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,,Ich geniusz nie istniał pomimo dysleksji a tylko dlatego, że byli
dyslektykami"



Dyslektyk to osoba, która ma
trudności w uczeniu się

czytania i pisania.



Dyslektyk to osoba, która :

- jest błyskotliwa i elokwentna 
 - ma bardzo dobrą intuicję       
- myśli niewerbalnie- obrazami
- jest ciekawa świata i wnikliwa
- ma wysoki poziom IQ            



         - jest utalentowana w takich dziedzinach jak:     
 muzyka, teatr, sztuka, mechanika, 
projektowanie, sprzedaż , biznes

- łatwo rozwiązuje problemy                     
         - posiada wspaniale rozwiniętą pamięć                  

długotrwałą- pamięta zdarzenia, twarze
- postrzega świat w wielu wymiarach-      

używa wszystkich zmysłów
- jest pracowita, otwarta i spontaniczna



Sławni dyslektycy:



Leonardo da Vinci 
(1452-1519)

  Posiadał wiele talentów.
Był malarzem,

rzeźbiarzem,architektem, wynalazcą,
konstruktorem,

filozofem i matematykiem.   
Pamiętamy go także jako twórcę

słynnego obrazu
                       ,,Mona Lisa".                                                       



Albert Einstein
(1879-1955)

Bardzo późno zaczął mówić. Czytać nauczył się dopiero 
w wieku 9 lat. Miał też problemy z pisaniem. Ze względu
na słabą pamięć z trudem przyswajał wiedzę z różnych

dziedzin.  Oblał swój pierwszy egzamin na studia.
Dwukrotnie stracił pracę nauczyciela 

z powodu trudności związanych z dysleksją.                 
Był jednym z największych fizyków teoretycznych.

Stworzył teorię względności. 
Otrzymał Nagrodę Nobla 

za zasługi dla fizyki teoretycznej oraz  odkrycie praw
rządzących efektem fotoelektrycznym.



Thomas Alva Edison
(1847-1931)

Nigdy nie przyswoił sobie zasad ortografii, miał też
problemy z arytmetyką.

 Był samoukiem, przedsiębiorcą i  jednym z najbardziej 
twórczych wynalazców na świecie.

Dorobek założonych i administrowanych przez niego
laboratoriów  to ponad 1000 patentów. 

Wynalazł  : żarówkę elektryczną, fonogfaf, 
silnik prądu stałego, akumulator,
 kamerę filmową oraz dyktafon.



Hans Christian Andersen
(1805-1875)

Nawet jako osoba dorosła nigdy 
nie nauczył się pisać poprawnie.

Był pisarzem i poetą najbardziej znanym 
z twórczości baśniopisarskiej. 

,, Brzydkie kaczątko", ,,Dziewczynka 
z zapałkami", ,,Królowa śniegu", ,,Calineczka"

oraz wiele innych baśni uwielbiają  dzieci
i dorośli na całym świecie.



Henry Ford
(1863-1947)

Był amerykańskim przemysłowcem, inżynierem
 oraz założycielem Ford Motor Company.

Zrewolucjonizował produkcję aut
 i przyczynił się do tego, 

że szybko stały się one dostępne 
dla zwykłych ludzi. Jest przykładem na to, 

jak pasja może zmienić świat.



Był  jednym z największych twórców przemysłu
rozrywkowego w historii.  Stał się legendą animacji 

i filmu. Zdobył rekordową liczbę 59 nominacji 
do Oscarów i aż 26 statuetek. 

Był siedmiokrotnym  zdobywcą  Nagrody Emmy.
 Jest twórcą takich postaci jak Myszka Miki, Kaczor

Donald i pies Pluto.  W 1955r. założył pierwszy park
rozrywki na świecie-Disneyland. 
 Jest 6 takich miejsc na świecie.

Walt Disney
(1901-1966)



Jest jedną z nasławniejszych
 amerykańskich aktorek. Grała role w wielu 

filmach, np. :,, Zakonnica w przebraniu", 
,,Uwierz w ducha"- za rolę w tym filmie

 zdobyła w 1990 r. Oscara.
Zagrała w ponad 160 filmach i serialach.

Whoopi Goldberg
(ur.1955)



Był znawcą  kuchni, prezenterem programów
telewizyjnych o tematyce kulinarnej oraz  autorem

wielu książek kucharskich.  Nauka czytania
sprawiała mu dużo problemów, 

a poziom graficzny pisma poprawił dopiero, 
gdy zaczął pisać drukowanymi literami.

Maciej Kuroń
(1960-2008)
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