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8 października 2020 –Dzień Dysleksji 
 

Inauguracja XVIII Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji w Łodzi 
 

Spotkanie panelowe 
 

„Szkoła przyjazna dzieciom z dysleksją – z perspektywy nauczyciela i rodzica” 
 

Miejsce: Klub Nauczyciela w Łodzi u. Piotrkowska 137 
Godzina: 16.00-18.00 

 
Prowadzenie: 
Dr hab. Teresa Wejner-Jaworska – przewodnicząca Łódzkiego Oddziału PTD, autorka licznych publikacji, 
w tym wydanej ostatnio książki pt. „Szkoła na miarę ucznia z dysleksją” wyd. Diffin 2020. 
 

 
Zapraszamy nauczycieli i rodziców do dyskusji na ten temat. Celem spotkania 
jest podzielenie się najlepszymi praktykami wspierającymi uczniów  
z trudnościami w uczeniu oraz takimi, które pozwalają im wzmacniać i rozwijać 
ich mocne strony.  Jest to również okazja, by podzielić się refleksją na temat 
ograniczeń i trudności w tym zakresie. 
 
Z uwagi na ograniczoną liczbę uczestników prosimy o wcześniejsze zgłoszenia 
drogą mailową ptd.lodz@gmail.com 
 

mailto:ptd.lodz@gmail.com
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DZIAŁANIA W PORADNIACH PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH 
 I SPECJALISTYCZNYCH 

 
 

Nazwa Placówki: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 
Adres: 91-335 Łódź, ul. Hipoteczne 3/5 
Mail: kontakt@ppp1.elodz.edu.pl    tel.42 651 49 72 lub 42 651 36 52 

 

Kiedy? W jakich 
godzinach? 

 

Co się będzie działo? 
Dla kogo? 

Informacje dodatkowe 
/kto prowadzi ?/ 

 

Uwagi  
/np. zgłoszenia, 

charakter 
zamknięty czy 
otwarty itp./  

 
8.10-14.10 

2020r. 

 
8.00-18.00 

 
Wszyscy mamy mocne strony 

-akcja rozpoznawania zasobów dzieci wg teorii 
inteligencji wielorakich 

adresowana do wszystkich dzieci i ich rodziców 
zgłaszających się w Tygodniu Dysleksji do poradni 

 

 
Wszyscy pracownicy 

 

 
8.10-14.10 

2020r. 

  
Przekazywanie przedszkolom z rejonu działania PPP1  
materiały dotyczące rozpoznawania ryzyka dysleksji, 

określanie potencjału rozwojowego dzieci oraz 
wspierania z zgodnie z teorią inteligencji wielorakich 

 

 
Katarzyna Brot 

Anna Buczyńska 
Danuta Gmosińska 

Beata Milczarek 
Katarzyna Szopka 
Violeta Woźniak 

 

 

 
8.10-14.10 

2020r.  

  
Przekazywanie szkołom z rejonu działania PPP1  
materiały dotyczące rozpoznawania uczniów ze 

specyficznymi trudnościami w uczeniu się, określanie 
potencjału rozwojowego dzieci oraz wspierania uczniów 

z dysleksją 
 

 
Katarzyna Brot 

Anna Buczyńska 
Danuta Gmosińska 

Beata Milczarek 
Katarzyna Szopka 
Violeta Woźniak 
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8.10-14.10 

2020r. 

  
Publikowanie na stronie internetowej 
www.ppp1lodz.edu.pl oraz w mediach 

społecznościowych materiałów związanych z dysleksją, 
rozpoznawaniem potencjału dzieci i młodzieży oraz 

wspierania rozwoju osób z dysleksją 
 

 
Katarzyna Brot 

Anna Buczyńska 
Danuta Gmosińska 

Beata Milczarek 
Katarzyna Szopka 
Violeta Woźniak 

 

 
8.10.2020r. 

 
15.00-18.00 

 
Konsultacje dla rodziców dzieci z trudnościami w nauce 

czytania 

 
Katarzyna Brot 

Zgłoszenia  
tel.42 651 49 72 
lub 42 651 36 52 

lub mailowe: 
k.brot@ppp1.elo

dz.edu.pl 

 
9.10.2020r. 

 
14.00-16.00 

 
Konsultacje dla rodziców 

 
Katarzyna Szopka 

 

Zgłoszenia  
tel.42 651 49 72 
lub 42 651 36 52 

lub mailowe: 
k.szopka@ppp1.

elodz.edu.pl 

 
12.10.2020r 

 
10.00-13.00 

 
 
 

13.00 – 17.00 

 
Domowy trening dla ucznia z dysleksją 

czyli jak efektywnie, a przy tym bez nadmiernego  
obciążenia rozwijać swoje umiejętności w czytaniu i 

pisaniu 
- konsultacje dla rodziców i dzieci z dysleksją 

 

 
Violeta Woźniak 

 
 
 

Danuta Gmosińska 

Zgłoszenia  
tel.42 651 49 72 
lub 42 651 36 52 

lub mailowe: 
kontakt@ppp1.e

lodz.edu.pl 

 
13.10.2020r. 

 
16.00- 18.00 

 
Ćwiczenie przygotowujące do nauki czytania 
dla dzieci 6 letnich – propozycja dla rodziców 

 

 
Beata Milczarek 

Zgłoszenia  
tel.42 651 49 72 
lub 42 651 36 52 

lub mailowe: 
kontakt@ppp1.e

lodz.edu.pl 

 
14.10.2020r. 

 
17,00-19.00 

 
Spotkanie na platformie ZOOM dla rodziców nt. 

Mocne strony dziecka z dysleksją 

 
Violeta Woźniak 

Zgłoszenia 
mailowe” 

v.wozniak@ppp
1.elodz.edu.pl 

 
 

http://www.ppp1lodz.edu.pl/
mailto:kontakt@ppp1.elodz.edu.pl
mailto:kontakt@ppp1.elodz.edu.pl
mailto:kontakt@ppp1.elodz.edu.pl
mailto:kontakt@ppp1.elodz.edu.pl
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Nazwa Placówki: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 
Adres: Łódź , ul Motylowa 3 
mail kontakt@ppp2.elodz.edu.pl  tel. 42 659 15 81 

 

Kiedy? W jakich 
godzinach? 

 

Co się będzie działo? 
Dla kogo? 

Informacje dodatkowe 
/kto prowadzi ?/ 

 

Uwagi  
/np. zgłoszenia, 

charakter 
zamknięty czy 
otwarty itp./  

 
8.10.2020 

 
14-15:30 

 
Indywidualne konsultacje dla rodziców 

mgr K. Wentlandt-
pedagog 

Zgłoszenia 
telefoniczne pod 

nr poradni 

 
9.10.2020 

 
9-13 

 
Ocena ryzyka dysleksji u uczniów klas I-III,  

badanie artykulacji, badanie słuchu fonemowego 

mgr M. Rębacz 
neurologopeda 

Zgłoszenia 
telefoniczne pod 

nr poradni 

 
9.10.2020 

 
10-12 

 
Indywidualne konsultacje dla rodziców 

mgr A. Pietrzak 
pedagog 

Zgłoszenia 
telefoniczne pod 

nr poradni 

 
9.10.2020 

 
10-12 

 
Indywidualne konsultacje dla rodziców 

mgr. K.Ujazda Woszczyk 
psycholog 

Zgłoszenia 
telefoniczne pod 

nr poradni 

 
9.10.2020 

 
14-18 

 
Indywidualne konsultacje dla rodziców 

mgr M. Płoszaj 
pedagog 

Zgłoszenia 
telefoniczne pod 

nr poradni 

 
12.10.2020 

 
10-11 

 
Konsultacje indywidualne 

mgr J. Szerszenowicz-
Jabłońska 

neurologopeda 

Zgłoszenia 
telefoniczne pod 

nr poradni 

 
12.10.2020 

 
16-18 

 
Indywidualne konsultacje dla rodziców 

mgr M.Marzysz  
pedagog 

 

Zgłoszenia 
telefoniczne pod 

nr poradni 

 
13.10.2020 

 
10-11 

 
Konsultacje indywidualne 

mgr J. Szerszenowicz-
Jabłońska 

neurologopeda 

Zgłoszenia 
telefoniczne pod 

nr poradni 
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Nazwa Placówki: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 3 w Łodzi 
Adres: Łódź, ul. Dowborczyków 5 
Mail: kontakt@ppp3.elodz.edu.pl    tel. 42 67 67 305 

 

Kiedy? W jakich 
godzinach? 

 

Co się będzie działo? 
Dla kogo? 

Informacje dodatkowe 
/kto prowadzi ?/ 

 

Uwagi 
/np. zgłoszenia, 

charakter 
zamknięty czy 
otwarty itp./ 

 
12.10.20 

15.00 
16.00 
17.00 

 

Rodzice dzieci z kl. II i III 

I. Agier 
pedagog 

Wcześniejsze 
zgłoszenia 

telefoniczne 

 
8.10.2020 

 
14 - 18 

 
Konsultacje dla rodziców 

A. Olobry 
logopeda 
pedagog 

Wcześniejsze 
zgłoszenia 

telefoniczne 

 
13.10,2020 

 
8 - 12 

 
Konsultacje dla rodziców 

. B. Kowalska 
psycholog 

Wcześniejsze 
zgłoszenia 

telefoniczne 

 
13.10.2020 

 
10 -12 

 
Konsultacje dla rodziców 

Katarzyna Mertyn 
Pedagog 
logopeda 

Wcześniejsze 
zgłoszenia 

telefoniczne 

 
Nazwa Placówki: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 
Adres: ul. Piłsudskiego 101 
Mail  kontakt@ppp4.elodz.edu.pl.   tel. 42 674 45 88 kom. 530 622 874 

 

Kiedy? W jakich 
godzinach? 

 

Co się będzie działo? 
Dla kogo? 

Informacje dodatkowe 
/kto prowadzi ?/ 

 

Uwagi  
/np. zgłoszenia, 

charakter 
zamknięty czy 
otwarty itp./  

 
8-14.10.20 r. 

  
Materiały umieszczone 

 na stronie poradni i na facebooku  
„Ciekawe pomysły jak pomóc dziecku z dysleksją? - 

gotowe i sprawdzone rozwiązania dotyczące skutecznej 

  
Opracowanie: 

 mgr Ewa Krystek 
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współpracy z dzieckiem z dysleksją w szkole” 
 

Strona poradni 
http://www.ppp4

lodz.pl/ 
i facebook  

8-14.10.20 r. 
  

Materiały umieszczone  
na stronie poradni i na facebooku 

„Czy Twoje dziecko ma dysleksję?” 
 

 
Opracowanie: 

mgr Izabela Socha 

 
8-14.10.20 r. 

  
Materiały umieszczone  

na stronie poradni i na facebooku 
Sylwetki sławnych dyslektyków 

„Dysleksja to dar, a nie problem” 
 

 
Opracowanie: 

mgr Iwona Sędzińska-
Klejman 

 
8-14.10.20 r. 

  
Materiały umieszczone  

na stronie poradni i na facebooku 
„Propozycje zabaw i ćwiczeń dla dzieci z grupy ryzyka 

dysleksji” 
 

 
Opracowanie: 

mgr Joanna Klimkiewicz 

 
 
Nazwa Placówki: Poradnia psychologiczno-Pedagogiczna nr 5 w Łodzi 
Adres: Łódź, ul. Kopernika 40 
mail kontakt@ppp5.elodz.edu.pl  tel. 42 637-16-08 
 

 

 
 

Kiedy? 

 
W jakich 

godzinach? 
 

 
Co się będzie działo? 

Dla kogo? 

 
Informacje dodatkowe 

/kto prowadzi?/ 
 

Uwagi  
/np. zgłoszenia, 

charakter 
zamknięty czy 
otwarty itp./  

 
08.10.2020 r.  

 
15.00-17.00 

 
Gry i zabawy usprawniające percepcję wzrokową – 

dzieci  5-6-letnie. 
 

 
Oliwia Kołodziejska 

 
zamknięty 

http://www.ppp4lodz.pl/
http://www.ppp4lodz.pl/
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09.10.2020 r.  

 
15.00-17.00 

 
 

16.00-18.00  

 
„Mistrz uważności – usprawnianie funkcji 
poznawczych” – dzieci w wieku szkolnym. 

 
„Wpływ wad wymowy na naukę czytania i pisania” – 

konsultacje dla rodziców. 
 

 
Marta Jabłońska 

 
 
 

Patrycja Pokorska 

 
zamknięty 

 
 

zamknięty 

 
12.10.2020 r.  

 
13.00-15.00 

 
Gry i zabawy usprawniające motorykę małą i dużą – 

dzieci w wieku przedszkolnym i dzieci z kl. I-III 
 

 
Dominika Buczyńska 

 
zamknięty 

 
13.10.2020 r.  

 
9.00-13.00 

 
Dyżur telefoniczny dla rodziców – konsultacje w 

sprawie dysleksji.  
tel. 501-021-959 

 

 
Aneta Koliczkowska 

 
Otwarty 

Zgłoszenia: 
Mail: 
kontakt@ppp5.e
lodz.edu.pl 
tel. 42 637-16-08 

 

 
14.10.2020 r.  

15.00-17.00 
 
 

17.00-18.00 

 
Badania przesiewowe w kierunku zaburzeń integracji 

Bilateralnej – dzieci w wieku szkolnym. 
 

Badania przesiewowe logopedyczne - dzieci w wieku 
przedszkolnym i szkolnym. 

 

 
Grażyna Podgórska, 

Agata Socha 
 

Agata Socha 

 
zamknięty 

 
 

zamknięty 

 

mailto:kontakt@ppp5.elodz.edu.pl
mailto:kontakt@ppp5.elodz.edu.pl
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Nazwa Placówki: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 6 w Łodzi 
Adres:  ul Rzgowska 25 
Mail: kontakt@ppp6.elodz.edu.pl    tel.426819282 

 

Kiedy? W jakich 
godzinach? 

 

Co się będzie działo? 
Dla kogo? 

Informacje dodatkowe 
/kto prowadzi ?/ 

 

Uwagi  
/np. zgłoszenia, 

charakter 
zamknięty czy 
otwarty itp./  

 
08.10.2020r. 

 
10:00-12:00 

 
Propozycje ćwiczeń dla dzieci z trudnościami w nauce 

czytani i pisania.  
 

 
mgr Dorota Miązek 

Kontakt 
telefoniczny 

z pedagogiem.  

 
09.10.2020r. 

 
15:00-17:00 

 
Czy moje dziecko ma dysleksję? Konsultacje  

i poradnictwo dla rodziców. 
 

 
mgr Joanna Michalska 

Kontakt 
telefoniczny 

z pedagogiem. 

 
 

12.10.2020r. 

 
10:00-12:00 

 
Wpływ dysleksji rozwojowej na rozwój emocjonalny 

dziecka. Konsultacje dla rodziców i nauczycieli. 
 

 
mgr Monika Piekarska-

Kruś- psycholog 

Kontakt 
telefoniczny 

z psychologiem. 

8.10-14.10 
2020r. 

  
Udostępnienie materiałów do pracy zdalnej 

 z propozycjami ćwiczeń 
 i zabaw dla dzieci ze specyficznymi trudnościami  

w uczeniu się. 
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Nazwa Placówki: Specjalistyczna Poradnia Wspierania Rozwoju i Terapii 
Adres: Łódź, ul. Hipoteczna 3/5    
Mail:  kontakt@spwrit.elodz.edu.pl       tel. 42 653 76 75 

 

Kiedy? W jakich 
godzinach? 

 

Co się będzie działo? 
Dla kogo? 

Informacje dodatkowe 
/kto prowadzi?/ 

 

Uwagi  
/np. zgłoszenia, 

charakter 
zamknięty czy 
otwarty itp./  

 
8-10-2020 

 
12:00 - 14:00 

 
Czy mowa mojego dziecka rozwija się normatywnie? 

Konsultacje dla rodziców i dzieci od 1 do 3 r.ż.  

Halina Grzywaczyńska Konieczność 
umówienia 

telefonicznego 
lub mailowego. 

 
9-10-2020 

 
11:00 - 13:00 

 
 
 

  
Jak pomagać dziecku z trudnościami w czytaniu i 

pisaniu - dyżur w poradni (konsultacje). 
 
 

 
Małgorzata Maciaś 

  
 

Konieczność 
umówienia 

telefonicznego 
lub mailowego  

 
9-10-2020 

 
9:45 – 10:45 

 
Treningi EEG Biofeedback jako metoda wspierająca 

terapię dysleksji- konsultacja indywidualna dla 
rodziców. 

 
Jadwiga Punikowska 

Konieczność 
umówienia 

telefonicznego 
lub mailowego  

 
9-10-2020 

 
13 - 15 

 
Jak pracować z dzieckiem z zaburzeniami koncentracji 

uwagi. Konsultacje indywidualne dla rodziców. 

 
Urszula Król 

Konieczność 
umówienia 

telefonicznego 
lub mailowego  

 
12-10-2020 

 
12:00 - 14:00 

 
Czynniki ryzyka dyskalkulii w edukacji wczesnoszkolnej 

kl. I – l I I – konsultacje telefoniczne dla rodziców i 
nauczycieli. 

 
Jadwiga Kaczmarek 

Konieczność 
umówienia 

telefonicznego 
lub mailowego 

 
13-10-2020 

 
11:15 - 12:15 

 
Dyżur telefoniczny dla rodziców „Porozmawiajmy o 

dysleksji” 

 
Katarzyna Perzyna  

tel. Dyżurny 

 538 359 606 

 
13-10-2020 

 
11:30 - 13:30 

 
Dyżur w poradni. Jak pomóc dziecku z trudnościami w 

nauce matematyki. 

 
Magdalena Iczetkin 

Konieczność 
umówienia 

telefonicznego 
lub mailowego 

mailto:kontakt@spwrit.elodz.edu.pl
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14-10-2020 

 
10:00-11:00 

 
Dyżur telefoniczny dla rodziców „Porozmawiajmy o 

dysleksji” 

 
Katarzyna Perzyna 

tel. Dyżurny 

 538 359 606 

 
14-10-2020 

 
15-17 

J 
Jak rozwijać percepcję słuchową dziecka w wieku 

przedszkolnym. Konsultacje indywidualne. 

 

Sylwia Baczyńska 

Konieczność 
umówienia 

telefonicznego 
lub mailowego  

. 
Nazwa Placówki: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Młodzieży 
Adres: Łódź, Al. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 86 
mail:  poradniadlamlodzierzy@op.pl  tel. 533 575 353 lub 42/688 16 68 

 

Kiedy? W jakich 
godzinach? 

 

Co się będzie działo? 
Dla kogo? 

Informacje dodatkowe 
/kto prowadzi ?/ 

 

Uwagi 
/np. zgłoszenia, 

charakter 
zamknięty czy 
otwarty itp./ 

 
08.10.2020 

 
8.oo-12.oo 
16.oo-19.oo 

 
Dyżur telefoniczny pod numerem 42/688 16 68 dla 
uczniów szkół ponadpodstawowych oraz rodziców 
(dzieci i młodzieży bez ograniczenia wiekowego) 

Rozmawiać będzie 
można z pracownikami 
Poradni dla Młodzieży 
specjalizującymi się w 
diagnozie trudności w 

nauce 

Dyżur otwarty 

 
09.10.2020 

 
12.oo-14.oo 

 
Szkolenie wewnętrzne „Procedury diagnozowania 

uczniów ze SPE oraz specyfika funkcjonowania uczniów 
z dysleksją rozwojową na poziomie szkół 

ponadgimnazjalnych” 
 

 
Pracownicy 

pedagogiczni Poradni 
dla Młodzieży 

 
Spotkanie 
zamknięte 

 
12.10.2020 

 
12.oo-16.oo 

 
Dyżur telefoniczny pod numerem 42/688 16 68 – 

konsultacje dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz 
rodziców dzieci i młodzieży bez ograniczenia wieku 

 
mgr Magdalena Drab 

mgr Krystyna Kozańska 
mgr Wiesława Ptaszek 

Dyżur otwarty 

 
13.10.2020 

 
12.oo-19.oo 

 
Dyżur telefoniczny pod numerem 42/688 16 68 dla 

nauczycieli różnych przedmiotów a szczególnie języka 
polskiego, języków obcych oraz matematyki 

 
K.Kozańska (12-16) 

M.Drab (16-20) 
W.Ptaszek (16-20) 

 
Dyżur otwarty 
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Cały Tydzień 
Świadomości 

Dysleksji 

  
Udostępniona będzie on-line broszurka opracowana z 

myślą o uczniach z dysleksją i ich rodzicach, 
przybliżająca istotę problemów osób z dysleksją oraz 
przedstawiająca szereg wskazówek jak radzić sobie z 

problemami w nauce 
 

Materiał opracowany w 
oparciu o doświadczenia 

w pracy z młodzieżą 
szkół 

ponadgimnazjalnych 

Materiał 
dostępny na 

stronie Poradni 
dla Młodzieży 

 

 

 

DZIAŁANIA W SZKOŁACH 
 
Nazwa Placówki: Szkoła Podstawowa nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi 
Adres: al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 101, 92-332 Łódź 
Mail: kontakt@sp4.elodz.edu.pl   tel. 42 674 35 76 
 
Koordynatorzy: Katarzyna Zatorska – Dyrektor, Monika Trojak – Grochowska, Agata Mróz 
 

 

Kiedy? W jakich 
godzinach? 

 

Co się będzie działo? 
Dla kogo? 

Informacje 
dodatkowe 

, /kto 
prowadzi ?/ 

 

Uwagi  
/np. 

zgłoszenia, 
charakter 

zamknięty czy 
otwarty itp./  

8
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 Opublikowanie na stronie internetowej szkoły prezentacji i materiałów 
na temat dysleksji i sposobów pracy z dzieckiem dyslektycznym w 

domu. 

Przygotowanie na korytarzach gazetek informacyjno-edukacyjnych 
zawierających najważniejsze informacje z zakresu tematyki dysleksji: 
definicje, symptomy ryzyka dysleksji, formy pomocy, wskazówki dla 

rodziców: „Jak skutecznie pracować z dzieckiem w domu” 

  

mailto:kontakt@sp4.elodz.edu.pl
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&ei=jtFwX9qeIuPIrgTf74iYDg&q=sp+4+%C5%82%C3%B3dx&oq=sp+4+%C5%82%C3%B3dx&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIECAAQDToICCEQFhAdEB46CAgAELEDEIMBOgUIABCxAzoECAAQQzoCCC46AggAOgIIJjoGCAAQFhAeUJfSPViA3j1gnd89aABwAHgAgAGYAYgBsgmSAQMyLjiYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6wAEB&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjandbM84nsAhVjpIsKHd83AuMQ4dUDCAw&uact=5
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Ósmoklasiści czytają z Bratkiem w świetlicy szkolnej.   

Jak czytać opinię ppp? – konsultacje dla rodziców z terapeutą   

Ćwiczenia doskonalące koordynację wzrokowo - ruchową, ćwiczenia 
rozmachowe 

 i równoważne kl. 3a 

  

Ćwiczenia słuchowo – językowe z wykorzystaniem rymów kl. 1-2   

Sławni dyslektycy – kl. 7a   

9
.1

0
.2

0
2

0
 (

p
ią

te
k
) 

 Zabawy z Paint – W roli głównej ….grafika z trudnością ortograficzną 
kl. 2a, 3b 

  

Zabawy z Paint – Mój wyjątkowy szlaczek kl. 1b   

Ćwiczenia doskonalące koordynację wzrokowo - ruchową, ćwiczenia 
rozmachowe  

i równoważne kl. 1a 

  

Słowniki obrazowo – wyrazowe – język niemiecki kl. 7-8   

Łamigłówki matematyczna kl. 4-5   

Śpiewana ortografia kl. 2-3   

Sławni dyslektycy kl. 7b   

Ćwiczenia słuchowo – językowe z wykorzystaniem rymów kl. 1-2   

Ósmoklasiści czytają z Bratkiem w świetlicy szkolnej.   

Rusz głową utwórz słowo - Koło Młodych literatów kl. 3   

Jak czytać opinię ppp? – konsultacje dla rodziców z psychologiem 
szkolnym (godz.poranne i od 16:00-17:00) 

  

1
2
.1

0
.

2
0
2
0
 

p
o

n
ie

d
z
ia

łe

k
 

 Konkurs głoskowania dla uczniów klas 3-4   

Konkurs pięknego czytania tekstów w j. angielskim dla kl. 6a   
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Papierowe zwierzaki – orgiami plastyka kl. 4   

Ósmoklasiści czytają z Bratkiem w świetlicy szkolnej.   

Językowe połamańce – gimnastyka buzi i języka, zabawy językowe kl. 
1-2 

  

Kości i karty – gry matematyczne – zajęcia korekcyjno – 
kompensacyjna kl. 4b 

  

Zabawy z Paint – W roli głównej ….grafika z trudnością ortograficzną 
kl. 3a 

  

Zabawy z ortografią – język polski kl. 4-5   

Ćwiczenia doskonalące koordynację wzrokowo - ruchową, ćwiczenia 
rozmachowe 

 i równoważne kl. 1b, 2b 

  

Konkurs pięknego czytania tekstów w j. angielskim dla kl. VI – 
eliminacje 6b 

  

Konkurs pięknego czytania tekstów w j. angielskim dla kl. VII – 
eliminacje 7b, 7a 

  

1
3
.1

0
.2

0
2

0
 w

to
re

k
 

 Konkurs wykonywania własnych słowników ortograficznych – język 
polski kl. 6-7 

  

Rozwiązywanie zadań tekstowych metodą kruszenia – matematyka kl. 
6-7 

  

Plastelinowe ulepianki – usprawnianie ręki, motoryki małej kl. 1   

Zajęcia plastyczne z jesiennych liści inspirowane tekstami o jesieni 
kl. 3 

  

Jesienne nawlekanki - usprawnianie ręki, motoryki małej kl. 2   

Ósmoklasiści czytają z Bratkiem w świetlicy szkolnej.   

Od dysgrafii do kaligrafii - Kaligrafia piórem i tuszem kl. 5-8   

Ortogramy wokół nas – zajęcia korekcyjno – kompensacyjna kl. 4a   

Jak czytać opinię ppp? – konsultacje dla rodziców z pedagogiem 
szkolnym 14:00-16:00 

 

  

Zabawy z Paint – Mój wyjątkowy szlaczek klasa.1a   
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Ćwiczenia doskonalące koordynację wzrokowo - ruchową, ćwiczenia 
rozmachowe 

 i równoważne kl. 2a 

  

Konkurs pięknego czytania tekstów w j. angielskim dla kl. VI – 
eliminacje 6a 

  

Językowe połamańce – gimnastyka buzi i języka, zabawy językowe kl. 
3 

  

1
4
.1

0
.2

0
2

0
 

(ś
ro

d
a

) 

 Konkurs głoskowania dla uczniów klas III, IV – finał na 2 poziomach 
3a, 3b, 4a,4b 

  

Konkurs pięknego czytania tekstów w j. angielskim dla kl. VI i VII – 
finał 

  

Zabawy z Paint – W roli głównej ….grafika z trudnością ortograficzną– 
kl. 3 

  

Ćwiczenia doskonalące koordynację wzrokowo - ruchową, ćwiczenia 
rozmachowe  

i równoważne kl. 3b 

  

Przekazanie wytworów dzieci, wyników konkursów oraz zdjęć z 
realizacji zadań do koordynatorów 

  

Wystawa prac wykonanych przez uczniów w ramach Europejskiego 
Tygodnia Świadomości Dysleksji pt. "Dysleksja inspiruje do 

(nie)zwykłych działań". 

  

C
a

ły
 t

y
d

z
ie

ń
 z

g
o

d
n

ie
 z

 p
la

n
e
m

  Gimnastyka mózgu Dennisona – 2 minuty dla mózgu- ćwiczenia na 
każdej lekcji – wszyscy nauczyciele 

  

Ortograffka – wyłonienie po 1 osobie z klasy z najwyższym wynikiem 
procentowym – informatyka kl. 4-8 

  

Polisensoryczna ekologia - koło ekologiczne – zgodnie z planem 
 

  

Rozkodowujemy mapy – geografia kl. 5-8 zgodnie z planem   

Na osi czasu – historia kl. 4-8– zgodnie z planem 
 

  

Modele cząsteczkowe kwasów i soli nie tylko na papierze – chemia kl. 
8 – zgodnie  

z planem 

  

Komórka roślinna i zwierzęca inaczej – biologia kl. 5 – zgodnie z   
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planem 

Scrabble „Ciało człowieka” – biologia kl. 7 – zgodnie z planem   

Sznurki i dziurki – usprawniamy oko i rękę. Zabawy paluszkowe. 
Kodowanie na dywanie - Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne kl. 1-3 

– zgodnie z planem 

  

Ćwiczenia doskonalące koordynację ciała, ćwiczenia rozmachowe i 
równoważne– zajęcia wychowania fizycznego kl. 4-8 zgodnie z 

planem 

  

Ortograficzne zakładki – plastyka kl. 5-6 – zgodnie z planem   

Jesień wyczarowana z papieru – orgiami – plastyka kl. 4 – zgodnie z 
planem 

  

Jesienne mozaiki – plastyka kl. 7 – zgodnie z planem   

Dźwięki wyczarowane gestem – zabawy muzyczno -  ruchowe – 
religia kl. 4-6 -zgodnie  

z planem 

  

Dźwięki wyczarowane gestem – zabawy muzyczno -  ruchowe – 
muzyka kl. 7 - zgodnie  

z planem 

  

Kodowanie na dywanie. Kolorowanki ortograficzne – świetlica 
szkolna 

  

Zabawy z chustą Klanza – świetlica.   

Z tańcem w tle – ćwiczenie orientacji przestrzennej, kierunków przy 
muzyce 

z wykorzystaniem kroków tanecznych - świetlica 

  

Zajęcia metodą Tomatisa i EEG Biofeedback – zgodnie z planem 
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Nazwa Placówki: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 
Adres: UL. CIESIELSKA 14a, 91-308 ŁÓDŹ 
mail sp24@toya.net.pl   tel. 42 654 32 60 

 

Kiedy? W jakich 
godzinach? 

 

Co się będzie działo? 
Dla kogo? 

Informacje dodatkowe 
/kto prowadzi ?/ 

 

Uwagi  
/np. zgłoszenia, 

charakter 
zamknięty czy 
otwarty itp./  

13.10 9:00-11:00 SZKOLNY KONKURS DLA DYSLEKTYKÓW – 
(NIE)ZWYKŁE DYKTANDO – KL. 6-8 

AGNIESZKA LIWO  

12.10 CAŁY DZIEŃ ZAGADKI Z TRUDNOŚCIAMI ORTOGRAFICZNYMI NAUCZYCIELE 
ŚWIETLICY 

 

8.10 8:00 – 8:45 KOŁO GITAROWE -  ĆW. KOORDYNACJI RUCHOWEJ, 
PODSTAWY DYRYGENTURY, DYKCJA, ĆW. WOKALNO-

INSTRUMENTALNE 

AGNIESZKA KLINGIERT  

12-16.10  PORTRET ARTYSTY DYSLEKTYKA – PRACA 
PLASTYCZNA. KONKURS. 

IWONA WIADERNA 
SIEDLECKA 

 

12-14.10 
  

 GAZETKA TEMATYCZNA ANNA KOPEREK  

8-13.10 8:45-9:40 ĆWICZENIA USPRAWNIAJĄCE PERCEPCJĘ 
SŁUCHOWO-WZROKOWĄ. 

MAGDALENA 
AMBROSZCZYK 

 

8-14.10 WG PLANU 
ZAJĘĆ KLAS 

6-8 

MNEMOTECHNIKI NA LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO DOROTA PASIEWICZ  

8-14.10  GAZETKA TEMATYCZNA SAMORZĄDU 
UCZNIOWSKIEGO 

DOROTA PASIEWICZ  

mailto:sp24@toya.net.pl
https://www.google.com/search?q=sp+24+%C5%82%C3%B3d%C5%BA&rlz=1C1PRFE_enPL679PL679&oq=sp+24&aqs=chrome.1.69i57j0l7.4890j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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8-13.10  KOLOROWY ALFABET – LITERY NA WESOŁO MAŁGORZATA FERLICH  

8-13.10  GAZETKA KLASOWA MAŁGORZATA FERLICH  

14.10 10:45-11:30 ARTETERAPIA AGATA PIEKARSKA- 
MARCINIAK 

 

12-16.10  RÓŻNE TECHNIKI ZAPAMIĘTYWANIA TABLICZKI 
MNOŻENIA 

BEATA KACZMAREK  

 
 
Nazwa Placówki: Szkoła Podstawowa  nr 55  
Adres:  91-349 Łódź      ul Mackiewicza 9 
mail szkola55@poczta.onet.pl   tel.42 251 88 22 
 
 

 

 
Kiedy? 

 
W jakich 

godzinach? 
 

 
Co się będzie działo? 

Dla kogo? 

 
Informacje dodatkowe 

/kto prowadzi ?/ 
 

Uwagi  
/np. zgłoszenia, 

charakter 
zamknięty czy 
otwarty itp./  

 
08.10.2020r. 

 
9.45-10.30 

 
             Warsztaty dla uczniów klas siódmych: 

 Ziemie polskie w pierwszej połowie XIX  wieku 
 –praca z mapą i taśmą chronologiczną. 

 
 

 
Marzena Płachta 

nauczyciel historii 

 
Charakter 
zamknięty 

 
12.10.2020r. 

 
10.30- 12.30 

 
Konsultacje dla rodziców. 

 
 

 
Wanda Stolarska 

pedagog 

 
Charakter 
zamknięty 
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Nazwa Placówki: Szkoła Podstawowa nr 61 im. św. Franciszka z Asyżu w Łodzi 
Adres: ul. Okólna 183, 91 – 520 Łódź 
Mail :  : kontakt@sp61.elodz.edu.pl tel.42 659 00 10 

Kiedy? W jakich 
godzinach? 

 

Co się będzie działo? 
Dla kogo? 

Informacje dodatkowe 
/kto prowadzi ?/ 

 

Uwagi  
/np. zgłoszenia, 

charakter 
zamknięty czy 
otwarty itp./  

 
8.10.2020 

 
Cały dzień 

Uczniowie przebierają się za przedstawiciela wybranego 
zawodu z trudnością ortograficzną w nazwie. Nazwa 

zawodu jest przypięta do przebrania. 

Psycholog: Katarzyna 
Wasińska 

Pedagog: Żaneta 
Pietruszka 

 
zamknięty 

 
9.10.2020 

 
Cały dzień 

 
Wystawa sławnych dyslektyków. 

 

Psycholog: Katarzyna 
Wasińska 

Pedagog: Żaneta 
Pietruszka 

 
zamknięty 

 
12.10.2020 

 
Cały dzień 

 
Wystawa prac – „Tworzę jak Pablo Picasso” 

Psycholog: Katarzyna 
Wasińska 

Pedagog: Żaneta 
Pietruszka 

 
zamknięty 

 
13.10.2020 

 
Cały dzień 

 
Wystawa prac – „ Rymowanka z trudnością 

ortograficzną” 

Psycholog: Katarzyna 
Wasińska 

Pedagog: Żaneta 
Pietruszka 

 
zamknięty 

 
14.10.2020 

 
Cały dzień 

Zabawa dnia : 
 
Klasa I – II – pokoloruj obraz Picassa według własnej 
inwencji 
 
Klasa III – VIII – uzupełnij biografię Pabla Picassa o 
brakujące trudności ortograficzne 
 

Psycholog: Katarzyna 
Wasińska 

Pedagog: Żaneta 
Pietruszka 

 
zamknięty 
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Nazwa Placówki: Szkoła Podstawowa nr 64 im. Hansa Christiana Andersena 
Adres: Łódź, ul. Anczyca 6 
mail: kontakt@sp64.elodz.edu.pl tel.42 643 12 01 

 

Kiedy? W jakich 
godzinach? 

 

Co się będzie działo? 
Dla kogo? 

Informacje dodatkowe 
/kto prowadzi?/ 

 

Uwagi  
/np. zgłoszenia, 

charakter 
zamknięty czy 
otwarty itp./  

 
08.10.2020r. 

czwartek 

w godzinach 
lekcyjnych 

Konkurs plastyczny dla dzieci uczęszczających do 
świetlicy szkolnej - „Bawimy się w ilustratorów 

ulubionych baśni Andersena” 
 
 

 „Magiczne słówka” - warsztaty językowe z języka 
angielskiego 

 
 
 

Konkurs plastyczny pt „Rysunkowa ortografia” 
 

nauczyciel plastyki-Ewa 
Broncher - Filipska 

 
 
 

nauczyciel języka 
angielskiego – Katarzyna 

Korzeniowska 
 
 

nauczyciele klas I-III 
 

charakter 
zamknięty 

 
09.10.2020r. 

w godzinach 
lekcyjnych 

„Muzyczne zabawy z ortografią” 
 
 

„Tor ortograficzny” - (zręcznościowy)  
(dla klas II) 

 
„Połam język” - zabawy ćwiczące aparat mowy  

(dla dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej 
 
 

nauczyciel muzyki-
Elżbieta Wyrębowska 

 
pedagog - Małgorzata 

Kotynia 
 

nauczyciele świetlicy 

charakter 
zamknięty 

 
12.10.2020r. 

w godzinach 
lekcyjnych 

Konkurs głośnego czytania dla dzieci dyslektycznych - 
„Wierszyki – trzeszczyki” oraz 

fragmenty wybranych książek Pawła Beręsewicza 
(50. rocznica urodzin pisarza) 

 
 
 

nauczyciele poloniści-
Julia Rzegocka -

Jankowska 
Magdalena Siwierska 

nauczyciel bibliotekarz-
Elżbieta Fer 

 

charakter 
zamknięty 
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Plastyczne opracowanie reguł ortograficznych -
wywieszenie prac na drzwiach klasowych 

 
 

nauczyciele poloniści -
Katarzyna Piotrowska-

Ojrzanowska 
 poloniści -Katarzyna 

Piotrowska-Ojrzanowska 
Magdalena Piątek 

 

 
13.10.2020r. 

w godzinach 
lekcyjnych 

Konkurs ortograficzny „Ortograficzna wyprawa w góry” 
(dla klas piątych) 

 
 

Konkurs na prezentację multimedialną dotyczącą 
sylwetek sławnych dyslektyków (dla klas VI-VIII) 

 
 

nauczyciel polonista-
Katarzyna Wojtczak 

 
 

nauczyciel polonista-
Magdalena Siewierska  

nauczyciel historii 
Bernadeta Stradza 

 

charakter 
zamknięty 

 
14.10.2020r. 

w godzinach 
pracy 

świetlicy 
szkolnej 

Głośne czytanie ulubionych baśni i bajek  
(dla dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej)  

 
 

nauczyciele świetlicy charakter 
zamknięty 

 

 
Nazwa Placówki: Szkoła Podstawowa nr 79 w Łodzi 
Adres: 91-404 Łódź ul. Pomorska 138 
tel. 426786070 

 

Kiedy? W jakich 
godzinach? 

 

Co się będzie działo? 
Dla kogo? 

Informacje dodatkowe 
/kto prowadzi ?/ 

 

Uwagi  
/np. zgłoszenia, 

charakter 
zamknięty czy 
otwarty itp./  

08 -14 
października 

 Words, words, words  - słowniczek języka angielskiego. 
Uczniowie klas 4-8 

J. Bąkowicz –
Kordysiewicz 
K.Nastarowicz 
P.Handzlik 

Zadanie 
realizowane 

przez uczniów  
w domu 



22 

 

  (Nie)zwykły test ortograficzny 
Uczniowie klas 4-8 

 

Anna Kluka Test Forms 

09 
października 

10.05 – 10.50 Przygoda w parku – redagowanie opowiadania 
twórczego z wykorzystaniem podanego słownictwa. 

Uczniowie klas 4-8 

Bożena Kasińska Charakter 
zamknięty 

08 -14 
października 

 Czytanie baśni H.Ch. Andersena. 
Ilustracje inspirowane baśnią. 

Uczniowie klas 4-5 
 

Zofia Kowalska – Mróz 
Bożena Ciepielewska 

Charakter 
zamknięty 

13 
października 

 Milionerzy – przyroda wokół nas 
Uczniowie klas 5-8 

M. Pąsiek Charakter 
zamknięty 

Quiz na stronie 
quizziz.com 

08 -14 
października 

 Z ortografią za pan brat! 
Wykonanie pracy plastycznej stanowiącej ilustrację 

wyrazu trudnego do zapisania 

 
Dorota Janusik 

Charakter 
zamknięty 

08 -14 
października 

 Ortografia nie taka straszna! 
Tekst  z lukami do uzupełnienia, tematyka biologiczna. 

Magdalena Pąsiek Charakter 
zamknięty 

12 
października 

 
 

13 
października 

 
 
 
 

10.05 – 10.50 

Wiem, potrafię, dam radę 
Quiz historyczny dla klas 7 - 8 

 
 

Quiz matematyczny 
Klasy 4-5, 6-8 

 
Grzegorz Pekasiewicz 

 
 
 

Mariusz Czechowski 

Charakter 
zamknięty 

14 
października 

13.10 – 13.55 Wiem, potrafię, dam radę 
Quiz geograficzny 

Klasy 5 - 6, 7-8 

Michał Bazela Charakter 
zamknięty 

  Zajęcia dla ucznów klas 4 - 8 
o specyficznych trudnościach w nauce prowadzone 

przez pedagoga szkolnego i psychologa 

Joanna Ścieśko  

 
Plakaty z informacjami dla rodziców na temat dysleksji: 

 Co to jest dysleksja? Symptomy, Gdzie szukać pomocy?, Jak pracować z dzieckiem dyslektycznym?  
Tablica informująca o obchodach EUROPEJSKIEGO TYGODNIA ŚWIADOMOŚĆI DYSLEKSJI 8 – 14. 10. 2020 r. 
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Nazwa Placówki: Szkoła Podstawowa nr 83 
Adres: Łódź, ul. Podmiejska 21 
tel:42 6840709 

 

Kiedy? W jakich 
godzinach? 

 

Co się będzie działo? 
Dla kogo? 

Informacje dodatkowe 
/kto prowadzi ?/ 

 

Uwagi  
/np. zgłoszenia, 

charakter 
zamknięty czy 
otwarty itp./  

8.10.2020 
-14.10.2020 

  
 „Każdy może tworzyć jak Picasso” - konkurs 

plastyczny dla uczniów klas IV – VIII   
 

 
Agata Słodzińska - 

Banasiak 

 
 
 
 
 
 
 
 

Wszystkie 
działania 

adresowane do  
uczniów szkoły 

8.10.2020 
-14.10.2020 

  
Konkurs plastyczny dla uczniów klas I – III na ilustrację 

do wybranej baśni Andersena. 
 

 
Magdalena Jankowska 

Agnieszka Jańska - 
Tyluś 

8.10.2020 
-14.10.2020 

  
Godziny wychowawcze – rozmowy na temat dysleksji. 

 
Wychowawcy klas 

8.10.2020 
-14.10.2020 

  
„Ortograficzna rymowanka”  - konkurs literacki dla 

uczniów klas IV – VIII  

 
Ewa Pyczak 

Tatiana Sidorska - 
Youssef 

8.10.2020 
-14.10.2020 

  
Gazetka poświęcona dysleksji i sławnym dyslektykom. 

 
Ewa Pyczak 

8.10.2020 
-14.10.2020 

  
Plakaty poświęcone sportowcom z dysleksją. 

 
Michał Białas 

8.10.2020 
-14.10.2020 

  
„Andersen w Paincie” – konkurs graficzny dla klas IV – 

VI z użyciem Painta 

 
Paulina Czajka 

 
 
 

tel:42
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Nazwa Placówki: Szkoła Podstawowa nr 101  
Adres: Łódź, ul. Wspólna 5/7 
Mail: kontakt@sp101.elodz.edu.pl    tel.42 255 43 73  

 

Kiedy? W jakich 
godzinach? 

 

Co się będzie działo? 
Dla kogo? 

Informacje dodatkowe 
/kto prowadzi ?/ 

 

Uwagi  
/np. zgłoszenia, 

charakter 
zamknięty czy 
otwarty itp./  

 
 

8-14.10.2020 

 
Cały dzień 

 
Wystawa plakatów o sławnych dyslektykach 

przygotowanych przez uczniów wszystkich klas 4-7 

E. Bralewska 
 

M. Kartasińska 

 
 

Wszystkie 
działania 

adresowane do  
uczniów szkoły 

8-14.10.2020 Godziny 
ustalone z 
wych. kl. 3 

 
Głośne czytanie uczniom klas 3 

 
E. Bralewska 

 
8-14.10.2020 

Zgodnie  z 
planem lekcji 

podczas 
godzin 

wychowawcz
ych 

 
Oglądanie filmów edukacyjnych nt. dysleksji, dysgrafii 

itp. 

 
E. Bralewska 

 
 

Nazwa Placówki: Szkoła Podstawowa nr 109 im. Ludwiki Wawrzyńskiej 
Adres: 93-379 Łódź, ul. Pryncypalna 74 
mail kontakt@sp109.elodz.edu.pl   tel. 42- 640 - 97 - 98 

 

Kiedy? W jakich 
godzinach? 

 

Co się będzie działo? 
Dla kogo? 

Informacje dodatkowe 
/kto prowadzi ?/ 

 

Uwagi  
/np. zgłoszenia, 

charakter 
zamknięty czy 
otwarty itp./  

 
8-14.10.2020 

w godzinach 
pracy 

biblioteki 

 
Sławni dyslektycy - wystawa w bibliotece szkolnej 

 
p. Dorota Mieszkowska 
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8-14.10.2020 

 
j.w. 

 
Posłuchajcie baśni Andersena- w bibliotece szkolnej 
starsi uczniowie czytają baśnie młodszym dzieciom 

 
p. Dorota Mieszkowska 

 
 
 
 
 
 

Wszystkie 
działania 

adresowane do  
uczniów szkoły  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8-14.10.2020 

 
w godzinach 

pracy 
pedagoga i 
psychologa 

 
Konsultacje dla rodziców dzieci mających kłopoty w 

nauce pisania i czytania 
 
 
 

Przesiewowe dyktando dla klas IV 
 

 
 p. Izabela Kuźmińska- 

pedagog 
p. Joanna Żurkowska 

psycholog 
 

p. Izabela Kuźmińska 

 
8-14.10.2020 

 
lekcje języka 

polskiego 

 
Czytamy baśnie Andersena - czytanie wybranych baśni 

na lekcjach języka polskiego 
"Sławni dyslektycy" - prezentacje multimedialne 

przygotowane przez uczniów 
 

p. Sylwia Bartos 

 
8-14.10.2020 

 
lekcje języka 

polskiego 

 
Lekcja kaligrafii 

p. Ilona Bujnowicz-
Szewczyk 

 
8-14.10.2020 

 
lekcje języka 

polskiego 

 
"Ortograficzne inspiracje" -dyktando dla klas IV-VI oraz 

VII-VIII 

p. Jolanta Matusiak- 
Gruchała 

 
9.10.2020 

 
15.00-15.45 

 
Zajęcia Ortograffiti 

p. Anna Starosta 
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Nazwa Placówki: Szkoła Podstawowa Nr 174 
Adres: Gałczyńskiego 6, 93 – 259 Łódź 
mail: kontakt@sp174.elodz.edu.pl  tel. 42 643 14 71 

 

Kiedy? W jakich 
godzinach? 

 

Co się będzie działo? 
Dla kogo? 

Informacje dodatkowe 
/kto prowadzi ?/ 

 

Uwagi  
/np. zgłoszenia, 

charakter 
zamknięty czy 
otwarty itp./  

 
8.10 -10.10  

 
wg planu 

 
Ortograficzny słownik obrazkowy 

Nauczyciele świetlicy  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wszystkie 
działania 

adresowane do  
uczniów szkoły 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.10 – 14.10  10 – 11 
 14 – 15  

 

 
Głośne czytanie bajek terapeutycznych 

Nauczyciele świetlicy 

8.10 – 14.10  wg planu  
Zabawy ortograficzne (kodowanie); quizy, wykreślanki 
ortograficzne; ortografia na wesoło; Ortograffiti 

Nauczyciele języka 
polskiego 

8.10 – 14.10  wg planu  
Konkurs „Potyczki ortograficzne z dysleksją” (klasy VI) 

Nauczyciel języka 
polskiego 

8.10 – 14.10  wg planu  
Konkurs „Zostań Mistrzem spostrzegawczości” 

Bibliotekarz 

8.10 – 14.10    
Gazetka „Sławni dyslektycy” 

Bibliotekarz 

8.10 – 14.10    
Tablica informacyjna dotycząca dysleksji 

Nauczyciele wspierający  

8.10 – 14.10.  wg planu  
Ikonografiki z wyrazami kłopotliwymi z języka 
angielskiego 

Nauczyciele języka 
angielskiego 
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8.10 – 14.10. wg planu  
Gry i zabawy przygotowujące do nauki czytania i 
pisania (klasy pierwsze) 
 

Nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej 

 
 
 

Wszystkie 
działania 

adresowane do  
uczniów szkoły 

8.10 – 14.10. wg planu  
Zabawy utrwalające podstawowe zasady ortograficzne 
(klasy trzecie) 
 

Nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej 

13.10. wg planu  
Tabliczka mnożenia inaczej – zabawy z tabliczką 
mnożenia 
 

Nauczyciele matematyki 

8.10 – 14.10. wg planu  
Konkurs plastyczny „Strona tytułowa do ulubionej 
książki” 
 

Pedagog  

13.10. 15 – 17   
Konsultacje dla rodziców dzieci z dysleksją i rodziców 
dzieci  z ryzykiem dysleksji 
 

Pedagog  

8.10 – 14.10.   
Przygotowanie ulotek o dysleksji 

Pedagog  

8.10 – 14.10. wg planu  
Przesiewowe badania logopedyczne 

Pedagog  
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Nazwa Placówki: Szkoła Podstawowa nr 175 im. H. Ryla 
Adres: łódź, ul. Pomorska 27 
mail    tel. 426327227 

 

Kiedy? W jakich 
godzinach? 

 

Co się będzie działo? 
Dla kogo? 

Informacje dodatkowe 
/kto prowadzi ?/ 

 

Uwagi  
/np. zgłoszenia, 

charakter 
zamknięty czy 
otwarty itp./  

 
8.10.2020 

 
14 -14.45 

 
Spotkanie Rzecznika Praw Ucznia z Dysleksją z 

uczniami klas VIII, posiadającymi opinię o dysleksji na 
temat sposobów dostosowania warunków i form 

egzaminu ósmoklasisty 
 

 
Małgorzata Dębowska 

 
 
 
 

Wszystkie 
działania 

adresowane do  
uczniów szkoły 

12.10.2020 13-13.45 i 14-
14.45 

 
Konkurs Kaligrafii dla uczniów z dysleksją 

 dla uczniów z klas 4-6 i 7-8 
 
 

Małgorzata Dębowska 

13.10.2020 9-9.45  
Konkurs Pięknego Czytania dla uczniów w ryzyku 

dysleksji z klas I-III 
 
 

 
 

Anna Szczękulska 

13.10.2020 12-12.45  
Szkolne eliminacje Konkursu Recytatorskiego dla 
uczniów z Dysleksją z klas 4-8 (Konkurs Międzyszkolny 
odbędzie się w późniejszym terminie w zmienionej 
formule) 
 

 
Beata Michalska  

Ewa Petrus 
Małgorzata Dębowska 

 



29 

 

Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa nr 199 im. J. Tuwima w Łodzi 
adres: ul. Elsnera 8, 92-504 Łódź 
mail: kontakt@sp199.elodz.edu.pl   tel. 42 671 03 63 

 

Kiedy? W jakich 
godzinach? 

 

Co się będzie działo? 
Dla kogo? 

Informacje dodatkowe 
/kto prowadzi ?/ 

 

Uwagi  
/np. zgłoszenia, 

charakter 
zamknięty czy 
otwarty itp./  

8.10.2020 r. 
(czwartek) 

16:30 – 
18:00 

Skazani na błędy? – tajemnice dysleksji 

wykład 

Neurobiologiczne podłoże dysleksji - 

prezentacja 

nauczyciel doradca 
metodyczny z ŁCDNiKP 

p. Iwona Filipowicz, 
nauczyciel doradca 

metodyczny z ŁCDNiKP 
p. K. Skolimowska 

charakter 
otwarty, 
dyskusja 
panelowa 

8.10.2020 r. – 
30.10.2020 r. 

 
8:00 – 17:00 

wystawa pokonkursowa w ramach realizacji projektu 

WFOŚiGW; towarzysząca naszym działaniom 

„Czas na wodę” – dyslektycy w twórczym natarciu. 

p. D. Franciszkowska – 
nauczyciel j. polskiego 
w SP nr 199 w Łodzi, 
p. K. Skolimowska – 
nauczyciel przyrody 
i biologii w SP nr 199 
w Łodzi, nauczyciel – 
doradca metodyczny 

w ŁCDNiKP 

charakter 
otwarty 

13.10.2020 r. 
(wtorek) 

9:45 – 11:25 

Opowieści z magicznego lasu – gra terenowa dla 

uczniów - dyslektyków z klas piątych i ósmych – zajęcia 

modelowe skierowane do wszystkich zainteresowanych 

nauczycieli. 

Gra będzie się odbywać na obszarze Zielonego zakątka – 

Ekopracowni pod chmurką, która otrzymała 

dofinansowanie w konkursie WFOŚiGW w Szkole 

Podstawowej nr 199 im. J. Tuwima przy ul. Elsnera 8 

w Łodzi. 

p. D. Franciszkowska – 
nauczyciel j. polskiego 
w SP nr 199 w Łodzi, 
p. K. Skolimowska – 
nauczyciel przyrody 
i biologii w SP nr 199 
w Łodzi, nauczyciel – 
doradca metodyczny 

w ŁCDNiKP 

charakter 
otwarty 
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Nazwa Placówki: Szkoła Podstawowa nr 201 
Adres: ul. Aleksandrowska 159  
Mail:  kontakt@sps201.elodz.edu.pl   tel. 42 656-35-34 

 

Kiedy? W jakich 
godzinach? 

 

Co się będzie działo? 

Dla kogo? 

Informacje dodatkowe 
/kto prowadzi ?/ 

 

Uwagi  
/np. zgłoszenia, 

charakter 
zamknięty czy 
otwarty itp./  

19-23.10. 
2020 

 
 
 
 

 
 

5.10.2020 
 
 
 
Dzień 
Dysleksji 
8.10..2020 

popołudniowych 
 
 
 
 
 
rannych 
 
 
 
popołudniowych 

Inauguracja Całorocznej Akcji Czytelniczej – pt. Drogi 
Kompanie stwórzmy w naszej szkole MODĘ NA 

CZYTANIE! 
/konkursy czytelnicze, głośne czytanie w klasach, 

plakaty promujące czytelnictwo, prezentacje 
multimedialne „Z miłości do książki”/ 

 
  
Start konkursu czytelniczego „Jestem fanem książek” 
 
 
 
„Weź słowniczek do ręki i baśnie Andersena popraw 
od ręki”-  ortograficzne potyczki ze sławnym 
baśniopisarzem. Kl. IV-VIII 
„Kreatywny alfabet”- kl. I-III/ ozdabiamy tytuły baśni 
Andersena. 
Krótka prezentacja sylwetki baśniopisarza w 
kontekście terminu „dysleksja”. 
 

Koordynator: n-l terapii 
ped. Sylwia Szutenbach 
we współpracy z innymi 

nauczycielami klas, 
logopedą 

Charakter 
zamknięty 

 
19-23.10. 

2020 

 
rannych lub 

popołudniowych 

 
Inspirujemy się projektem ”Mała książka – wielki 
człowiek” Instytutu Książki. Przygotowanie w klasach 
mapy myśli - Dlaczego warto czytać książki? Rozdanie 
broszurek rodzicom – „Książką połączeni, czyli 
uczymy się czytać razem” 

j.w. j.w. 
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Nazwa Placówki: XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica 
Adres: 92-538 Łódź, ul. Czernika 1/3 
e-mail : szkoła@47lo.pl 
tel. 42 673 86 83 
  
 

 

Kiedy? W jakich 
godzinach? 

 

Co się będzie działo? 

Dla kogo? 

Informacje 
dodatkowe 

/kto prowadzi ?/ 
 

Uwagi  
/np. zgłoszenia, 

charakter 
zamknięty czy 
otwarty itp./  

 
8.10 - 14.10. 

2020 r. 

 
Czas pracy 

szkoły. 
 
 

 

 
Wystawa tematyczna na korytarzu szkolnym 
w pawilonie A II:  „Słynne osoby z    dysleksją” (portrety, 
biografie), kierowana do społeczności 47 LO. 
 
 
 
Wystawa plakatów poświęconych problematyce dysleksji, 
wykonanych przez uczniów 47 LO. 
 

 
mgr Hanna Karska-

Buczek 
n-el j. polskiego, 

terapeuta 
pedagogiczny, 

logopeda 
mgr Beata 

Batorowicz-
Sebastjańska 

n-el języka 
angielskiego 

 
 

 
charakter 
otwarty 

 
 
 

 
 

 
12.10.2020 r. 

 
 
 
 
 
 
13.10.2020 r. 
 
 

 
11:35-12:20 
 
 
 
 
 
 
11:35-12:20 
 
 

 
Konkurs dla uczniów z opinią o dysleksji z języka 
angielskiego „My Small Victory” 
 
 
 
 
 
Konkurs dla uczniów z opinią o dysleksji 
„Mistrz Kaligrafii 2020” 
 

mgr Ewa 
Krzyczmonik 
mgr Katarzyna 
Sławińska 
nauczyciele 
j. angielskiego 
 
mgr Hanna Karska-
Buczek 
mgr Teresa Stępniak  
nauczyciele  

  charakter  
  zamknięty 
(zapisy u 
nauczycieli 
języka 
angielskiego do 
9.10.2020 r.) 
  charakter  
  zamknięty 
(zapisy w 
pracowni A II 4 
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j. polskiego 
 
 

do 9.10.2020 r.) 
 
 

13.10.2020 r. 10:00-12:00 
 
 
 
 
 
 
 
 

I Międzyszkolny Konkurs dla Uczniów klas VII i VIII SP  
z opinią dysleksji - „My Small Victory 2020” -  on-line 
 
(szczegółowe informacje na FB 47 LO) 
 
 
 
 

mgr Ewa 
Krzyczmonik 
n-el j. angielskiego 

 
 

charakter 
otwarty 
(zgłoszenia na 
adres e-mail 

krzycz@zb.net.l

odz.pl 
do 9.10.2020 r.) 
 

8.10. – 13.10. 
2020 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.10.2020 r. 

godziny do 
dyspozycji 

wychowawcy  
 
 

godziny 
pracy 

pedagoga 
i psychologa 
 
 
 
 
15:00- 16:30  

Przeprowadzenie zajęć poświęconych problematyce 
dysleksji (np. prezentacja sylwetek słynnych dyslektyków). 
 
 
 
Konsultacje dla nauczycieli na temat czytania opinii z PPP, 
pisania dostosowań, pracy z uczniem dyslektycznym w 
szkole. 
 
 
 
 
 
„Dysleksja a nauczanie języków obcych” – warsztaty dla 
nauczycieli w ramach zespołu przedmiotowego języków 
obcych 47 LO. 

wychowawcy 
 
 
 
 
mgr Magdalena 
Pietrzykowska 
pedagog szkolny 
mgr Dorota 
Jakuszewska 
psycholog szkolny 
 
 
mgr Joanna Pawlak 
n-el j. hiszpańskiego 
mgr Ewa 
Krzyczmonik 
n-el j.angielskiego 

charakter 
zamknięty 
 
 
 
charakter  
zamknięty 
 
 
 
 
 
 
charakter 
zamknięty 

 

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM, KTÓRZY WŁĄCZYLI SIĘ W TĘ AKCJĘ. 
JESTEŚCIE WSPANIALI! 

mailto:krzycz@zb.net.lodz.pl
mailto:krzycz@zb.net.lodz.pl

