Poniedziałek/Wtorek
W tym roku po raz szósty w naszej szkole obchodzimy Europejski Tydzień
Świadomości Dysleksji. Dysleksja to modny temat, ale tak naprawdę czy
wiemy co to jest dysleksja? Specyficzne trudności w uczeniu się nie
sprowadzają się tylko do trudności z opanowaniem szkolnego materiału
nauczania. Pojawia się pytanie: czy wszyscy możemy się nauczyć czytania i
pisania równie dobrze i szybko? Sławną osobą z dysleksją, którą dziś wam
przedstawimy to : AGATHA CHRISTIE, autorka popularnych powieści i sztuk
kryminalnych, które według UNECSO zajmują trzecie miejsce na świecie pod
względem popularności, po Biblii i dziełach Szekspira, także przeżywała ciężkie
chwile z powodu trudności w nauce czytania i pisania, które wiele źródeł
tłumaczy dysleksję rozwojową. PISARKA DOŚWIADCZYŁA RÓWNIEŻ
INNYCH KŁOPOTÓW, O KTÓRYCH TAK PISAŁA: „Nie potrafię i już nie
nauczę się przemawiać; nie umiem jasno się wypowiadać – o wiele lepiej wyłożę
rzecz na piśmie.”
Hasło przewodnie: NAUCZYCIEL BLIŻEJ UCZNIA
Wtorek
Kolejny dzień z tygodnia świadomości dysleksji. Dzisiaj jest Dzień z Whoopi
Goldberg, czyli gra aktorska. Odkryj swój talent aktorski podczas gry kalambury.
W każdym z was jest ukryty talent, niektórzy już go znaleźli, a niektórzy
dopiero odkryją.
Środa
Biorąc udział w konkursie plastycznym „Zagadki o sławnych osobach z
dysleksją”, dowiedzieliście się, że dysleksja to nie tylko powód trudności, ale i
odkrywanie różnych regionów naszego mózgu odpowiedzialnych za liczne
talenty. Dzisiaj swoim talentem podzielą się uczniowie, którzy grają na różnych
instrumentach, śpiewają. W czasie przerwy obiadowej, będzie Muzyczny talent
SHOW w sali 134.
Czwartek
Czwarty dzień Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji. Dzisiaj wasi
rówieśnicy z wszystkich szkół w Starogardzie i nie tylko, biorą udział w grze
terenowej „NIE DAM SIĘ DYSLEKSJI!”

Piątek
Niestety to już ostatni dzień Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji,
dzień podsumowań i ogłoszenia wyników konkursów. Słuchajcie uważnie, bo
może to wasza klasa wygrała pizze.
Tegoroczny Tydzień Świadomości Dysleksji pod hasłem „Motywacja w
dysleksji: nasze mocne strony!” uważam za zakończony. Dziękuję za udział w
zabawach i koncertach.

