
Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji

w Szkole Podstawowej nr 8

w Starogardzie Gdańskim

Jak co roku w Publicznej Szkole Podstawowej nr 8 w Starogardzie Gdańskim, odbył

się Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji. Nie odbyły się one w normalnej formie, ale

na szczęście są komputery, aplikacje, Internet. Do zorganizowania wystawy mogliśmy

wykorzystać komputer i Internet. Prace naszych uczniów mogły trafić do szerszej

publiczności.

Klasy I – III robiły ilustracje do bajek Hansa Christiana Andersena. Po wysłuchaniu

bajek puszczanych z audiobooka, dzieci rysowały ilustracje. Klasy I do bajki „Brzydkie

kaczątko”, klasy II do bajki „Dziewczynka z zapałkami”, a klasy III do bajki „Calineczka”.

Całe szczęście to nie był konkurs, bo prace są przepiękne i byłoby trudno wybrać tą jedną

najładniejszą. Nie podpisałam klas, ani tytułów, bo nie trzeba. Po prostu widać.

W ostatnim tygodniu października uczniowie uczęszczający na terapię pedagogiczną

mieli iść czytać bajki Jana Brzechwy, ale ze względu na pandemię, nie mogli pójść. Żaden

wirus nam nie przeszkodzi, bo zamiast iść, to uczniowie czytali bajki podczas zajęć, a

nauczyciel ich nagrywał. Filmy z czytającymi dziećmi zostały odtworzone w klasach

pierwszych.

Przez radiowęzeł cały tydzień słuchaliśmy o dysleksji: przyczyny, statystyki, objawy,

definicje. Poza tym usłyszeliśmy nieprawdziwe opinie na temat dysleksji, np.

Z DYSLEKSJI SIĘ WYRASTA – FAŁSZ

DZIECI Z DYSLEKSJĄ MAJĄ PROBLEMY TYLKO NA JĘZYKU POLSKIM – Fałsz

KAŻDE DZIECKO Z DYSLEKSJĄ MA TE SAME PROBLEMY – fałsz

DYSLEKSJA WYNIKA Z LENISTWA – fałsz

Oprócz tego były ciekawostki:

Czy wiecie, że dysleksję miał : Hans Christian Andersen, Albert Einstein, Stefan Żeromski.

Czy wiecie, że dysortografię miał Julian Tuwim, tak ten co pisał wiersze dla dzieci, np.

„Lokomotywa”, „Rzepka”.

Czy wiecie, że …dysgrafię miał Adam Mickiewicz, tak ten od „Pana Tadeusza”.

Klasa 8c podczas godziny wychowawczej grała w grę Kalambury, by spróbować

swoje talenty aktorskiego niczym jak Whoopi Goldberg. Klasie 4c nie wystarczyło napisać



fraszkę o sławnej osobie z dysleksją. Wylosowali Winstona Churchila i po wysłuchaniu jego

biografii wykonali obrazki związane z życiorysem słynnego dyslektyka.

Koło sali 242 wisi gazetka poświęcona dysleksji, jest to wystawa całoroczna, ale

pewne aspekty są co miesiąc zmieniane, np. mity o dysleksji, sławna osoba z dysleksją,

objawy.

Link do strony PSP 8 w Starogardzie Gdańskim:

http://psp8.edu.pl/2020/10/29/europejski-tydzien-swidomosci-dysleksji-2020/

Oraz link do profilu na FB:

https://www.facebook.com/Publiczna-Szko%C5%82a-Podstawowa-nr-8-im-

Miko%C5%82aja-Kopernika-w-Starogardzie-Gd-228309080531657
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