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Włocławku

07-11.10.2019r. „Nauczyciel bliżej dziecka z dysleksją”

W naszej szkole przyświecało nam hasło - „Radość wspólnego tworzenia-
kreatywny nauczyciel, kreatywny uczeń. Tworzyliśmy lapbooki, lektury na wieszaku
i w pudełku, komiksy, patchworkową prozę czy wiersze z odzysku oraz bigos
poetycki. Nie zabrakło też zabaw rozwijających kompetencje matematyczne –
„kodowanie na dywanie”. Wszystkie zadania pomogły nam odkryć w sobie
kreatywny potencjał. Przeprowadziliśmy akcję- Starsi czytają młodszym. Świetlica
szkolna przygotowała ortograficzne zagadki, a biblioteka wystawę
książkę. Uczniowie wzięli także udział w zajęciach bibliotecznych nt. dysleksji
zorganizowanych przez bibliotekę publiczną na Zawiślu. Na szkolnym korytarzu
pojawiła się gazetka przedstawiająca znane postacie z dysleksją w nauce, w kinie, w
polityce, w muzyce, w malarstwie, a nawet literaturze np. H. CH. Andersen, M.
Twain, Ch. Dickens czy A. Mickiewicz. Pamiętajmy o tych kreatywnych
„twardzielach” i bierzmy z nich przykład:) Życzymy wszystkim owocnej pracy w
pokonywaniu wszelkich trudności i wielu sukcesów!

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

1. Mój pierwszy lapbook- wybrane bajki H. Ch. Andersena

Lapbook („książka na kolanie”)- to forma kreatywnego zaprezentowania informacji
na dany temat. Własnoręcznie wykonane „książki” to przeważnie teczka, w której w
formie rysunków, wykresów, otwieranych okienek oraz ruchomych elementów
przekazuje się wybrane treści.

2. Kodowanie na dywanie - odkrywanie tajników i podstaw programowania.

Podczas zajęć pojawiły się gry, zabawy, a nawet robot DOC. Stwierdziliśmy, że
czasami to co w pierwszej chwili wydaje się trudne, przy bliższym poznaniu może
okazać się bardzo proste. Ważna jest nasza motywacja i chęć do działania:)

Klasy I-III

1. Dzień baśniowej postaci

2. Lektura na wieszaku



Do wykonania „mobilnej książki” wystarczył tekst lektury, wieszak na ubrania,
kolorowe kartki, kredki , mazaki oraz otwarty umysł.

3. Lektura w
pudełku

Dzieci, za pomocą niewielkiego pudełka mogli z książki, którą przeczytali,
wyczarować taki świat, jaki sobie wyobrazili.

Klasy IV-VIII

1. Komiks- Spotkanie z dziewczynką z zapałkami
2. Kartka z pamiętnika Brzydkiego Kaczątka
3. Wiersze z odzysku ( (ang. blackout poems)- kreatywna destrukcja tekstu Ch.

Dikensa

Recykling poetycki można tworzyć przy użyciu starych stron książek czy z artykułów
wczorajszych gazet. Z istniejącego tekstu uczniowie wyłaniali i łączyli pojedyncze
słowa lub krótkie frazy, tworząc własne dzieła. .

4. Bigos poetycki-coś nowego ze starego/utwory A. Mickiewicza

Zadanie polegało na przeczytaniu trzech wierszy i omówieniu ich. A wszystko po to,
by w kolejnym etapie pracy pociąć omawiane teksty na paseczki (według wersów) i
wymieszać je. Następnie młodzież w grupach tworzyła z nich nowe dzieła, które
zaprezentowała na forum klasy.

5. Patchworkowa proza

Do fragmentu tekstu pochodzącego z książki „ Przygody Tomka Sawyera” uczniowie
doklejali wycięte z gazet wyrazy, zdania oraz dopisywali własne. Jedyny warunek-
tekst musiał posiadać sens.

Koordynatorem akcji był pedagog szkolny- Marzena Szubska




































