POLSKIE TOWARZYSTWO DYSLEKSJI
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XV EUROPEJSKI TYDZIEŃ ŚWIADOMOSCI DYSLEKSJI W ŁODZI
pod hasłem
CZYTANIE- WYZWANIEM I SZANSĄ DLA UCZNIA Z DYSLEKSJĄ
Partnerzy akcji

oraz łódzkie poradnie psychologiczno-pedagogiczne i specjalistyczne
Patronat honorowy
PREZYDENT MIASTA ŁODZI
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PROGRAM DZIAŁAŃ OGÓLNOŁÓDZKICH
Konferencja
„Czytanie – wyzwaniem i szansą dla ucznia z dysleksją”
16.10.2017

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, ul. Wólczańska 202
godz. 14.30 - 17.30
Zapraszamy nauczycieli, terapeutów, pracowników poradni
psychologiczno-pedagogicznych, rodziców i inne zainteresowane osoby.
Udział w Konferencji jest bezpłatny

PATRONAT HONOROWY

Marszałek Województwa Łódzkiego i Prezydent Miasta Łodzi

Program Konferencji:
14.00 – 14.30 Rejestracja uczestników
14.30 – 14.40 Otwarcie konferencji i powitanie gości i uczestników, wystąpienia
zaproszonych gości – dr Teresa Wejner-Jaworska- przewodnicząca
Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Dysleksji i dr Jan Kamiński, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka
Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi
14.40 – 14.50 „Czytanie – problemem dla ucznia z dysleksją w ujęciu najnowszych koncepcji i badań naukowych” –
dr Teresa Wejner-Jaworska, przewodnicząca Łódzkiego Oddziału PTD
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14.50 – 14.55 Prezentacja prac literackich laureatów konkursu literackiego dla uczniów z dysleksją „I ty możesz zostać
Andersenem” – uczniowie z dysleksją
z Publicznego Gimnazjum nr 5, opieka Anna Jędrych – odsłona I
14.55- - 15.00 „Ja i moja dysleksja” – prezentacja filmu z udziałem dzieci z dysleksją Fundacji Instytut Działań EdukacyjnoTerapeutycznych INERO
15.00 – 15.15 „Czytanie - od teorii do praktyki” – Danuta Gmosińska, pedagog -terapeuta Poradni PsychologicznoPedagogicznej nr 1 w Łodzi, wiceprzewodnicząca Łódzkiego Oddziału PTD
15.15 – 15.20 Prezentacja prac literackich – odsłona II
15.20 – 15.40 „Sprawdzone sposoby na bezstresową naukę czytania” – Barbara Papierz, nauczyciel-konsultant WODN w
Łodzi
15.40 – 15.45 Prezentacja prac literackich – odsłona III
15.45 – 16.00 Przerwa kawowa
16.00- 16.20 „Czytamy razem” akcja PTD z udziałem wolontariuszy ze szkół ponadgimnazjalnych – dr Teresa WejnerJaworska, Joanna Kocot, koordynator akcji oraz reprezentanci wolontariuszy
16.20 – 16.25 Prezentacja prac literackich – Odsłona IV
16.25 – 16.45 „Ebooki, czyli wprowadzenie do świata czytników” – Marcin Paszkowski, wicedyrektor Pedagogicznej
Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi
16.45 – 16.50 – Prezentacja prac literackich – Odsłona V
16.50 – 17.15 – Rozszerzona rzeczywistość szansą dla nauki i zabawy – Wydawnictwo Galaktyka
17.15 – 17.30 – Podsumowanie, dyskusja.
Zgłoszenia
na
konferencję
Dział
fax 42 636 61 46 organizacja@wodn.lodz.pl

informacji

i
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organizacji

kursów

tel.

42

636

81

83,

Gra terenowa „Pociąg do czytania”
 18.10.2017 godz. 11.00-13.30 „Pociąg do czytania”

na terenie WODN z zaangażowaniem łódzkich poradni

psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznych. Uczestnikami Gry będą uczniowie z klas V-VI ze stwierdzoną
dysleksją rozwojową wraz z ich nauczycielami.

Seminarium „Wpływ zaburzeń widzenia na umiejętność czytania”
 19.10.2017 – godz. 15.00 – 16.30 Seminarium „Wpływ zaburzeń widzenia na umiejętność czytania” – w Klubie
Nauczyciela /Piotrkowska 137/ z udziałem ortoptystki Magdaleny Zarębskiej-Lindner z Ośrodka Korekcji Wzroku w
Łodzi

Przesiewowe badania wzroku
 20.10.2017 – godz.10.00-17.00 - Sprawdź, czy Twoje dziecko dobrze widzi - bezpłatne badania przesiewowe wzroku
w Ośrodku Korekcji Wzroku w Łodzi ul. Próchnika 1 /zgłoszenia 42 633 58 98 i 42 633 67 99/
 16.10.2017 - 20.10.2017 w łódzkich poradniach psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznych, szkołach i
innych placówkach– wielorakie działania m.in. warsztaty dla uczniów, rodziców i nauczycieli, konsultacje, wystawy,
prelekcje, zajęcia pokazowe, gry, konkursy itp.
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DZIAŁANIA W PORADNIACH PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH
Nazwa Placówki: PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1
Adres: Łódź, ul. Hipoteczna 3/5 www.ppp1lodz.edu.pl
mail ppp1lodz@gamil.com
tel.42 6513652
Kiedy?

W jakich
godzinach?

Co się będzie działo?
Dla kogo?

Informacje dodatkowe
/kto prowadzi ?/

17.10

16.30-18.00

„Wagon VIP w pociągu do czytania”
Spotkanie informacyjno-warsztatowe dla uczniów klas
V-VI i ich rodziców

mgr Danuta Gmosińska
mgr Violeta Woźniak

19.10

16.00-18.00

„Nauka czytania może być zabawą”- aktywne metody
utrwalania liter i ćwiczenia czytania
Dla uczniów klas „0” i I i ich rodziców

mgr Natalia Błaszczyńska
mgr Violeta Woźniak

Zgłoszeniatel.
42 6513652

19.10

16.00-18.00

Mapy myśli dobrym sposobem na rozumienie tekstu i
uczenie się – spotkanie warsztatowe dla uczniów klas
VI-VII i gim. oraz ich rodziców.

Mgr Monika Bunicka

Zgłoszeniatel.
42 6513652

19.10

14.00-17.00

„Praca z dzieckiem z trudnościami w czytaniu”
Konsultacje dla rodziców

mgr Magdalena Ignaczak
mgr Karolina Juraszczyk

Zgłoszeniatel.
42 6513652

20.10

10.00-13.00

„Skuteczne metody w nauce czytania oparte na
sylabie”
Konsultacje indywidualne dla rodziców

mgr Violeta Woźniak

Zgłoszeniatel.
42 6513652

20.10

12.00-16.00

mgr Dominika Drygasiewicz
mgr Honorata Jóźwiak

Zgłoszeniatel.
42 6513652

20.10

9.30-12.30

„Czy słyszysz pociąg z oddali?”- przesiewowe badania
zaburzeń przetwarzania słuchowego platformą
zmysłów
Indywidualne badania dla dzieci powyżej 7 roku życia
Indywidualne konsultacje dla rodziców i uczniów na
temat map myśli

mgr Monika Bujnicka

Zgłoszeniatel.
42 6513652
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Uwagi
/np.
zgłoszenia,
charakter
zamknięty czy
otwarty itp./
Zgłoszeniatel.
42 6513652

Nazwa Placówki: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2
Adres: Łódź, Motylowa 3
e-mail poradnia.motylowa@gmail.com
tel. 42 6591581
Kiedy?

W jakich
godzinach?

Co się będzie działo?
Dla kogo?

Informacje dodatkowe
/kto prowadzi ?/

17.10.2017

16-18

Konsultacje dla Rodziców dzieci z dysleksją

Karol Kędzia- psycholog

20.10.2017

16-18

Zajęcia ortograficzne dla uczniów kl. IV-V

Katarzyna Wentlandt
- pedagog

otwarty

Co się będzie działo?
Dla kogo?

Informacje dodatkowe
/kto prowadzi ?/

Razem czytamy i wspólnie gramy

K. Maciejewska
A. P. Prażmowska

Uwagi
/np. zgłoszenia,
charakter
zamknięty czy
otwarty itp./
zamknięte

Uwagi
/np. zgłoszenia,
charakter
zamknięty czy
otwarty itp./
zgłoszenie
telefoniczne
do 30.09.2017

Nazwa Placówki: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 3 w Łodzi
Adres: Dowborczyków 5 Łódź
Mail: ppp3lodz@gmail.com
tel. 42 67 67 305
Kiedy?

W jakich
godzinach?

16.10.2017 r.

18.10.2017 r.

15.00 – 17.00

Zajęcia otwarte dla rodziców dzieci dyslektycznych kl. III

I. Agier

otwarte

17.10.2017 r.

14.30 – 16.30

Zajęcia otwarte dla rodziców dzieci dyslektycznych kl. III
- IV

M. Anyszewska –
Lichocik
I. Chmielewska

otwarte

17.10.2017 r.

13.00 – 17.00

Konsultacje psychologiczne dla rodziców

B. Świstak

otwarte
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19.10.2017 r.

14.00 – 17.00

Konsultacje psychologiczne dla rodziców

A. Sokołowska

otwarte

Uwagi
/np. zgłoszenia,
charakter
zamknięty czy
otwarty itp./

Nazwa Placówki: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 4 w Łodzi
Piłsudskiego 101, 42-674 Łódź Telefon: 42 674 59 73

Kiedy?

W jakich
godzinach?

Co się będzie działo?
Dla kogo?

Informacje dodatkowe
/kto prowadzi ?/

16.10.2017

14

Gry i zabawy dla dzieci z grupy ryzyka dysleksji

mgr I.Haak,
mgr A.Sochacka

15
17.10.2017

16

Warsztaty dla dzieci
Rozprowadzanie ulotek dla rodziców
Czytamy nasze ulubione bajki- zajęcia dla dzieci w
wieku przedszkolnym

mgr I.Haak, mgr
M.Tomczyk,
mgr E.Krystek,
mgr J.Klimkiewicz

17

Czym jest dysleksja?- warsztat dla rodziców

mgr E.Krystek,
mgr J.Klimkiewicz
mgr U.Poradowska

18

Jak wspomagać dziecko z trudnościami w czytaniu?Warsztaty dla rodziców

mgr U.Poradowska

Rozprowadzanie ulotek dla rodziców

7

charakter
zamknięty, do 15
osób

Lista w
sekretariacie
Poradni nr 4,
charakter
otwarty, do 15
osób

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 5 w Łodzi
Adres: Łódź, ul. Kopernika 40
mail: ppp5lodz@op.pl tel. 42 637 16 08
Uwagi
/np. zgłoszenia,
charakter
zamknięty czy
otwarty itp./

Kiedy?

W jakich
godzinach?

Co się będzie działo?
Dla kogo?

Informacje dodatkowe
/kto prowadzi ?/

16.10.2017r.

16 - 18

Ortografika dla smyka – gry i zabawy ortograficzne
dla dzieci w młodszym wieku szkolnym (kl.II-III )
kształtujące umiejętności ortograficzne.

Paulina Bogusz
Oliwia Kołodziejska

17.10.2017r.

16 - 18

Harry Potter w Krainie ortografii – gry i zabawy dla
dzieci
w starszym wieku szkolnym (kl.IV-VI)
kształtujące
umiejętności ortograficzne.

Agata Socha
Marta Grąbkowska

otwarty

Magdalena Pabijanek
Joanna Kocot

otwarty

18.10.2018r.

16 - 18

Mistrz ortografii – konsultacje dla rodziców, prezentacja
pomocy dydaktycznych i metod terapeutycznych
wykorzystywanych do nauki ortografii.

otwarty

Nazwa Placówki: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 6 w Łodzi
Adres: ul. Rzgowska 25
mail ppp6lodz@wp.pl
tel. 42 681-92-91
Kiedy?

W jakich
godzinach?

Co się będzie działo?
Dla kogo?

Informacje dodatkowe
/kto prowadzi ?/

16.10.2017r.

8:30-12:30

T: Ryzyko dysleksji- konsultacje dla rodziców

mgr Anna KlincewiczLebioda
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Uwagi
/np. zgłoszenia,
charakter
zamknięty czy
otwarty itp./
Sekretariat
tel. 42 6819282
co 30 minut

psycholog

16.10.2017r.

16:00-18:00

Zaburzenia przetwarzania słuchowego w kontekście
specyficznych trudności w uczeniu się- konsultacje dla
rodziców.

mgr Monika Popispedagog/logopeda/
certyfikowany terapeuta
przetwarzania
słuchowego Johansena
mgr Aleksandra
Krawczyk
pedagog/certyfikowany
terapeuta integracji
sensorycznej
mgr Monika
Jastrzębowska
psycholog

Sekretariat
tel. 42 6819282
co 30 minut

T: Dziecko w wieku przedszkolnym z grupy ryzyka
dysleksji – konsultacje dla rodziców.

mgr J. Koprowska
pedagog

Sekretariat
tel. 42 6819282
co 30 minut

Badania przesiewowe wzroku i słuchu.

mgr Karolina
Kunikowska
pedagog

Sekretariat
tel. 42 6819282
co 30 minut

T: Warsztat dla rodziców uczniów klas I-III z
trudnościami w uczeniu się czytania i pisania z
wykorzystaniem innowacyjnej metody czytania „
Czytanie wspierane nagraniem”

mgr Dorota Miązek
pedagog

Badania przesiewowe wzroku i słuchu.
16.10.2017 r.

16:00-18:00

Badania przesiewowe wzroku i słuchu.
17.10.2017 r.

08:00-10:00

17.10.2017r.

16:00-18:00

17.10.2017r.

17.10.2017r.

18.10.2017r.

14:00-16:00

16:00-18:00

10:30-12:30

Jak wzmacniać poczucie własnej wartości u dzieci z
trudnościami w czytaniu i pisaniu- konsultacje dla
rodziców
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mgr Monika Skupińska _
Majchrzak
psycholog

Sekretariat
tel. 42 6819282
co 30 minut

Sekretariat
tel. 42 6819282
co 30 minut

Sekretariat
tel. 42 6819282
co 30 minut
Sekretariat
tel. 42 6819282
co 30 minut

18.10.2017r.

16:00-18:00

Trening czytania w oparciu o zestaw edukacyjny’ Czytaj
z nami zwierzakami” – warsztat dla rodziców i
nauczycieli

mgr Dorota Piątkowska
pedagog

Sekretariat
tel. 42 6819282
6 miejsc pokój
nr 14

19.10.2017r.

8:30-10:30

Badania przesiewowe wzroku i słuchu.

mgr Joanna Ajzert
pedagog

Sekretariat
tel. 42 6819282
co 30 minut

20.10.2017r.

08:00-10:00

Zaburzenia integracji sensorycznej a trudności w
czytaniu i pisaniu dzieci – konsultacje dla rodziców.

Sekretariat
tel. 42 6819282
co 30 minut

Badania przesiewowe wzroku i słuchu.

mgr Aleksandra
Krawczyk
pedagog/certyfikowany
terapeuta integracji
sensorycznej
mgr Joanna Koprowska
pedagog

20.10.2017r.

10:00-12:00

20.10.2017r.

12:00-14:00

Konsultacje logopedyczne

mgr Monika Lis
logopeda

Sekretariat
tel. 42 6819282
co 30 minut
Sekretariat
tel. 42 6819282
co 30 minut

20.10.2017r

14:00-16:00

Trudności w nauce pisania i czytania dzieci – jak je
przezwyciężać- konsultacje dla rodziców i nauczycieli

20.10.2017r

12:00-14:00

Zaburzenia przetwarzania słuchowego w kontekście
specyficznych trudności w uczeniu się- konsultacje dla
rodziców.
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mgr Dorota Piątkowska
pedagog

mgr Aleksandra
Włodzimierska
psycholog

Sekretariat
tel. 42 6819282
co 30 minut

Sekretariat
tel. 42 6819282
co 30 minut

Nazwa Placówki: Specjalistyczna Poradnia Wspierania Rozwoju i Terapii
Adres: 91-335 Łódź ul. Hipoteczna 3/5
mail spwrit@op.pl
tel. 42 653 76 75
Kiedy?

W jakich
godzinach?

Co się będzie działo?
Dla kogo?

Informacje dodatkowe
/kto prowadzi ?/

16-10-2017

13:00 - 14:00

Konsultacje dla rodziców.
Dziecko z trudnościami w uczeniu się matematyki – jak
skutecznie pomagać.

mgr Jadwiga Kaczmarek

17-10-2017

14:00 - 16:00

Konsultacje dla rodziców.
Podnoszenie wiary we własne możliwości u dziecka
z dysleksją.

18-10-2017

13:00 - 14:00

Konsultacje dla rodziców.
Dziecko z trudnościami w uczeniu się matematyki – jak
skutecznie pomagać.

18-10-2017

13:00 - 14:00

Konsultacje dla rodziców.
Biofeedback dla rodziców dzieci ze specyficznymi
trudnościami w uczeniu się.

19-10-2017

14:00 – 16:00

Konsultacje dla rodziców.
Procedura wydawania opinii w sprawie specyficznych
trudności w uczeniu się i dostosowywania warunków
uczenia się w świetle prawa oświatowego.

20-10-2017

10:00 - 11:00

Konsultacje dla rodziców.
Biofeedback dla rodziców dzieci ze specyficznymi
trudnościami w uczeniu się.
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mgr Leszek Sołtysiak

mgr Jadwiga Kaczmarek

mgr Jadwiga
Punikowska

mgr Elżbieta Wieszczak
dyrektor poradni

mgr Jadwiga
Punikowska

Uwagi
/np. zgłoszenia,
charakter
zamknięty czy
otwarty itp./
konieczność
wcześniejszego
umówienia
telefonicznego:
42-653-76-75
konieczność
wcześniejszego
umówienia
telefonicznego:
42-653-76-75
konieczność
wcześniejszego
umówienia
telefonicznego:
42-653-76-75
konieczność
wcześniejszego
umówienia
telefonicznego:
42-653-76-75
konieczność
wcześniejszego
umówienia
telefonicznego:
42-653-76-75
konieczność
wcześniejszego
umówienia
telefonicznego:
42-653-76-75

Nazwa Placówki: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Młodzieży
Adres: Łódź, Wyszyńskiego 86
mail poradniadlamlodziezy@op.pl
tel.533575353
Kiedy?

W jakich
godzinach?

Co się będzie działo?
Dla kogo?

Informacje dodatkowe
/kto prowadzi ?/

17.10.17

12- 18

Punkt konsultacyjny w Pałacu Młodzieży dla rodziców
,, Czy moje dziecko ma dysleksję ? dyskalkulię ? „

W. Maksajda-Ptaszek
K.Kozańska
M. Drab

19.10.17

15-18

20.09.17

9 - 13

Konsultacje i porady dla uczniów, nauczycieli i
rodziców
Badania przesiewowe pod kątem dysleksji dla klas
pierwszych XLIV LO w Łodzi

Uwagi
/np. zgłoszenia,
charakter
zamknięty czy
otwarty itp./
otwarty

W. Maksajda-Ptaszek
K. Kozańska
M. Drab

otwarty

W. Maksajda-Ptaszek
K.Kozańska

Klasy I XLIV LO

Nazwa Placówki: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Aleksandrowie Łódzkim
Adres: Aleksandrów Łódzki, ul. Warszawska 10/12
mail przyjaznaporadnia@o2.pl . 42 712 13 08
Kiedy?

W jakich
godzinach?

Co się będzie działo?
Dla kogo?

Informacje dodatkowe
/kto prowadzi ?/

17.10.2017

17.00-18.00

Zajęcia dla dzieci i ich rodziców „Ortobajka”
zapoznanie z zasadami ortograficznymi poprzez
wspólne tworzenie bajki.

Renata Mrozińska

18.10.2017

17.00-18.00

Konsultacje psychologiczne dla rodziców dotyczące
trudności dydaktycznych dzieci w młodszym wieku
szkolnym.

Danuta Stasiak
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Uwagi
/np. zgłoszenia,
charakter
zamknięty czy
otwarty itp./
zapisy tel.
/nabór wewn.
zapisy tel.

18.10.2017

17.00-18.00

Konsultacje logopedyczne dla rodziców dzieci klas I-III
mającym trudności w czytaniu i pisaniu.

Beata Białkowska

zapisy tel.

18.10.2017

16.20-17.30

„Łamigłówki z ortografią”
zajęcia dla dzieci i ich rodziców wskazujące
alternatywne i atrakcyjne sposoby na ortografię

Aleksandra Tyluś

zapisy tel. /
nabór
wewnętrzny

18.10.2017

18.00-20.00

„Wieczór z zasadami”
zajęcia dla uczniów szkół średnich.

Aleksandra Tyluś

zapisy tel.
/nabór wewn.

18.10.2017

15.00-16.00

Konsultacje pedagogiczne dla rodziców dzieci mających
trudności w czytaniu i pisaniu klas I-III.

Aleksandra Tyluś

zapisy tel.

16.10.2017

11.00-12.00

Konsultacje dla rodziców uczniów klas IV-VII

Renata Mrozińska

zapisy tel.

Nazwa Placówki: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ozorkowie
Adres: Ozorków, ul. Romualda Traugutta 1
tel./fax (042) 718-93-54, tel. 730 510 220; mail : poradnia-ozorkow@wp.pl

Kiedy?

Uwagi
/np. zgłoszenia,
charakter
zamknięty czy
otwarty itp./

W jakich
godzinach?

Co się będzie działo?
Dla kogo?

Informacje dodatkowe
/kto prowadzi ?/

11.00- 13.00

Konsultacje indywidualne dla rodziców - jak wspierać
dziecko z trudnościami w nauce

mgr Elżbieta Skonieczna

charakter
otwarty

mgr Anna Sadecka
mgr Alicja Nyczaj Matusiak

charakter
zamknięty

Poniedziałek
16
października
16.00-17.00

„ Czytaj z nami zwierzakami” – lokomotywa
dyslektyczna – zajęcia warsztatowe dla dzieci klas I- III
SP

13

Wtorek
17
października

17.00- 18.00

„ Moda na liczenie” – spotkanie warsztatowe dla
rodziców
i dzieci klas I- III SP.

mgr Anna Sadecka
mgr Alicja Nyczaj –
Matusiak

charakter
zamknięty

18.00- 19.00

„ Podróż po świecie percepcji” – spotkanie warsztatowe
dla rodziców i dzieci – oddziały przedszkolne

mgr Katarzyna Janowska

charakter
zamknięty

16.00 – 17.00

„ Pociąg do czytania „ – zabawy czytelnicze wg
koncepcji inteligencji wielorakich”. Zajęcia warsztatowe
dla uczniów klas IV- VI SP.

mgr Elżbieta Skonieczna

charakter
zamknięty

13.30- 17.00

Diagnoza psychologiczna trudności w pisaniu i czytaniu

mgr Aleksandra
Skonieczna

charakter
otwarty

15.00 – 15.45

Rozstrzygnięcie konkursu dla uczniów z dysleksją
rozwojową pt : „ Orto- bajka „ Młodzieżowy Dom
Kultury w Ozorkowie ?

16.00- 17.30

„Dyskalkulia- Wspieranie uczniów z trudnościami
w uczeniu się matematyki.” Spotkanie szkoleniowe dla
nauczycieli matematyki oraz innych przedmiotów
ścisłych
z rejonu działania poradni. Miejsce : Młodzieżowy Dom
Kultury w Ozorkowie

Środa
18
października

Czwartek
19
października

Piątek
20
października

08.30 – 10.30
12.00- 15.00

Diagnoza pedagogiczna trudności w pisaniu i czytaniu
Diagnoza psychologiczna trudności w pisaniu i
czytaniu
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charakter
zamknięty
mgr Joanna Wójcicka
Pedagog i terapeuta
z Poradni
Psychologiczno Pedagogicznej nr 1
w Łodzi. Założyciel
Centrum Wspierania
Rozwoju i Edukacji
Arkana.

charakter
zamknięty

mgr Elżbieta Skonieczna

charakter
otwarty

mgr Aleksandra
Skonieczna

charakter
otwarty

DZIAŁANIA W SZKOŁACH
Nazwa Placówki: Szkoła Podstawowa nr 7 im. Orląt Lwowskich
Adres: ul. Wiosenna 1, 93-535 Łódź
Tel. 42 684 19 76
Osoby odpowiedzialne: Ilona Stasiołek (ilona.stasiolek@onet.pl) Joanna Miroszewska (emasia@autograf.pl)
Kiedy?

16.10.2017 r.

17.10.2017 r.

W jakich
godzinach?

Co się będzie działo?
Dla kogo?

Informacje dodatkowe
/kto prowadzi ?/

Konkurs Kaligraficzny dla klas I-III ,,Z piórem
za Pan Brat”.

J. Miroszewska
I. Stasiołek

Wystawka tematyczna ,,Znani dyslektycy”.

J. Miroszewska
I.Stasiołek
P. Szczytkowski

Konkurs Pięknego Czytania dla klas IV – V
,,Czytam, więc jestem”.

I. Stasiołek
J. Miroszewska

18.10.2017 r.

Konkurs Ortograficzny dla klas VI – VII ,,Walka
z bykami, czyli ortograficzna corrida”.

I. Stasiołek
J. Miroszewska

19.10.2017 r.

Szkolne Dyktando o tytuł ,,Mistrza Ortografii”.

I. Stasiołek
J. Miroszewska

20.10.2017 r.

Warsztaty dla nauczycieli ,,Polubić dyslektyka”.

I. Stasiołek
J. Miroszewska
P. Szczytkowski
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Uwagi
/np. zgłoszenia,
charakter
zamknięty czy
otwarty itp./

cały tydzień

Zajęcia i warsztaty w ramach zajęć specjalistycznych
dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi „Mogę zostać ortograficznym torreadorem”

Szkolny Zespół Pomocy
PsychologicznoPedagogicznej

Nazwa Placówki: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24
Adres: ul. Ciesielska 14a, 91 – 308 Łódź
Mail: kraskae@wp.pl
tel. 42 654 32 60

Kiedy?

W jakich
godzinach?

Co się będzie działo?
Dla kogo?

Od 16
października
do 22 czerwca
2018r.
10.10 – 30.10
2017r.

------------

Tablica informacyjna dla rodziców – ABC DYSLEKSJI +
informacje na stronie internetowej szkoły, prezentacja
nt. „Co to jest dysleksja. Prawa i obowiązki, ucznia i
rodzica”
OSWOIĆ DYSLEKSJĘ - Wystawa książek, broszur i
pomocy do ćwiczeń z dziećmi w domu i w szkole

16.10 – 20.10
2017r.

w godzinach
pracy
biblioteki
7:00 – 8:00
15:00 -16:00

16.10 –
20.10 2017r
19.10.2017r.

16.10 –
20.10 2017r

Bajki terapeutyczne – Czytam z Bartkiem – kl. I-III –
zajęcia świetlicowe
Zajęcia muzyczne usprawniające koordynację ruchową i
wzrokowo – ruchową ( prawa – lewa ręką + śpiew)

16:30-17:30

Zajęcia z arteterapii dla uczniów kl. I - III i chętnych
rodziców
Wykorzystanie gier edukacyjnych w rozwijaniu słuchu
fonematycznego – synteza i analiza słuchowa
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Informacje dodatkowe
/kto prowadzi ?/

Uwagi
/np. zgłoszenia,
charakter
zamknięty czy
otwarty itp./

A.Piekarska -Marciniak
A. Liwo
A. Koperek
I. Próchniak, D. Bąk,
A. Liwo, A. Koperek,
K. Hadzicka, E.Rudzka
D. Jędrychowska
A. Szymańska
R. Nowak
Ł. Matecki
Barańska Violetta
A. Klingiert

charakter
otwarty

charakter
otwarty

charakter
otwarty

A.Piekarska -Marciniak
M. Ferlich

charakter
otwarty

E. Rudzka

Zajęcia dla
uczniów –
ryzyko dysleksji

17.10.2017r.

ORTOGRAFITTI

D. Bąk

Dla uczniów z
opinią PPP

M. Chachuła

lekcja w kl. III

M. Ambroszczyk

lekcja w IIa

19.10.2017r.

12:35-13:30

Koło czytelnicze

18.10.2017r.

9:50-10:35

Zabawy doskonalące sprawność funkcji systemu
percepcyjno-motorycznego, aktywnych w procesie
czytania i pisania

20.10.2017r.

11:50 – 12:35

Szkolny Konkurs Interdyscyplinarny „ Dyslektyku
porusz umysł” dla uczniów klas V -VII

16.10 –
20.10 2017r

Oni też byli dyslektykami:
1. Czytamy i malujemy bajki Andersena – klasy I-III

16.10 –
20.10 2017r

A. Liwo

E. Rudzka
M. Ferlich
Samorząd Uczniowski

Oni też byli dyslektykami:
I. Widerna - Siedlecka

dla uczniów z
opinią PPP o
dysleksji
Konkurs
plastyczny

Konkurs
plastyczny

1. Dyslektycy ze świata literatury – Konkurs
plastyczny dla klas IV-VII
18.10.2017r.

9:50-10:35

Zajęcia gimnastyczne usprawniające koordynację
wzrokowo – ruchową dla uczniów i chętnych rodziców
Ogólnołodzkie Konkursy Interdyscyplinarne dla
Dyslektyków

maj 2018r.

A.Piekarska -Marciniak
M. Kuć
A. Piekarska – Marciniak
A. Liwo, D. Bąk

Charakter
otwarty
Zgłoszenia szkół
do 30 marca
2018r.

Wiem, umiem, potrafię – kl. II-III
Dyslektyku, porusz umysł – kl. V-VI
14.09.2017r.

17:00

Pogadanki dla rodziców – Dysleksja – nie taki diabeł
straszny …

17

Wychowawcy klas I - VII

rodzice

Nazwa Placówki: Szkoła Podstawowa Nr 48
Adres: ul. Rydzowa 15
Kiedy?

W jakich
godzinach?

Co się będzie działo?
Dla kogo?

Informacje dodatkowe
/kto prowadzi ?/

16.10.2017

14.40

Konkurs dla uczniów dyslektycznych „Z ortografią kilka
przygód”

Ilona Kałużna

17.10.2017

17.30

Konsultacje dla rodziców uczniów z dysleksją -metody
wspierania uczniów w profilaktyce i terapii

Ilona Kałużna

j.w

18.10.2017

13.40-15.15

Warsztaty dla zainteresowanych uczniów kl.VI-VII
„Poznajemy swoją sprawność umysłową i metody
zapamiętywania”

Ilona Kałużna

j.w

19.10.2017

8.00- 8.45

Ilona Kałużna

j.w

20.10.2017

14.40-15.30

Warsztaty dla zainteresowanych uczniów kl.IV-V
„Sześć szlaków wiodących do mózgu” oraz Ćwiczenia
wspomagające poziom graficzny pisma i rozumienia
tekstu
Warsztaty”Twórczy dyslektyk”

Ilona Kałużna

j.w

Ilona Kałużna

j.w

Wystawa pt. „Słynni dyslektycy i ich osiągnięcia”

16.10 -20.10

Uwagi
/np. zgłoszenia,
charakter
zamknięty czy
otwarty itp./
Uczniowie SP48
klasy IV-VII

16.10 -20.10

Portret znanego dyslektyka- konkurs plastyczny

Beata Stankiewicz

j.w

16.10- 20.10

Dennison na lekcjach wychowania fizycznego
(ćwiczenia z kinezjologii edukacyjnej prezentowane
przez n-li w-fiz.

Nauczyciele w- fiz

j.w

Czytamy baśnie i bajki młodszym kolegom

Nauczyciele świetlicy
uczniowie klas starszych

j.w

16.10 -20.10

15.30-16.00
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Nazwa Placówki: Szkoła Podstawowa nr 51 im. Stefana Linkego
Adres: 93-510 Łódź, ul. Ciołkowskiego 11 a
mail: podstawowa51@wp.pl
tel. 42 684 38 18
Przygotowanie i opracowanie: szkolni koordynatorzy ETŚD – mgr Joanna Jaśkiewicz, mgr Agnieszka Gejgał
Kiedy?
W jakich
Co się będzie działo?
Informacje dodatkowe
godzinach?
Dla kogo?
/kto prowadzi ?/

Uwagi
/np.
zgłoszenia,
charakter
zamknięty czy
otwarty itp

16.10- -20.10
8.00-15.00

 Biblioterapia dla uczniów klas I - III – „Poznajemy
baśnie wielkiego baśniopisarza H. Ch. Andersena”.

 terapeutki –
bibliotekarki z MBP –
Łódź Górna im. W. S.
Reymonta

 Prezentacja tablicy informacyjnej dotyczącej
Europejskiego Tygodnia Dysleksji, dysleksji oraz
sławnych dyslektyków – hol II piętro.
 Prezentacja tablicy zawierającej prace plastyczne
uczniów szkoły dotyczących twórczości dyslektyka
Hansa Christiana Andersena – hol I piętro.
 Prezentacja literatury dziecięcej – wystawa ciekawych
książek i pomocy w nauce czytania – hol II piętro.
 Prezentacja literatury związanej z tematyką trudności
w nabywaniu kluczowych umiejętności szkolnych –
biblioteka szkolna.
 Umieszczenie porad logopedy i terapeuty
pedagogicznego na stronie internetowej szkoły.

19

 bibliotekarz
 wychowawcy świetlicy
 pedagog
 logopeda
 terapeuta
pedagogiczny

Działania dla
uczniów
szkoły

17.10
wtorek

18.10
środa

9.00-11.30

 Dzień Sławnych Dyslektyków – zajęcia czytelniczoplastyczne dla uczniów klas II-III.

 bibliotekarz, terapeuta
pedagogiczny

16.00-17.00

 Gry i zabawy logopedyczne –dzieci ze świetlicy.

 logopeda

 Wielkie Dyktando Graficzne „Świat zwierząt” –
uczestnicy zajęć terapii pedagogicznej klas IV-VII.

 terapeuta
pedagogiczny

10.00-11.30



VII Konkurs Pięknego Czytania „Szepty książek” –
uczniowie dyslektyczni, klasy IV-VII – biblioteka
szkolna.

8.00-17.00
 Wielki Konkurs Plastyczny „Kolorowe słowa” – dzieci
ze świetlicy, klasy I-IV.

19.10
czwartek

 wychowawcy świetlicy

10.00 – 11.00

14.30-15.30

 „I Ty potrafisz!” – konkurs czytelniczy dla uczniów
klas II

14.30-15.30

 „Dyslektando” dla uczniów dyslektycznych klas IV-VII
- pracownia polonistyczna.

17.00-20.00

 „Zabawy z literkami” – zabawy z j. angielskiego dla
klas
I-III
 Wystawka pomocy dydaktycznych ułatwiających
naukę czytania i pisania – dla zainteresowanych
rodziców.

20.10
piątek

 bibliotekarz

 logopeda
 „Zabawy giętkiego języka” – zajęcia logopedyczne dla
uczniów I-III uczestniczących w zajęciach.
 Lekcja kaligrafii – Jak pięknie pisać?
 nauczyciel plastyki

15.30-16.30

8.00-16.00

 Galeria prac uczniowskich „Kolorowe słowa”- hol,
parter.

9.00-10.00
 „Czytamy bez taty i mamy” – zajęcia czytelnicze dla
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Działania dla
uczniów
szkoły

 nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej

Działania dla
uczniów
szkoły

 nauczyciel polonista
 nauczyciele języka
angielskiego
 nauczyciel terapii
pedagogicznej,
bibliotekarz

 nauczyciele świetlicy
 bibliotekarz

Działania dla
uczniów
szkoły

klas I w bibliotece szkolnej.
8.00-13.00
 „ Professions” – ćwiczenia w literowaniu wyrazów
 „Colors” - ćwiczenia w literowaniu wyrazów w języku
angielskim.

 nauczyciele języka
angielskiego
 nauczyciele języka
angielskiego

Nazwa Placówki: Szkoła Podstawowa nr 61 im. św. Franciszka z Asyżu
Adres: 91 – 520 Łódź, ul. Okólna 183
mail podstawowa61@poczta.onet.pl
tel. 42 659-00-10

Kiedy?

W jakich
godzinach?

Co się będzie działo?
Dla kogo?

Informacje dodatkowe
/kto prowadzi ?/

2-6.10.2017

Zgodnie z
planem zajęć

Głośne czytanie w klasach I-VII z udziałem dyrekcji,
nauczycieli i uczniów

p. Elżbieta Haberska

16–20.10.2017

W godzinach
pracy szkoły

Tablica informacyjna na temat organizacji i przebiegu
XIV Tygodnia Dysleksji w Łodzi.

Magdalena Marzysz

16–20.10.2017

W godzinach
pracy szkoły

Wystawa plakatów przedstawiających sławnych
dyslektyków i ich dokonań.

Magdalena Marzysz

16–20.10.2017

W godzinach
pracy szkoły

Wystawienie broszur informacyjnych dla rodziców na
temat dysleksji rozwojowej, symptomów,
metod pracy z dzieckiem w domu.

Magdalena Marzysz

16–20.10.2017

Zgodnie z
planem zajęć

Zajęcia komputerowe dla kl I-III z wykorzystaniem
wybranych gier i zabaw ortograficznych.

Nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej

16–20.10.2017

Zgodnie z
planem zajęć

Zabawy słowami – uczniowie klas IV-V

Nauczyciel jęz. polskiego
p. Katarzyna Lejzerowicz
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Uwagi
/np. zgłoszenia,
charakter
zamknięty czy
otwarty itp./

16–20.10.2017

Zgodnie z
planem zajęć

Zabawy słowami – uczniowie klas VI-VII

Nauczyciel jęz. polskiego
p. Mirosława ŚwitałaCheda

2.10.2017

15.15 – 16.15

Konsultacje dla rodziców

p. Mirosława Świtała –
Cheda

19.10.2017

15.00 – 17.00

Konsultacje dla rodziców

p. Katarzyna Lejzerowicz

18.10.2017

12.30 – 14.40
Konsultacje dla rodziców

p. Magdalena Marzysz

20.10.2017

11.30 – 13.30

Nazwa Placówki: Szkoła Podstawowa nr 64 im. Hansa Christiana Andersena
Adres: 93-262 Łódź, ul. Anczyca 6
Mail: sp.64@op.pl
tel.: 42 643 12 01
Kiedy?

Co się będzie działo?
Dla kogo?

W jakich
godzinach?



16.10.2017
Poniedziałek




17.10.2017
Wtorek

4 godzina
lekcyjna




„Andersen – sławny dyslektyk” – prezentacja
sylwetki Hansa Christiana Andersena, patrona
szkoły.
„Dysleksja – droga do geniuszu” – sylwetki
wybitnych dyslektyków. Konkurs na najlepszą
dekorację drzwi.
Plastyczne opracowanie trudnych wyrazów
(wizualizacja ich znaczenia). Wywieszenie prac
uczniów na korytarzach.
Konkurs głośnego czytania dla dzieci
dyslektycznych – wiersze ortograficzne.
Tworzenie wiersza o regułach ortograficznych –
wystawka na korytarzu i publikacja w gazetce
szkolnej.
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Informacje dodatkowe
/kto prowadzi ?/

poloniści i wychowawcy
klas

Uwagi
/np. zgłoszenia,
charakter
zamknięty czy
otwarty itp./
charakter
zamknięty

wychowawcy klas
E. Broncher-Filipska –
nauczyciel plastyki i
wychowawcy klas I-III
poloniści i E. Fer –
nauczyciel bibliotekarz
poloniści

charakter
zamknięty

18.10.2017
Środa

19.10.2017
Czwartek

2 godzina
lekcyjna

15:30



Sztafeta ortograficzna dla uczniów klas V.



Głośne czytanie fragmentów ulubionych książek
dla dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej
„Muzyczne zabawy z ortografią.”




20.10.2017
Piątek

Przerwy
obiadowe




„Zabawa słowem – łamańce językowe” – lekcja
kształcąca poprawną wymowę wyrazów
trudnych.
„Młodzież dzieciom” – uczniowie klas VII czytają
fragmenty „Mikołajka” uczniom klas I-III.
„Magiczne słówka” – zajęcia z języka
angielskiego dla dzieci dyslektycznych.

poloniści
nauczyciele świetlicy
B. Huzarska – nauczyciel
muzyki
poloniści i wychowawcy
klas I-III

korytarz lub
boisko
charakter
zamknięty
charakter
zamknięty

E. Fer – nauczyciel
bibliotekarz
angliści

charakter
zamknięty

Uwagi
/np. zgłoszenia,
charakter
zamknięty czy
otwarty itp./

Nazwa Placówki: Szkoła Podstawowa nr 83 im. Stanisława Jachowicza
Adres: ul. Podmiejska 21 Łódź
mail: sp83lodz@wp.pl tel.42-6840709
Kiedy?

16.10. 2017 20.10.2017

W jakich
godzinach?

Co się będzie działo?
Dla kogo?

Informacje dodatkowe
/kto prowadzi ?/

8.15-15.00

Wystawa prac plastycznych uczniów inspirowanych
utworami H.Ch. Andersena (III piętro)

Ewa Pyczak – Kowalska

Godziny wychowawcze: rozmowy na temat dysleksji

Wychowawcy klas IV – VI

Głośne czytanie tekstów literackich dla dzieci
uczęszczających do świetlicy i w bibliotece szkolnej

Tatiana Sidorska –
Youssef

Międzyklasowy konkurs plastyczny na portret znanego
dyslektyka

Małgorzata Radojičić
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19.10.2017

8.15 -9.00

Zajęcia otwarte z matematyki dla dyslektyków

Karolina Kurczyk –
Wolnicka

Nazwa Placówki: Szkoła Podstawowa Nr 101 im. Jana Kochanowskiego w Łodzi
Adres: Łódź, ul. Wspólna 5/7
e-mail: sp_101@interia.pl
tel. 42 255 43 73
Kiedy?

W jakich
godzinach?

Co się będzie działo?
Dla kogo?

Informacje dodatkowe
/kto prowadzi ?/

16-20 X 2017 r.

przez cały
tydzień

gazetka na temat dysleksji
dla wszystkich uczniów, nauczycieli, rodziców

pedagog szkolny
p. Małgorzata
Szpaderska

19-20 X 2017 r.

11.30-11.50

Gimnastyka mózgu- gry i zabawy ruchowe
usprawniające działanie obu półkul mózgowych
dla wszystkich chętnych uczniów

zamknięty

16-20 X 2017 r.

przez cały
tydzień

Wykonanie przez uczniów klas starszych dla dzieci z
klasy I i uczniów z dysleksją kolorowych wskaźników
ułatwiających czytanie.

p. Małgorzata PisarskaMiecznikowska
nauczyciel wychowania
fizycznego
p. Jolanta Robaszek
nauczyciel plastyki i
techniki

16-19 X 2017 r.

11.30-11.50
12.35-12.50

„Bajkoterapia”- czytanie bajek terapeutycznych dla
uczniów klas I-III

p. Ewa Nowak
nauczyciel języka
polskiego
p. Małgorzata
Szpaderska

otwarty

Informacje dodatkowe
/kto prowadzi ?/

Uwagi
/np. zgłoszenia,
charakter
zamknięty czy
otwarty itp./

Nazwa Placówki: Szkoła Podstawowa nr 109
Adres: Łódź, ul. Pryncypalna 74
mail:szkola109@op.pl
Kiedy?

W jakich
godzinach?

Uwagi
/np. zgłoszenia,
charakter
zamknięty czy
otwarty itp./
otwarty

zamknięty

tel.42 640-97-98
Co się będzie działo?
Dla kogo?
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16.10.

Dysleksja nie może być wymówką - rozstrzygnięcie
konkursu dla klas IV-VII na najciekawsze i
najśmieszniejsze dyktando

p. Jolanta MatusiakGruchała

17.10.

8.00-8.45

Koło miłośników książki - spotkanie w bibliotece
szkolnej

p. Dorota Mieszkowska

18.10.

14.00-16.00

Konsultacje z pedagogiem dla rodziców dzieci, które
mają problemy w nauce czytania i pisania

p. Izabela Kuźmińska

17.10
19.10

14.35-15.20
15.25-16.10

Zajęcia Ortograffiti dla klas V-VII

p. Anna Starosta

cały tydzień

godziny
wychowawcze

Prezentacje multimedialne Sławni dyslektycy

p. Jolanta Matusiak Gruchała

cały tydzień

język polski

Lubimy czytać - wspólne czytanie lektury na początku
lekcji języka polskiego w klasach IV

p. Joanna Gałwiaczek

Posłuchajcie, moi mili, co poeci wymyślili - dzieci z
problemami w czytaniu odwiedzą uczniów klas I
i przeczytają im wiersze polskich poetów

p. Dorota Mieszkowska
p. Izabela Kuźmińska
p. Anna Starosta

cały tydzień

wszystkie
działania
przeznaczone są
dla uczniów
naszej szkoły i
ich rodziców

Nazwa Placówki: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi
Adres: Łódź, ul. Jaracza 44
Tel. 42 633 12 56
FORMA
Wystawa tematyczna

TEMAT
Tablica informacyjna na temat
organizacji i przebiegu XV
Europejskiego Tygodnia Świadomości
Dysleksji na drzwiach szkoły
Kto czyta, nie błądzi
– czyli o tym dlaczego warto czytać
książki
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KIEDY
16-20 X 2017

OSOBA ODPOWIEDZIALNA
A. Czernek-Sulińska

Akademia Rodziców
warsztat dla rodziców
Konkurs

Dyskusyjny Klub Edukacyjny
Konkurs plastycznoinformatyczno-polonistyczny

Bajkoterapia–
aktywne słuchanie książek

Godzina wychowawcza
Zajęcia edukacyjne

-tablica na korytarzu szkolnym
Skuteczne sposoby wspierania dzieci
z problemami w czytaniu
Zostań mistrzem głośnego czytania
dla uczniów klas II-III
Spotkanie KLUBU
pt. „Każdy z nas jest inny!”
MOJA ULUBIONA KSIĄŻKA
- PROJEKT OKŁADKI dla klas III-IV
Prezentacja multimedialnaMOJA ULUBIONA KSIĄŻKA dla klas VVII
Czytanie uczniom książek w szkolnej
bibliotece
Wystawa książek Andersena w szkolnej
bibliotece
Rozmowy na temat dysleksji
Poczytaj mi, kolego, koleżanko….
- głośne czytanie uczniom klas I
wierszy J. Brzechwy
przez uczniów klas partnerskich

18 X 2017 godz. 17.00

I. Sapieja

19 X 2017

K. Stefanowicz
A. Czernek-Sulińska
P. Berg

19 X 2017

A. Leder- Hejduk

do 16 X 2017

A. Krawczyk
K. Gałczyńska
K. Karauda
A. Leder- Hejduk
A. Czernek-Sulińska

długie przerwy
w okresie
16-20 X 2017

E. Pęcherzewska

16-20 X 2017
16 -20 X 2017

wychowawcy klas
wychowawcy klas

Nazwa Placówki: Szkoła Podstawowa nr 139 im. Wojska Polskiego w Łodzi
Adres: 92-116 Łódź, ul. Giewont 28
mail: sp139@net-partner.pl
tel.42-679- 31- 67

Kiedy?

W jakich
godzinach?

Co się będzie działo?
Dla kogo?

Informacje dodatkowe
/kto prowadzi ?/

19.10.2017
Czwartek

16.30- 18.30

IMPREZA pod hasłem
„Czytanie wyzwaniem i szansą dla ucznia z dysleksją”
Program :

Koordynator
Katarzyna Zatorskawicedyrektor szkoły
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Uwagi
/np. zgłoszenia,
charakter
zamknięty czy
otwarty itp./
Charakter
otwarty,
jednakże

- Prezentacje multimedialne na temat dysleksji
- Przedstawienia teatralne przygotowane przez uczniów
klas 1-7
- Rozstrzygnięcie konkursów plastyczno -literackoortograficznych ogłoszonych we wrześniu wśród
uczniów klas pt.:
* „ Kolorowe litery”
*„ Są słowa, od których boli mnie głowa”
* „ Dzień Kropki”
*” Narodowe czytanie”
* „ Mój sposób na trudne słowa”…
- Konkursy dla dzieci i rodziców w trakcie imprezy
- Konsultacje ze specjalistami z zakresu terapii
pedagogicznej, logopedii
- Konsultacje z pedagogiem szkolnym, psychologiem
PPP nr 4 w Łodzi
- Warsztaty umiejętności pedagogicznych- spotkanie z
pracownikami Katedry Dialektologii Polskiej i Logopedii
Uniwersytetu Łódzkiego na temat:
- „NIESPODZIANKA nr 2” przygotowana przez
nauczycieli szkoły dla wszystkich uczestników imprezy.

Przygotowanie i
prowadzenie nauczyciele
SP nr 139 w Łodzi,
pedagog szkolny,
psycholog PPP nr 4 w
Łodzi
pracownicy Katedry
Dialektologii i Logopedii
UŁ

prosimy osoby
spoza szkoły o
wcześniejszy
kontakt z
wicedyrektorem
w celu
zapewnienia
miejsca
(tel.608-422-975)

Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa nr 149 z klasami integracyjnymi im. Obrońców Westerplatte w Łodzi
Adres: ul. Tatrzańska 69a 93-219 Łódź; www.sp149.lodz.pl,
mail: sp149@toya.net.pl tel. 42 643 52 42
Kiedy?

19.10.2017 r.

W jakich
godzinach?

Co się będzie działo?
Dla kogo?

Informacje dodatkowe
/kto prowadzi ?/

8.30 - 14.30.

Szkolna gra zadaniowa - Szlakiem inteligencji
wielorakich.
dla uczniów klas IV - VII
(gra poprzedzona będzie z krótką prezentacją
informującą o dysleksji)

zabawę edukacyjną
organizują pedagodzy
wspierający z klas IV - VII
zatrudnieni w szkole;
koordynator - Marlena
Kaźmierczak
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Uwagi
/np. zgłoszenia,
charakter
zamknięty czy
otwarty itp./
Zamknięty
(wszyscy
uczniowie
z klas IV – VII)

Nazwa Placówki: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 162
Adres: UL. POWSZECHNA 15 93-321 ŁÓDŹ
mail: sp162@poczta.onet.pl tel.42 6462002
Kiedy?

W jakich
godzinach?

Co się będzie działo?
Dla kogo?

Informacje dodatkowe
/kto prowadzi ?/

16.10.2017

cały dzień

Turnieje tenisa stołowego długich przerwach
(11.30,12.35), Zajęcia przeprowadzone metodą
Dennisona

Maria Szeflińska, Monika
Lutyńska, Rafał
Migowski i nauczyciele
wychowania fizycznego

Wykonywanie pracy plastycznej - martwa naturadoskonalenie motoryki małej poprzez ugniatanie
kulek z bibuły
„Ortograj”-gra ortograficzna na wszystkich
przerwach

Iwona Płusa

17.10.2017

Punkt
konsultacyjny:
12.00-13.00 Ewa
Witkowska
13.00-17.00
Barbara
Jerzykowska

Punkt konsultacyjny dla rodziców od 12.00 do 17.00

Ewa Witkowska, Barbara
Jerzykowska

Wykonywanie pracy plastycznej - martwa naturadoskonalenie motoryki małej poprzez ugniatanie
kulek z bibuły

Iwona Płusa

Warsztaty z dyslektykiem w oparciu o bajkoterapię

Ewa Ruszkiewicz, Ewa
Witkowska

Lekcja pokazowa z języka angielskiego

Iwona Skałecka, Ewa
Ruszkiewicz

cały dzień
18.10.2017

10.45-11.30

Anna Wilczyńska
i wszyscy poloniści

28

Uwagi
/np. zgłoszenia,
charakter
zamknięty czy
otwarty itp./

Wykonywanie pracy plastycznej - martwa naturadoskonalenie motoryki małej poprzez ugniatanie
kulek z bibuły

19.10.2017

20.10.2017

cały dzień

cały dzień

Cały tydzień

Według uznania
wychowawcy

Cały tydzień

Długie przerwy

Cały tydzień

Iwona Płusa

Gra przestrzenna „Raz, dwa flinstone”

Ewa Ruszkiewicz

Pokazy multimedialne dotyczące dysleksji dla klas
czwartych

Ewa Ruszkiewicz, Ewa
Witkowska

Wykonywanie pracy plastycznej - martwa naturadoskonalenie motoryki małej poprzez ugniatanie
kulek z bibuły
Nauka tańca doskonalącego koordynację wzrokoworuchową

Iwona Płusa

Katarzyna Owczarek

Wykonywanie pracy plastycznej - martwa naturadoskonalenie motoryki małej poprzez ugniatanie
kulek z bibuły

Iwona Płusa

Czytelnia wierszy (prezentacje wierszy napisanych
przez dzieci dyslektyczne)
Labirynty i wykreślani literowe oraz słowne
Uczniowie poszczególnych klas .
Wykonanie kart pracy

Rafał Zając
wychowawcy

Mała szkoła

Gra w gumę, w klasy i „raz, dwa, trzy flinston”
Wszyscy chętni uczniowie

Nauczyciele dyżurujący
wg harmonogramu

Mała szkoła

Długie przerwy

Rzuty do celu
Wszyscy chętni uczniowie

Nauczyciele dyżurujący
wg harmonogramu

Mała szkoła

Cały tydzień

Według uznania
wychowawcy

Wychowawcy
Przygotowanie trasy –
Agnieszka Jesionowska

Mała szkoła

Cały tydzień

Według uznania
wychowawcy

Podchody
Uczniowie będą musieli przejść po określonej trasie,
wskazanej przez znaki drogowe i wykonać określone
zadania
Wszyscy chętni uczniowie
Pociąg do czytania. Lokomotywa Tuwima.
Wykonanie pracy plastycznej i rozwiązywanie
kalamburów po przeczytaniu wiersza.

Joanna Drewnowicz
Joanna Gruszczyńska

Mała szkoła
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Klasy IIa i IIIe

Cały tydzień

Długie przerwy,
zajęcia terapii
pedagogicznej

Gra w DOBBLE
Wszyscy chętni uczniowie

Bożena Rożenek

Mała szkoła

Cały tydzień

W miarę
możliwości

Świetlica czyta Tuwima i Brzechwę.
Wykonanie prac plastycznych.
Uczniowie uczęszczający na świetlicę

Nauczyciele świetlicy

Mała szkoła

Cały tydzień

Według uznania
wychowawcy

Agnieszka Jesionowska

Mała szkoła

Cały tydzień

Lekcje
nauczyciela
odpowiedzialne
go

Czytamy mapę
Układanie puzzli – mapa Polski.
Odszukiwanie miast, nazywanie kierunków świata.
Klasa II d
Dysleksja na lekcjach języka angielskiego.
Ćwiczenia wspomagające 4 sprawności językowe.

Karolina Kawiorska

Mała szkoła

Cały tydzień

Pisanie - spelling bees, rozsypane litery, anagramy, węże
literowe. Czytanie - colourful wordsearch, puzzle
wyrazowe, mapka tekstu. słuchanie - uzupełnianie
obrazka, przewidywanie wyrazów, uzupełnianie tekstu.
Mówienie - litery i dźwięki, takie same / różne, find
someone who..., zgadnij kto to.

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne na temat
ryzyka dysleksji dla rodziców z klas I-III
Zabawy i gry logiczne dla dzieci typu sudoku ,puzzle

Agnieszka Przybylak,
Aleksandra Skałecka

Badanie ryzyka dysleksji dla klas pierwszych (test
przesiewowy Cieszyńskiej

Agnieszka Przybylak,
Aleksandra Skałecka

Nazwa Placówki: Szkoła Podstawowa nr 174 im. Jana Machulskiego
Adres: 93-259 Łódź, ul. Gałczyńskiego 6
mail: sp174@op.pl
tel.42 6431471
Kiedy?

W jakich
godzinach?

Co się będzie działo?
Dla kogo?
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Informacje dodatkowe
/kto prowadzi ?/

Uwagi
/np. zgłoszenia,
charakter
zamknięty czy
otwarty itp./

Co powinniśmy wiedzieć o dysleksji?
Tablica z informacjami dla rodziców i uczniów

16.10.2017 r.

n-le języka
polskiego,
n-l wspierający,
pedagog szkolny
pedagog szkolny

charakter
zamknięty

17.10.2017 r.

15.00 – 17.00

Konsultacje dla rodziców

17.10.2017 r.

9.00 – 12.00

Co to jest dysleksja?
Zajęcia dla uczniów

n-l j. angielskiego

charakter
zamknięty

18.10.2017 r.

14.00 – 16.00

Głośne czytanie
Zajęcia dla uczniów

wychowawcy świetlicy

charakter
zamknięty

18.10.2017 r.

9.00 – 11.00

Biegające dyktando
Zajęcia dla uczniów

wychowawcy świetlicy

charakter
zamknięty

19.10.2017 r.

8.00 – 11.00

Kolorowa ortografia
Zajęcia dla uczniów

n-le edukacji
wczesnoszkolnej

charakter
zamknięty

20.10.2017 r.

14.00 – 15.00

Konkurs plastyczno – literacki
dla uczniów
(podsumowanie)

n-l plastyki
n-le języka polskiego

charakter
zamknięty

16 –
20.10.2017

9.00 – 10.00

Ortograficzny słownik obrazkowy
Zajęcia dla uczniów

n-le edukacji
wczesnoszkolnej

charakter
zamknięty

17 –
20.10.2017

16.00 – 17.00

Konsultacje logopedyczne
dla uczniów i rodziców

n-l świetlicy

charakter
zamknięty

Informacje dodatkowe
/kto prowadzi ?/

Uwagi
/np. zgłoszenia,
charakter
zamknięty czy

charakter
zamknięty

Nazwa Placówki: Szkoła Podstawowa nr 182 im T. Zawadzkiego „Zośki”
Adres: 91- 103 Łódź, ul. Łanowa 16 tel. 42/ 652-85-17
Kiedy?

W jakich
godzinach?

Co się będzie działo?
Dla kogo?
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otwarty itp./

16-20.X.

10. 00 - 13.00

Wystawa książek na temat dysleksji.
(nauczyciele, rodzice)

A. Tomaszewska

otwarty

16-20.X.

10. 00 - 13.00

Wystawa środków dydaktycznych stosowanych w
pracy
z uczniem dyslektycznym.
(nauczyciele, rodzice)

A. Kośmider, K . Kubiak

otwarty

17.X.
19.X.

10.00 -14.00

Prezentacja pomocy do pracy z uczniem dysleksją w kl.
IV- VII „Ortograffiti”.

A. Kośmider

otwarty

16-20.X.

8.00 -17.00

Tablica informacyjna „Słynni dyslektycy i ich
osiągnięcia”.
(nauczyciele, uczniowie, rodzice)

D. Wężykowski
E. Trojanowska-Dębska

otwarty

16-20.X.

10. 00 - 13.00

Zestawienie bibliograficzne na temat dysleksji.
(nauczyciele, rodzice)

A. Tomaszewska

otwarty

16-20.X.

8.00 - 17.00

Tablica informacyjna na temat dysleksji.
(nauczyciele, uczniowie, rodzice)

E. Trojanowska –Dębska
J. Dymarska

otwarty

otwarty

16-20.X.

8.00 - 17.00

Informator (broszura) dla rodziców na temat dysleksji.
(rodzice)

E. Trojanowska –Dębska
J. Dymarska

16-20.X.

zgodnie z
planem zajęć

„Co to jest dysleksja? Słynni dyslektycy”. Rozmowy o
dysleksji na godzinach wychowawczych.
(uczniowie kl. IV –VII)

wychowawcy klas

zamknięty

16.X.

11.45-12.30

„Pięknie przepisuję” – konkurs klasowy dla
dyslektyków.
(uczniowie klasy IV A)

B. Wegenko

zamknięty

16.X.

9.45 – 13.35

Zabawy ortograficzne.
(uczniowie klas IV A, D, E)

E. Pełka

zamknięty
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17.X.

w czasie
zajęć

Wspólne czytanie wierszy J. Tuwima i J. Brzechwy.
(uczniowie klasy I C)

I.Krasna

zamknięty

17.X.

w czasie
zajęć

Zabawy z kolorową ortografią.
(uczniowie klasy V A)

R. Kanwiszer

zamknięty

17.X.

w czasie
zajęć

Wspólne czytanie baśni znanego dyslektyka J.Ch.
Andersena.
(uczniowie klas I A, I C)

zamknięty

17.X.

w czasie
zajęć

Wspólne czytanie baśni znanego dyslektyka J.Ch.
Andersena. uczniowie klasy
(uczniowie I B, rodzice))

K. Janowska,
S. Kardzis,
O. Zjawiona,
J. Kowalska
A. Ludwiczak
B. Domurat

17.X.

w czasie
zajęć

Zabawy i konkursy ortograficzne.
(uczniowie klasy II B)

B. Skalska

zamknięty

19.X.

w czasie
zajęć

Wspólne czytanie.
(uczniowie klasy III C)

M. Orzeszek
A. Kośmider

zamknięty

19.X.

16.30

Prelekcja dla rodziców „Wczesnodziecięce sygnały
ryzyka dysleksji”.
(rodzice)

E. Trojanowska - Dębska

zamknięty

20.X.

w czasie
zajęć

Gry i zabawy ortograficzne.
(uczniowie klasy II A)

G. Dressler
K. Rogalińska

zamknięty

16 – 20.X.

9.00 – 14.00

„Dni głośnego czytania. Dorośli – dzieciom”. Czytanie
baśni J.Ch. Andersena przez pracowników szkoły.
(wychowankowie świetlicy)

zamknięty

19.X.

15.00 – 16.00

Konsultacje dla rodziców z pedagogiem szkolnym.
(rodzice)

dyr. I. Sosnowska
dyr. A. Banasiak
dyr. B. Wielkopolan
M. Marecka
A. Witkowska
H. Kędzierska
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zamknięty

zamknięty

16.X.

15.00 – 16.00

Konsultacje dla rodziców z psychologiem szkolnym.
(rodzice)

A. Skorupka

zamknięty

Nazwa Placówki: Szkoła Podstawowa nr 190 w Łodzi
Adres: 94 – 154 Łódź, ul. Malczewskiego 37/47
Mail sp190@sp190lodz.eu
el. 42 643 28 47
Kiedy?

W jakich
godzinach?

Co się będzie działo?
Dla kogo?

Informacje dodatkowe
/kto prowadzi ?/

Uwagi
/itp. zgłoszenia,
charakter
zamknięty czy
otwarty itp./

16 – 20
października

8.00 – 15.00

Gazetka informacyjna przybliżająca uczniom oraz ich
rodzicom problem dysleksji

Nauczyciel biblioteki
p.Renata Kopeć
Pedagog szkolny
p.Małgorzata Kotynia

Zainteresowani
uczniowie,
rodzice,
nauczyciele

16 – 20
października

8.00 – 15.00

Akcja :Cała szkoła czyta dzieciom
- czytanie w świetlicy na dywanie,
- czytanie na śniadanie (biblioteka),
- rozpoczynanie zajęć lekcyjnych (1 lekcja – 5 minut) od
przeczytania fragmentu książki wprowadzającej
uczniów w dobry nastrój.

Dyrekcja szkoły,
nauczyciele, pracownicy
szkoły, zaproszeni
goście

Uczniowie klas I
-III oraz
przebywający w
świetlicy
szkolnej

Wystawa w sali terapeutycznej
„Słynni dyslektycy”.

Nauczyciel biblioteki
p.Renata Kopeć
Pedagog szkolny
p.Małgorzata Kotynia

Zainteresowani
uczniowie,
rodzice,
nauczyciele

Wystawa w bibliotece szkolnej
„Pasja, talent, możliwości”.

Nauczyciel biblioteki
p.Renata Kopeć

Zainteresowani
uczniowie,
rodzice,
nauczyciele

16 - 20
października

16 – 20
października

8.00 – 15.00

8.00 – 15.00

34

16 – 20
października

Według
planu zajęć
lekcyjnych

Lekcje z bajką terapeutyczną dla klas I - III

Wychowawcy klas

Uczniowie
klas I - III

19
października

12.00 – 13.00

Konkurs pięknego czytania dla klas IV „Latający kufer
baśni
H. Ch. Andersena”

Nauczyciel biblioteki
p.Renata Kopeć

Uczniowie
klas IV

Pedagog szkolny
p.Małgorzata Kotynia
16 – 20
października

Według
planu zajęć
korekcyjno kompensacyj
nych

Zajęcia warsztatowe dla uczniów „Nie taka dysleksja
straszna…”.

Nauczyciele terapeuci:
p. M. Bogus – Szlawska
p. A. Słotwińska
p.Małgorzata Kotynia

Dla uczestników
zajęć korekcyjno
–
kompensacyjny
ch

18
października

13.00 – 15.00

„Potyczki ortograficzne” – tor zadaniowy dla uczniów
klas III.

p. Halina Nowakowska

Uczniowie klas
III

17
października

17.00

Spotkanie dla rodziców
„Praca w domu z uczniem z trudnościami w czytaniu i
pisaniu”.

Pedagog szkolny
p.Małgorzata Kotynia

Zainteresowani
rodzice

Nauczyciel wspierający
p. Justyna Socha
16 – 20
października

Według
planu
lekcyjnego

Lekcje języka polskiego z wykorzystaniem słownika
ortograficznego. Wspólne tworzenie tekstu dyktanda
(umieszczenie prac dzieci na stronie internetowej
szkoły)

Nauczyciele języka
polskiego

Uczniowie
klas IV - VII

16
października

Według
planu godzin
wychowawcz
ych

Przygotowanie plakatów na temat dysleksji

Wychowawcy klas IV VIII

Uczniowie
klas IV - VII

Zajęcia dla uczniów klas I – III w świetlicy szkolnej
„Gimnastyka buzi i języka na wesoło”.

Logopeda
p. Małgorzata Zalega

Uczniowie
klas I – III
przebywający

20
października

14.00 – 15.00
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w świetlicy
szkolnej

Nazwa Placówki: Szkoła Podstawowa nr 199 im. Juliana Tuwima
Adres: 92 – 504 Łódź, ul. Elsnera 8
Mail: sp199@gazeta.pl
tel. 42 671 03 63

Kiedy?

W jakich
godzinach?

16 - 20
października

8.00 – 16.00

16 - 20
października

8.00 – 14.00

17
października

16.00 – 18.30

19
października

16
października

9.00 – 12.00

10.00 – 14.00

Co się będzie działo?
Dla kogo?

Informacje dodatkowe
/kto prowadzi ?/

Panie polonistki – Dorota
Franciszkowska, Natalia
Wystawa prac na zakończenie – podsumowanie
Rajczak oraz pani
konkursu fotograficznego PRZYŁAPANI NA CZYTANIU.
Katarzyna Skolimowska przyrodnik
Cykl czytelniczy pt. „Tuwimowy Pociąg Marzeń” – lubię
i chętnie czytam. Zajęcia w bibliotece szkolnej dla dzieci Pani bibliotekarka
od klasy 1 do klasy 7. Starsi uczniowie z klas V – VII p. Małgorzata
czytają swoim młodszym kolegom i koleżankom.
Leśniewska
Punkt konsultacyjny dla rodziców „Wszystko na temat Pani pedagog
dysleksji” – w gabinecie pani pedagog.
p. Monika Pacewicz
Impreza o charakterze ogólnoszkolnym „Dzień języka
polskiego” – międzyklasowe rozgrywki związane
z poprawnością i bogaceniem języka ojczystego,
scenki rodzajowe pod hasłem „Ortografia na wesoło”
przygotowane przez uczestników koła teatralnego , a
także rywalizacja zespołowa – piszemy
„Spocone
dyktando”.

Nauczyciele języka
polskiego
p. Urszula Karwas,
p. Dorota
Franciszkowska
p. Natalia Rajczak

Akcja pod hasłem ANIOŁY CZYTAJĄ DZIECIOM. Grupa
Pani polonistka Natalia
młodzieży, w strojach aniołów, udaje się do dwóch
Rajczak oraz matematyk
placówek przedszkolnych nr 163, 185 – aby przedstawić
- pani Emilia Pałyga
dzieciom
treść wybranych baśni Andersena z
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Uwagi
/np. zgłoszenia,
charakter
zamknięty czy
otwarty itp./
Działania te
adresowane są
do uczniów
i rodziców S.P.
nr 199
Charakter
zamknięty

Charakter
zamknięty

Charakter
zamknięty

Charakter
otwarty

elementami dramy.

20
października

12.00 – 14.00

16 - 20
października

8.00 – 16.00

16 – 20
października

8.00 – 16.00

Nauczyciel matematyki
Spotkania integracyjne dla klas V – VII pod hasłem
p. Iwona Wawrzyńczak
przewodnim Liczymy i walczymy z dysleksją – English
oraz nauczyciele języka
Spelling.
angielskiego
Cykl lekcji informatycznych z wykorzystaniem wybranych gier i zabaw ortograficznych; przeglądanie stron
Nauczyciele informatyki
i zawartych tam informacji wartościowych dla każdego
p. Anna Wojciechowska
ucznia, szczególnie dla tych, którzy mają kłopoty z
p. Magdalena Zasada
popra-wnym zapisem.
Rozpropagowanie wśród uczniów oraz nauczycieli akcji
BOOKCROSSING – na korytarzach, na terenie całej
Opiekunowie Samorządu
placówki znajdują się duże, kolorowe pudełka –
Szkolnego oraz panie
wagoniki Tuwimowskiego pociągu, gdzie można
polonistki
wymienić się daną pozycją książkową.

Charakter
zamknięty

Charakter
zamknięty

Charakter
zamknięty

Nazwa Placówki: Szkoła Podstawowa Nr 201
Adres: ul. Aleksandrowska 159, Łódź
Mail: szkola201@wp.pl
tel. 42 6563534
Kiedy?

W jakich
godzinach?

poniedziałekczwartek

w godzinach
zajęć
dydaktyczny
ch

Co się będzie działo?
Dla kogo?

„Chcę, mogę, potrafię” – klasowy trening umiejętności
czytania ze zrozumieniem.
„Ortograficzne zoo” – dzieci przygotowują
indywidualnie rysunki zwierząt, zawierających w nazwie
trudność ortograficzną, którą eksponują w
podpisach/prace eksponowane są na gazetkach
klasowych w holu szkoły/.
Konkurs plastyczny „Książka, którą warto przeczytać”-
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Informacje dodatkowe
/kto prowadzi ?/

n-le zajęć
dydaktycznych, n-le
specjaliści dostarczają
materiały

Uwagi
/np. zgłoszenia,
charakter
zamknięty czy
otwarty itp./
Wszystkie
propozycje są
tylko dla
uczniów szkoły i
ich rodziców.

plakat reklamujący, umieszczony na zewnętrznej stronie
drzwi klasowych.
październik

w godzinach
ustalonych
zebrań
klasowych z
rodzicami w
m-cu
październiku

Warsztat dla rodziców „Czytam, bo lubię, czytam bo
chcę”, prowadzony przez n-la terapii ped. i logopedę,
„Samogłoskowe i sylabowe potyczki na wesoło”- gry
dydaktyczne dla rodziców na bazie metody nauki
czytania J.Cieszyńskiej- wprowadzenie fonogestyki,
nauka czytania metodą sylabową, igraszki
logopedyczne. Wystawka książek terapeutycznych,
zasobów szkolnej biblioteki.
Projekcja fragmentów filmu dla rodziców „Wychowanie
przez czytanie”
Rozdanie broszur pozyskanych w ramach społecznej
kampanii „Cała Polska Czyta Dzieciom”, zachęcających
do rodzinnego głośnego czytania z dzieckiem oraz
broszur pt. „ABC dysleksji”, „Czy moje dziecko widzi
dobrze?”, „Ćwiczenia buzi i języka”
Badania przesiewowe wzroku w ramach autorskiego
programu profilaktycznego – „A może to optodysleksja?”
Tablica informacyjna na temat organizacji i przebiegu
XV Tygodnia Świadomości Dysleksji w Łodzi, zachęta
do udziału w przesiewowych badaniach wzroku w
Ośrodku Korekcji Wzroku
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terapeuci – n-l terapii
ped. i logopeda

Nazwa Placówki: Publiczne Gimnazjum nr 7 w Łodzi
Adres: 91 –134 Łódź, ul. Rojna 33
mail gim7lodz@wp.pl
tel. 42 6522750
Kiedy?

W jakich
godzinach?

Co się będzie działo?
Dla kogo?

Informacje dodatkowe
/kto prowadzi ?/

17.10.2017

13 - 14

Uczniowie Gimnazjum z dysleksją czytają bajki
przedszkolakom z PM 48

Pedagog szkolny

18.10.2017

12 -13

Uczniowie Gimnazjum z dysleksją czytają bajki
przedszkolakom z PM 48

Pedagog szkolny

19.10.2017

13 -14

Uczniowie Gimnazjum z dysleksją czytają bajki
przedszkolakom z PM 48

Pedagog szkolny

Wystawa okolicznościowa w holu szkoły

Pedagog szkolny
Nauczyciel języka
polskiego

16 - 20

Uwagi
/np. zgłoszenia,
charakter
zamknięty czy
otwarty itp./

Nazwa Placówki: Publiczne Gimnazjum Nr 15
Adres: ul. Sowińskiego 50/56 Łódź
mail
tel.
Kiedy?

W jakich
godzinach?

Co się będzie działo?
Dla kogo?

Informacje dodatkowe
/kto prowadzi ?/

16-18.10.2017

-

Napisanie przez wybranych uczniów posiadających
opinię o dysleksji o swojej ulubionej książce
(książkach). Opracowanie artykułu do gazetki szkolnej i
prezentacji multimedialnej polecającej te pozycje
(prezentacja na forum ogólnoszkolnym podczas XV
ETŚD)

Małgorzata Góralska
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Uwagi
/np. zgłoszenia,
charakter
zamknięty czy
otwarty itp./
dla uczniów
Gimnazjum Nr 15

23.10.2017

14.30-15.30
(s.4)

Konsultacje dla rodziców Gimnazjum Nr 15 i XXX LO
"Jak pracować z dzieckiem dyslektycznym. Jak
dysleksja może wpływać na proces uczenia się"

Małgorzata Góralska
(psycholog, terapeuta
pedagogiczny)

otwarty

Nazwa Placówki: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 ( Gimnazjum nr 35, Liceum Ogólnokształcące nr 47)
Adres: 92-538 Łódź, ul. Czernika 1/3
e-mail : szkoła@zso8.pl
tel. 42 673 86 83
W jakich
godzinach?

Co się będzie działo?

16.10-20.10.
2017 r.

Czas pracy
szkoły.

Wystawa
tematyczna
na
korytarzu
szkolnym
w pawilonie A II: „Słynne osoby z
dysleksją”
(portrety, biografie), kierowana do społeczności
ZSO nr 8 .

17.10.2017 r.

14:00-15:00

Warsztaty dla uczniów gimnazjum na temat:
„Jak przezwyciężyć trudności w czytaniu?”

Kiedy?

Dla kogo?

Informacje dodatkowe
/kto prowadzi ?/

mgr Hanna KarskaBuczek
n-el j.polskiego,
terapeuta pedagogiczny,
logopeda
mgr Joanna Pawlak
n-el języka
hiszpańskiego

Uwagi
/np. zgłoszenia,
charakter
zamknięty czy
otwarty itp./
charakter
zamknięty

charakter
zamknięty

18.10.2017 r.

13:00-14:00

Warsztaty logopedyczne dla uczniów dyslektycznych
ZSO nr 8 „Lokomotywą do krainy dykcji, czyli o sztuce
pięknej wymowy”.

mgr Hanna KarskaBuczek
n-el j.polskiego
terapeuta pedagogiczny
logopeda

charakter
zamknięty

18.10.2017 r.

9:30-10:30

Bądź kreatorem!-warsztaty twórczego myślenia dla
uczniów dyslektycznych gimnazjum.
Zabawa słowami-zostań mistrzem Scrabble-turniej dla
uczniów dyslektycznych gimnazjum.

mgr Joanna Wilczyńska
n-el wspierający
oligofrenopedagog

charakter
zamknięty

10:30-12:30
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19.10.2017 r.

9:00-10:00

12:00-13:00

20.10.2016 r.

11:00-12:00

10:00-12:00

16.10.-20.10
2017 r.

godziny
pracy
pedagoga

Warsztaty dla uczniów dyslektycznych z klas
mgr Hanna Karskapierwszych liceum z wykorzystaniem przykładowych
Buczek
ćwiczeń zawartych w zeszytach „Ortograffiti”.
n-el j.polskiego
Prezentacja Programu Edukacyjno-Terapeutycznego terapeuta pedagogiczny
„Ortograffiti” WYDAWNICTWA OPERON.
logopeda
„Chłopaki
czytają
przedszkolakom”-warsztaty
czytelnicze dla dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 163.

mgr Joanna Wilczyńska
n-el wspierający
oligofrenopedagog
oraz uczniowie klasy II b
gimnazjum

Warsztaty dla uczniów klasy IIa gimnazjum na temat:
”Dyslektycy są wśród nas, czyli co to jest dysleksja?”.

mgr inż. Sławomira
Matuszko
n-el fizyki i chemii

charakter
zamknięty

zajęcia na
terenie
przedszkolacharakter
zamknięty

charakter
zamknięty

Warsztaty czytelnicze w klasie IIb i IId gimnazjum mgr Marta Grzegorczyk
„Sztuka głośnego czytania” - czytamy „Balladynę”
n-el j.polskiego
i „Zbzikowane bzdury” z zachowaniem zasad wzorowej
dykcji.

Konsultacje dla nauczycieli ZSO nr 8 na temat
czym jest dysleksja, jak ją rozpoznać, jak pomóc
dziecku dyslektycznemu w szkole.
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mgr Magdalena
Pietrzykowska
pedagog szkolny

charakter
zamknięty

Nazwa Placówki: Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi w Pabianicach
Adres: 95 – 200 Pabianice ul Partzancka 56 a
Mail: sekretariat@sp9pabianice.pl tel. 42 215 28 46
Kiedy?

W jakich
godzinach?

16-20.10.2017

16-20.10.2017

Co się będzie działo?
Dla kogo?

Tablica informacyjna na temat organizacji
Szkolnego Tygodnia Świadomości Dysleksji
 Gazetka w holu szkoły przybliżająca problem
dysleksji.
 Słynni dyslektycy.
10.35 – 10.45
11.30 – 11.50
12.35 -12.50

Klasa VII a czyta baśnie Andersena młodszym kolegom
z klas I – III.

Informacje dodatkowe
/kto prowadzi ?/

Uwagi
/np. zgłoszenia,
charakter
zamknięty czy
otwarty itp./

nauczyciel – logopeda
p. Edyta Mikułowska

wychowawca
p. Joanna Sońta

sala terapii

nauczyciel – logopeda
p. Edyta Mikułowska

16-20.10.2017

Przeprowadzenie wstępnej diagnozy ryzyka dysleksji w
klasach I – III.

psycholog szkolny
p. Agnieszka Morawska
pedagog szkolny
p. Urszula Gabara

16-20.10.2017

Ekspozycja materiałów dydaktycznych i literatury
dotyczącej pracy z uczniem dyslektycznym.

psycholog szkolny
p. Agnieszka Morawska

gabinet
pedagoga

pedagog szkolny
p. Urszula Gabara
nauczyciel – logopeda
p. Edyta Mikułowska

gabinet
pedagoga

19.10. 2017

16.00 – 17.00

Konsultacje dla rodziców
„Jak pracować w domu z dzieckiem z trudnościami w
czytaniu i pisaniu?”
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sala terapii

19.10. 2017

9.00 – 10.00

20.10.2017

20.10.2017

13.40 – 14.30

„Gimnastyka buzi i języka” – zabawy logopedyczne dla
uczniów klas I – IV w świetlicy szkolnej

nauczyciel – logopeda
p. Edyta Mikułowska

Rozdanie broszur „Dysleksja rozwojowa w starszym
wieku szkolnym – trudności w opanowaniu treści
programowych” (materiały dla nauczycieli)

pedagog szkolny
p. Urszula Gabara
nauczyciel – logopeda
p. Edyta Mikułowska

Zajęcia Origami w klasie III.

nauczyciel – logopeda
p. Edyta Mikułowska
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świetlica

sala nr 13

