Sprawozdanie z obchodów Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji
w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Bolesława Prusa w Hrubieszowie
05.10.2020r. Warsztaty dziennikarskie
Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji '2020, w myśl hasła przewodniego tegorocznych
obchodów: "Dysleksja inspiruje do (nie)zwykłych działań", rozpoczęliśmy od warsztatów
dziennikarskich. W zajęciach warsztatowych, prowadzonych przez dziennikarza, pana
A. Winiszewskiego, uczestniczyli uczniowie zainteresowani dziennikarstwem, w tym
członkowie Zespołu Redakcyjnego gazetki szkolnej "Jedyneczka". Podczas warsztatów
uczniowie dowiedzieli się na czym polega praca dziennikarza i reportera. Uczyli się jak
sporządzić notatkę, wywiad, sondę. Dowiedzieli się jak przeprowadzić konferencję prasową.
Nagrywali swoje wypowiedzi i analizowali nagrania. Doskonalili pamięć, koncentrację uwagi
i aktywne słuchanie, które są niezbędne w pracy dziennikarza, poprzez ciekawe zadania
i ćwiczenia, przygotowane przez prowadzącego. Na zakończenie warsztatów każdy uczestnik
otrzymał pamiątkowy dyplom. Warsztaty dziennikarskie pogłębiły zainteresowania i pasje
dziennikarskie uczniów i zapewne na długo pozostaną w ich pamięci.
06.10.2020r., w ramach obchodów ETŚD, odbyły się ciekawe zajęcia z wykorzystaniem
autorskich pomysłów na gry edukacyjne, rozwijające zainteresowania czytelnicze
i kształtujące umiejętność pisania poprawnego pod względem ortograficznym. Nauka
trudnych wyrazów, przeplatana zabawą jest na pewno o wiele bardziej skuteczniejsza. Dzieci
wykonywały prace plastyczne, jako ilustracje do bajek a także odgrywały scenki. Nauce
i zabawie towarzyszyła radosna atmosfera. W organizację zajęć edukacyjnych zaangażował
się Dziecięcy Dyskusyjny Klub Książki "Lekturynki" wraz z opiekunami.
07.10.2020r. W ramach akcji czytelniczej „Dzieci czytają dzieciom- Czytanie na dywanie”
odbyło się czytanie bajek terapeutycznych z serii: "Ortograffiti z Bratkiem".
W akcji czytelniczej wzięli udział najmłodsi uczniowie z grupy "0" oraz klasy pierwszej.
Wolontariuszkami, które pięknie czytały dzieciom bajki były: Karolinka, Maja i Ola z kl. IIIa.
Dzieci z zainteresowaniem słuchały ciekawych opowieści, poznały pacynkę Bratkaprzyjaciela wszystkich uczniów oraz dowiedziały się, co należy zrobić, aby nauczyć się
płynnie czytać.
08.10.2020r DZIEŃ DYSLEKSJI #Dyslexiaday-08.10.2020r.
Konkurs kaligraficzno-ortograficzno-gramatyczny
W dniu 08.10.2020r.w grupie "0" oraz w klasach I-III odbył się "Konkurs kaligraficznoortograficzno-gramatyczny". Wszyscy uczniowie z klas 0-III wypełnili karty pracy, które były
dostosowane do ich wieku, począwszy od szlaczków, po mini-test ortograficzno-gramatyczny.
Wyłoniono laureatów konkursu. Dodatkowo, z okazji Dnia Dysleksji #dyslexiaday, odbyła się
audycja w szkolnym radiowęźle, której przesłaniem było przybliżenie tematyki dysleksji oraz
postaci
sławnych
dyslektyków.
Uczniowie,
rodzice
i nauczyciele otrzymali materiały szkoleniowe za pośrednictwem wiadomości w dzienniku
elektronicznym. Kontynuowaliśmy także akcję czytelniczą. Tym razem dziewczęta z kl. III a
Ola, Maja i Karolinka odwiedziły uczniów klasy Ib. Był to kolejny dowód na to, że bajka
łączy wszystkie dzieci a czytanie przynosi wiele radości:)

09.10.2020r. obchodzony był Międzynarodowy Dzień Pisania Listów. Uczniowie klas
ósmych naszej szkoły włączyli się w świętowanie tego dnia. Zadaniem młodzieży było
napisanie listu do swojej nauczycielki języka polskiego. Obchody Międzynarodowego Dnia
Pisania Listów miały na celu przypomnienie uczniom o pięknej, niestety już zapominanej,
tradycji pisania listów. Poza tym zadanie to wpisało się w obchodzony w tym tygodniu
Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji, któremu w tym roku przewodzi hasło "Dysleksja
inspiruje do (nie)zwykłych działań. Okazało się, że w dzisiejszych czasach pisanie lisów, to
działanie bardzo niezwykłe i wyjątkowe.
Dodatkowe działania podjęte w SP 1 Hrubieszów podczas Tygodnia Dysleksji:
Podczas Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji uczniowie mogli podziwiać gazetki
tematyczne, związane z dysleksją rozwojową oraz sławnymi dyslektykami. W Klubie
Ortograffiti zorganizowano gry i zabawy ortograficzne. Czwartoklasiści zmierzyli się
z zadaniem konkursowym "Orto-krzyżówka". Uczniowie klasy IIIc wzięli udział w zajęciach
warsztatowych z wykorzystaniem Teatru Kamishibai, prowadzonych przez pracownika MBP
w Hrubieszowie. Uczniów zaproszono do udziału w konkursach artystycznych.
Przeprowadzono następujące konkursy dla uczniów:
Grupa „0” oraz klasy I-III
1.Konkurs plastyczny pt. „Okładka lub ilustracja do mojej ulubionej książki/bajki”.
Klasy IV-VIII
1.Konkurs plastyczny pt. „Pomoc do nauki ortografii; ortograficzny plakat, zakładka, plan
lekcji”
2.Konkurs plastyczny „ Sławni dyslektycy-portret”
Niebawem zostaną wręczone nagrody dla laureatów wszystkich konkursów, zaś z prac
konkursowych wykonana zostanie wystawa. W działania w ramach ETŚD’2020 zaangażowali
się nauczyciele: Marta Kuczyńska, Małgorzata Serafin, Małgorzata Sidorska, Marta
Lackowska, Ewa Filipowicz-Sidorczuk, Anna Karkuszewska.
Koordynator działań w ramach ETŚD’2020 w SP Nr 1 Hrubieszów-Marta Kuczyńska,
pedagog szkolny, terapeuta pedagogiczny

