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W wielu krajach Europy odbywały się spotkania, sympozja, odczyty, dzięki którym 

zwracano szczególną uwagę na problem wielu osób z dysleksją. Nie każdy bowiem wie, że 

osobami z dysleksją byli między innymi Andersen, Edison, Churchill.  

W Szkole Podstawowej nr 6 w Redzie Tydzień ów poświęcony został Andersenowi, 

sławnemu baśniopisarzowi z dysleksją.  
 

 

 
 

Hans Christian Andersen (1805–1875) 
duński pisarz i klasyk literatury dziecięcej, autor lirycznych i filozoficznych baśni, 

które towarzyszą rozwojowi intelektualnemu i duchowemu kolejnych pokoleń na 

całym świecie. Swoim uporem, pracą i talentem pokonał przeciwności losu: 

specyficzne trudności w nauce (szczególnie ortografii), brak pomocy domu 

rodzinnego i zrozumienia ze strony szkoły. 

 

Uczniowie mieli okazję dostrzec i rozumieć prawdziwe wartości i prawa człowieka. 

Podczas trwania Tygodnia zapoznawali się wybranymi baśniami H. Ch. Andersena. Na 

zajęciach edukacyjnych baśnie czytali nie tylko nauczyciele, ale rodzice i dziadkowie, starsi 

uczniowie – wolontariusze programu „Dzieci czytają dzieciom”. 

W szkolnej galerii została zorganizowana wystawa plakatów ilustrujących wartości na 

podstawie znanych baśni Andersena.  

 

 
 

 



Dnia 8.10.2008r. dzieci z koła teatralnego (również te z dysleksją), wystąpiły  

w  przedstawieniu „Baśnie z kufra Pana Andersena”. „Pan Andersen” powiedział: Za 

najbardziej autobiograficzną baśń uważam "Brzydkie kaczątko". Przecież z nieznanego, 

biednego chłopca wyrosłem na wielkiego pisarza. 

 

   
 Maciek – Andersen     Marta – Brzydkie kaczątko 

 

 
Opiekunki koła teatralnego: Aneta Szymańska i Grażyna Tamas z Maćkiem – Andersenem  

i Karolem – Kominiarczykiem 

 
Czwartek, 9.10.08., przebiegał w szkole pod hasłem Dzień baśniowych bohaterów. W tym 

dniu dzieci z klas 0–4 przebrały się za ulubionych bohaterów baśni. A ponadto tego dnia 

zaproszono do czytania baśni GOŚCIA. Była nim pani Barbara Brzezińska-Feiner, 

pierwsza burmistrz naszego miasta. Głos Pani Barbary przeniósł uczniów w świat wyobraźni.  

Niczym zaczarowani, z wielkim zaciekawieniem wysłuchali opowieści „O lnie”. Pani Barbara 

na pamiątkę zostawiła wyjątkowy egzemplarz „Baśni” uczniom naszej szkoły.  

 

   
Pani Barbara Brzezińska-Feiner czyta baśń  Dzieci przebrały się za bohaterów baśni 



Zwieńczeniem Tygodnia była Adersenada – Turniej wiedzy o Andersenie. Cztery zespoły 

składające się z przedstawicieli klas 2–4 walczyły o tytuł „Ekspert od Andersena”.  

 

 

 
 

Turniej wiedzy o Andersenie prowadzi Małgorzata Rożyńska 

 

Sposób realizacji zadania 

• Codzienne czytanie dzieciom z klas 0–3 baśni Andersena 

podczas zajęć edukacyjnych przez: rodziców i dziadków, 

starszych uczniów – wolontariuszy programu „Dzieci czytają 
dzieciom”, wychowawców (około 20–30 min. dziennie). 

• Zapoznanie uczniów kl. 0–6 z wybranymi baśniami Andersena. 

• Wylosowanie przez gospodarzy klas kategorii wartości (przyjaźń, 
miłość, życzliwość, wzajemna pomoc, wrażliwość na krzywdę 
innych, zrozumienie, szacunek, tolerancja, dobroć, serdeczność). 

• Wystawa plakatów ilustrujących te wartości na podstawie baśni 

(1 plakat od klasy). 

• Wystawa okolicznościowa o życiu i twórczości H.Ch. Andersena. 

• Dzień baśniowego bohatera – uczniowie z klas młodszych 

przebierają się za postaci z baśni.  

• Turniej „Zostań ekspertem od Andersena” (udział biorą 
przedstawiciele z klas 1–4 w zespołach). 

Andersen – sławny 

baśniopisarz z 

dysleksją – pomaga 
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• Przedstawienie teatralne„Baśnie z kufra Pana Andersena”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


