините, обезбедување 
едноставни држачи за моливи, матрици за пишување и ишарани листови, графички органајзери итн. 

ПомошПомош дома: Постојат многу начини како можете да му помогнете на Вашето дете, но најважно е  да му покажете 
дека сте тука за него и да му давате поддршка и пофалби за да изгради самопочит и самодоверба и да задржи 
мотивација. На интернет се достапни многубројни видео инструкции и идеи2 , но најдобро е да се консултирате со 
стручно лице. Во прилог Ви даваме неколку идеи.3

2На англиски јазик на: https://educationpossible.com/teach-writing-child-dysgraphia/; https://focusandread.com/10-tips-to-help-children-with-dysgraphia/; https://profound-advice.com/how-can-i-help-my-dysgraphic-child/; 

https://www.readacademy.com/post/how-to-help-my-child-with-dysgraphia-a-parents-guide; на македонски јазик на:  

https://madreshoy.com/mk/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%BE-%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%9A%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D1%83

%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%B8-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%98-%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0/; 

https://https://www.ip.mk/disleksija-kako-da-mu-pomognete-na-deteto-so-ova-narusuvanje-vo-citanjeto/; 

 3Според https://www.understood.org/en/articles/8-expert-tips-on-helping-your-child-with-dysgraphia 

Почувствувајте ги буквите. 
Отсуството на едно сетилно искуство ги зајакнува другите. Експертите советуваат да се пробаат активности кои му помагаат на Вашето 
дете да се фокусира на чувствување а не на гледање како настанува буква. На пр., со прст цртајте букви на грбот на Вашето дете или на 
неговата дланка (во овој случај треба да ги затвори очите). Потоа нека ја напише таа буква на Вашиот грб или на лист хартија. Во 
понапредна фаза можете Вие да напишете голема буква  детето да ја напише соодветната мала буква или обратно. 

Пишувајте големи букви.
ДДецата со дисграфија обично имаат проблем да запомнат како правилно да ги обликуваат буквите. Еден препорачан начин е децата при 
пишувањето да користат мултисензорни материјали и големи моторни движења. На пр. можат да испишат големи букви со крем за 
бричење на плочките во бањата или да го измазнат кремот на плочките и да напишат букви во пената или можат да обликуваат букви во 
влажен песок. Ако додадете песок во бојата со која пишуваат букви со прстите ќе се засили сензорното доживување. 

Играјте си со глина. 
ГГлината е супер средство за играње и учење; таа е густа и лесно се обликува, а грешките веднаш исчезнуваат. Исукајте ја глината во 
конци и со нив заедно обликувајте  букви; со тоа се зајакнуваат мускулите во рацете и подобруваат фините моторни вештини, но уште 
поважно, се засилува менталната слика на буквите во умот. Расукајте глина на рамна површина (се препорачува тоа да го направите на 
хартија за печење, така полесно се чисти) по што Вашето дете може со молив врежува букви. Со тоа мозокот добива веднаш добива 
повратни информации за тоа како се обликуваат букви. 

Вежбајте штипкање.
ПравПравилно држење молив е предизвик за многу деца со тешкотии во пишувањето. Вашето дете може да ги зајакне прстите и да го 
подобри „фатот за молив“ со помош на алатки за „штипкање“ што ги имате низ домот, како на пр. пинцети, кинески стапчиња за јадење 
(споени на едниот крај со гума) или штипалки за мраз. Нека се обиде да фаќа со нив мали предмети – лешници, топчиња од хартија, 
монисти, мали гуми за моливи и сл. За да биде поинтересно, можете да организирате натпревар, кој за најкусо време ќе успее да пренесе 
определен број предмети од еден во друг сад.

Вежбајте ги двете страни на телото.
ЗаЗа детето да може да пишува правилно, двете страни на телото треба да работат заедно: Едната рака ја држи хартијата стабилна а другата 
пишува со моливот. Секоја активност која поттикнува координирано движење на двете страни на телото помага овие способности да се 
засилат, на пр. кога користи ножици едната рака држи, другата сече. Од полза се сите физички вежби кои ја јакнат координација на 
телото како што се ѕвезда, допирање на прстите од една нога со прстите од обратната рака, твистер, скокање и клекнување и сл. 

Развивајте телесна сила и стабилност. 
ПиПишувањето можеби не изгледа физички напорно, но, правилното седење и контролирањето на моливот и хартијата бараат мускулна 
сила и стабилност во рамењата и стомакот. Вежби за јакнење на овие делови на телото помагаат при подготовката за пишување, како на 
пр. одење на „4 нозе“, склекови, шутирање кошеви, качување и висење од справи на игралиште, качување по јаже и сл. Дури и читањето 
додека лежите на стомак на подот ги засилува овие мускули. Затоа, одвојте време за играње и вежбање на телото на игралиште, во 
дворот или во игротека. 

Вежбајте „организирано“ раскажување. 
ДДецата со дисграфија често имаат проблем да си ги организираат мислите. Можете да помогнете со вежбање структурирано 
раскажување приказни. Пред спиење, замолете го своето дете да Ви раскаже како го поминало денот. Нека започне со вовед, на пр. 
„Денес е вторник и многу убаво си поминав на училиште“. Замолете го да опише одвоено што правел наутро, попладне и навечер, а 
потоа побарајте ова да го спои во една целина.  Важно е што е можно повеќе да раскажува и да воведува и одржува структура и 
последователност во мислите и говорот.  

Прво кажете потоа пишувајте.
ДДецата со дисграфија можеби изобилуваат со одлични идеи, но за нив е мошне фрустрирачко тие свои идеи да ги стават на хартија. 
Охрабрете го своето дете да ги снима (на паметен телефон или друг уред) своите мисли или приказната што сака да ја раскаже. Потоа 
може да ја репродуцира снимката кога ќе седне да пишува. Ова може да биде корисна алатка за зајакнување на самодовербата.


