Irudietan aurkezten ditugu ume batek egungo eta
etorkizuneko ikaskuntza zailtzen dion ikusmen-arazo
bat izan dezakeela adierazten diguten zeinu eta
sintomak.
Irudi hauetako zeinu eta/edo sintomaren bat
antzemanez gero, prebentziorik onena da berehala
esku hartzea eta ikasleari ikusmen-azterketa osoa
egitea.
Ikusi ikasteko Visión y Vida elkartearen egitasmo bat
da, ikusmen egokia ez izatearen ondoriozko
eskola-porrotaren
aurka
borrokatzeko
bere
kanpainan.
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Letra irregularra du idaztean; okertu
egiten da eta ez du espazio bera uzte
n
hitzen artean.

Telebista ikustean edo ikaslean, burua
alde batera okertzen du.

Geldoegi irakurtzen du duen adi
na
kontuan hartuta.

Lapitza gaizki oratzen du.

Testu bat isilean irakurtzeko eskatzen
badiogu, silabak ahoskatu behar ditu
irakurri bitartean. Ozen irakurtzean
esaldiak edo hitzak jaten ditu. ,

Klasean gainerakoak distraitzen
ditu; izan ere, erraz galtzen du
arreta zereginetan diharduenean.

Silabak lekuz aldatu eta

Oreka- eta koordinazio-arazoak ditu,
bizikletan joatean, txinboetara
igotzean edo kirola egitean.

antzeko hitzak erratzen

ditu.

Testu bat irakurri ondoren, zai
egiten
zaio irakurri duena azaltzel a.

Zailtasunak ditu pilota jasotzeko edo hartzeko. Erraketa
behar den jolasetan, kostatu egiten zaio bueltatzea.

Irakurtzean, lerroari
atzamarrarekin jarraitzen dio.

Sarritan argiak traba egiten dio.

