
Program
EUROPEJSKIEGO TYGODNIA ŚWIADOMOŚCI

DYSLEKSJI
15-18.10.2019

w Publicznej Szkole Podstawowej nr 8
im. Mikołaja Kopernika w Starogardzie Gdańskim

CEL:

• Przybliżenie problematyki dysleksji społeczności szkolnej
• Zaproszenie do udziału w obchodach ETŚD
• Integracja wszystkich uczniów
• Stworzenie przyjaznej atmosfery
• Rozwijanie wyobraźni uczniów
• Poznanie sylwetki słynnego osoby z dysleksją
• Pogłębianie wiedzy na temat dysleksji
• Inspirowanie uczniów do pokonywania własnych trudności w nauce, a także

odkrywanie zdolności i talentów, pomimo istniejących ograniczeń.
• Wzmacnianie poczucia swojej wartości i świadomości potrzeby rozwijania

swoich talentów

HASŁO: NAUCZYCIEL BLIŻEJ UCZNIA Z DYSLEKSJĄ!

Działania
1. Międzyklasowy konkursu plastyczny dla wszystkich klas PSP - Tytuł: „Lapbook o

sławnych osobach z dysleksją!”. W konkursie brało udział 5 klas i wygrała klasa 6f, która
przygotowała Lapbooka o Henryku Sienkiewiczu. Nagroda (pizza dla całej klasy) została
wręczona na apelu.



2. Kalambury – w październiku wychowawcy 6 klas w czasie godziny wychowawczej
grali w Kalambury.

3. 3. Gra terenowa „Nie dam się dysleksji!” – 17.10.2019 na Rynku o godz. 10.30
spotkało się 12 szkół. Blisko 60 uczniów brało udział w Grze terenowej „Nie dam się
dysleksji!”. Naszą szkołę reprezentowali: Paulina, Maja, Julia, Aleksander, Michał i
Mikołaj, który wraz z Mają wylosowali nagrodę specjalną : zaproszenie na basen wraz z
SPA dla dwojga osób w Centrum Rehabilitacyjno-Lecznicze Medpharma.

4. Czytamy razem – przez cały październik uczniowie, którzy chodzą na terapię
pedagogiczna chodzili do klas I czytać bajki. Jak co roku jedna grupa mówiła wiersze
Jana Brzechwy z pamięci (około 23 wiersze). W akcji wzięło udział 15 uczniów.



5. Szkolenie dla rodziców : „Powiem Ci jak się uczyć” – w szkoleniu wzięło udział 7
rodziców. Warsztaty prowadziła p. Magdalena Kownacka przewodnicząca PTD nr 90 w
Starogardzie Gdańskim.



6. Szkolenie dla rodziców: „Ryzyko dysleksji” – w warsztatach wzięło udział 4
rodziców. . Warsztaty prowadziła p. Magdalena Kownacka przewodnicząca PTD nr 90 w
Starogardzie Gdańskim.

7. Gazetka informacyjno – edukacyjna na temat dysleksji (koło gabinetu 242)

8. Wystawa plastyczna dla klas I –III „Ulubiony bohater baśniowy Andersena” –
uczniowie klas I wykonali ilustracje do ulubionej bajki Andersena.



9. Gra „Potyczki ortograficzne” - p. Krystyna Sadkowska przeprowadziła Drużynowy
konkurs ortograficzny dla klas 5 „Potyczki ortograficzne”. W konkursie wzięło 5 klas i
zwyciężyła klasa 5b, którą reprezentowali Julia i Franek. Drugie miejsce zajęła klasa 5e,
czyli Paweł i Damian, zaś 3 miejsce zajęła klasa 5c w składzie Julia i Wiktor.


