POLSKIE TOWARZYSTWO DYSLEKSJI
ODDZIAŁ W ŁODZI
www.ptd-lodz.com

XIV EUROPEJSKI TYDZIEŃ ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI
10-14 października 2016 r.

Zapraszamy rodziców, uczniów, nauczycieli i inne zainteresowane osoby.
Udział we wszystkich działaniach jest bezpłatny.
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PROGRAM DZIAŁAŃ OGÓLNOŁÓDZKICH
Konferencja „Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją”
10.10.2016
Duża sala Obrad Urzędu Miasta Łodzi
Ul. Piotrkowska 104
WOJEWODA ŁÓDZKI

PATRONATY HONOROWE
PREZYDENT MIASTA ŁODZI
ŁÓDZKI KURATOR OŚWIATY

Konferencja jest podsumowaniem III edycji programu „Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją”
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PROGRAM KONFERENCJI
12.30 – 13.00

Rejestracja uczestników

13.00 – 14.40



Powitanie gości i uczestników – dr Teresa Wejner-Jaworska – przewodnicząca PTD w Łodzi,



Wystąpienia przedstawicieli władz i innych zaproszonych gości,



Występ uczniów Szkoły Podstawowej nr 64 im. H. Ch. Andersena w Łodzi,



Szkoła w opiniach uczniów z dysleksją i ich rodziców
dr Teresa Wejner-Jaworska – adiunkt WSEZiNS Łódź



Wręczenie certyfikatów "Szkoły przyjaznej uczniom z dysleksją” wyróżnionym szkołom.

14.40 – 15.10

Przerwa – catering, oferta wydawnictw.

15.10 – 15.30

„Jeśli nie my, to kto!" – 25 lat Polskiego Towarzystwa Dysleksji
prof. zw. dr hab. Marta Bogdanowicz – UG, WSPS Gdańsk.

15.30 – 15.45

Dysleksja - zdolności, podwójna wyjątkowość – wyzwania dla diagnozy i terapii
mgr Maria Foryś – pedagog PPP4 w Krakowie, doktorantka IP UJ Kraków.

15.45 – 16.20

Prezentacje dobrych praktyk wybranych szkół przyjaznych uczniom z dysleksją
SP 199, SP 139, Gimnazjum nr 5, Gimnazjum nr 30.

16.20 – 16.30

Podsumowanie i zakończenie konferencji.
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„Dysleksja z perspektywy rodzica i nauczyciela”
- otwarte spotkanie klubowe dla rodziców i nauczycieli, którzy chcieliby podzielić
się swoimi doświadczeniami
12.10.2016 godz. 15.30 -17.30
Klub Nauczyciela, ul. Piotrkowska 137

DZIAŁANIA W PORADNIACH PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH
I SPECJALISTYCZNYCH
Nazwa Placówki: PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1
Adres: Łódź, ul. Hipoteczna 3/5 www.ppp1lodz.edu.pl
mail ppp1lodz@gamil.com
tel.42 6513652
Kiedy?

W jakich
godzinach?

Co się będzie działo?
Dla kogo?

Informacje dodatkowe
/kto prowadzi ?/

10.10.2016

16.30 – 18.00

Chodzą słuchy - gry i zabawy przygotowujące dzieci do
podjęcia nauki w szkole – spotkanie dla rodziców i
nauczycieli przedszkoli

Katarzyna Krasoń
Anna BuczyńskaCieszyńska

12.10.2016

8.00-12.00

Konsultacje dla rodziców

Magdalena Ignaczak
Karolina Juraszczyk

Zgłoszenia- tel.
42 6513652

13.10.2016

14.30 – 16.00

Grafomotoryczny dekalog - Jak pomóc dzieciom
poprawić pismo? – spotkanie dla rodziców i nauczycieli
dzieci 6-letnich oraz uczniów klas I-III

Violeta Woźniak
Katarzyna Szopka

Zgłoszenia- tel.
42 6513652

13.10.2016

16.30 – 18.00

Awers i rewers dysleksji – czyli jak wspierać dziecko z
dysleksją wykorzystując jego potencjał? - spotkanie dla
rodziców uczniów z dysleksją
/w tym czasie dzieci biorą udział w Słownych potyczkach

Danuta Gmosińska
Violeta Woźniak

Zgłoszenia- tel.
42 6513652
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Uwagi
/np. zgłoszenia,
charakter
zamknięty czy
otwarty itp./
Zgłoszenia- tel.
42 6513652

13.10.2016

16.30 – 18.00

Słowne potyczki – gry dla uczniów z dysleksją / kl. IV-VI/

Aleksandra Gąsecka
Honorata Jóźwiak
Aneta Majchrzak

Zgłoszenia- tel.
42 6513652

Uwagi
/np. zgłoszenia,
charakter
zamknięty czy
otwarty itp./
otwarty

Nazwa Placówki: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2
Adres: Łódź, Motylowa 3
mail poradnia.motylowa@wp.pl
tel. 42 6591581
Kiedy?

W jakich
godzinach?

Co się będzie działo?
Dla kogo?

Informacje dodatkowe
/kto prowadzi ?/

13.10.2016

16-18

Zajęcia ortograficzne dla uczniów klas III-IV

Magdalena Żydek

13.10.2016

13.00

Dziecko z opóźnionym rozwojem mowy jako dziecko z
grupy ryzyka dysleksji

Monika KowalczykWitkowska

otwarty

Uwagi
/np. zgłoszenia,
charakter
zamknięty czy
otwarty itp./
Przyjęcia na
zapisy,
Zapisy
telefonicznie
Przyjęcia na
zapisy,
Zapisy
telefonicznie

Nazwa Placówki: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 3
Adres: Łódź ul. Dowborczyków 5
Mail: ppp3lodz@gmail.com
tel. 42 67 67 305
Kiedy?

W jakich
godzinach?

Co się będzie działo?
Dla kogo?

Informacje dodatkowe
/kto prowadzi ?/

11.10 wtorek

9.00
9.30
10.00
10.30
11.00
11.30
12.00
12.30

Konsultacje dla rodziców

Mgr Barbara Kowalska

Badanie słuchu dla dzieci

mgr Izabela Agier

13.10 czwartek
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Nazwa Placówki: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5 w Łodzi
Adres: Łódź, ul. Kopernika 40
mail ppp5lodz@op.pl
tel. 42 637 16 08
Uwagi
/np. zgłoszenia,
charakter
zamknięty czy
otwarty itp./

Kiedy?

W jakich
godzinach?

Co się będzie działo?
Dla kogo?

Informacje dodatkowe
/kto prowadzi ?/

10.10.2016r.

16 - 18

Bingo – gry i zabawy ortograficzne dla dzieci z kl. IV-VI
-zajęcia pokazowe.

Magdalena Pabijanek

otwarty

11.10.2016r.

16 - 18

Wspieranie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym
w kontekście ryzyka dysleksji rozwojowej – zajęcia
warsztatowe dla dzieci i instruktaż terapeutyczny dla
rodziców.

Agata Socha
Marta Grąbkowska

otwarty

12.10.2016r.

16 - 18

Ortografika dla smyka – gry i zabawy ortograficzne dla
dzieci w młodszym wieku szkolnym (kl.I-III) oraz
instruktaż terapeutyczny dla rodziców.

Paulina Bogusz
Oliwia Kołodziejska

otwarty

Nazwa Placówki: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 6 w Łodzi
Adres: ul. Rzgowska 25
mail ppp6lodz@wp.pl
tel. 42 681-92-91
Kiedy?

W jakich
godzinach?

Co się będzie działo?
Dla kogo?

Informacje dodatkowe
/kto prowadzi ?/

10.10.2016r.

16:00-18:00

T: Czytanie wspierane nagraniem – warsztat dla
rodziców i nauczycieli dzieci w wieku 6- 10 lat.

mgr Dorota Miązek
pedagog
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Uwagi
/np. zgłoszenia,
charakter
zamknięty czy
otwarty itp./
Sekretariat
tel. 42 6819282

10.10.2016r.

8:30-10:30

Badania przesiewowe wzroku i słuchu.

10.10.2016 r.

14:00- 16:00

Zaburzenia integracji sensorycznej a trudności w nauce
czytania i pisania. – konsultacje dla rodziców.

11.10.2016 r.

14:00-16:00

Konsultacja logopedyczna.

11.10.2016r.

15:00-16:30

T: Dziecko w wieku przedszkolnym z grupy ryzyka
dysleksji – konsultacje dla rodziców.

11.10.2016r.

16:30-18:00

T: Czytaj z nami zwierzakami – praktyczna pomoc dla
rodziców i nauczycieli wspierających uczniów w
procesie nauki czytania i pisania.

11.10.2016 r.

16:00-18:00

mgr Monika
Jastrzębowska
psycholog
mgr Joanna Michalska
pedagog/certyfikowany
terapeuta integracji
sensorycznej
mgr Karolina Czajka
logopeda
mgr Dorota Piątkowska
pedagog

Sekretariat
tel. 42 6819282

mgr Dorota Piątkowska
pedagog

Sekretariat
tel. 42 6819282

Badania przesiewowe wzroku i słuchu.

mgr Karolina Czajka
logopeda

Sekretariat
tel. 42 6819282

Sekretariat
tel. 42 6819282

Sekretariat
tel. 42 6819282
Sekretariat
tel. 42 6819282

11.10.2016r.

16:00-18:00

T: Wpływ zaburzeń dyslektycznych na sferę
emocjonalno-motywacyjną dzieci. – konsultację dla
rodziców

mgr Łukasz
Bohdanowicz psycholog

Sekretariat
tel. 42 6819282

12.10.2016r.

16:00-18:00

Zaburzenia przetwarzania słuchowego w kontekście
specyficznych trudności w uczeniu się- konsultacje dla
rodziców.

Sekretariat
tel. 42 6819282

13.10.2016r.

8:30-10:30

Badania przesiewowe wzroku i słuchu.

13.10.2016 r.

10:30-12:30

Konsultacje dla rodziców – Skuteczne sposoby
wspierania dziecka z problemami w czytaniu i pisaniu.

mgr Monika Popispedagog/logopeda/
certyfikowany terapeuta
przetwarzania
słuchowego Johansena
mgr J. Koprowskapedagog
mgr J. Koprowska
pedagog

7

Sekretariat
tel. 42 6819282
Sekretariat
tel. 42 6819282

Nazwa Placówki: Specjalistyczna Poradnia Wspierania Rozwoju i Terapii
Adres: Łódź, ul. Hipoteczna 3/5
Mail: spwrit@op.pl
tel. 42 653 76 75
Kiedy?

W jakich
godzinach?

Co się będzie działo?
Dla kogo?

Informacje dodatkowe
/kto prowadzi ?/

11-10-2016

13:00-14:00

Porady, konsultacje, informacje na temat dyskalkulii

Specjalistyczna Poradnia
Wspierania Rozwoju
i Terapii

Uwagi
/np. zgłoszenia,
charakter
zamknięty czy
otwarty itp./
Konieczne
wcześniejsze
umówienie

11.10.2016

14:00 – 15:30

Pokazowe zajęcia – trening ortograficzny
dla dzieci z klas V –VI szkół podstawowych
spotkanie dla rodziców z dziećmi

mgr Jadwiga Kaczmarek
Specjalistyczna Poradnia
Wspierania Rozwoju
i Terapii

Konieczność
wcześniejszego
zapisu

mgr Urszula Król
mgr Piotr Feja
Specjalistyczna Poradnia
Wspierania Rozwoju
i Terapii

Konieczne
wcześniejsze
umówienie

13-10-206

13:00-14:00

Porady, konsultacje, informacje na temat dyskalkulii

mgr Jadwiga Kaczmarek
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Nazwa Palcówki: Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna dla Młodzieży w Łodzi
Adres: Łódź, al. Ks. kard. Wyszyńskiego 86 www.pppdm.edu.lodz.pl
Mail poradniadlamlodziezy@op.pl tel. 42 688 16 68
Kiedy ?

W jakich
godzinach?

Co się będzie działo? Dla Kogo?

Informacje dodatkowe
/Kto prowadzi?

10.10.2016 r.

16-18

Bezpłatne konsultacje z psychologiem, pedagogiem i
logopedą.

Specjaliści poradni

11.10.2016 r.

17-19

,, Kreatywne pisanie”- zajęcia warsztatowe dla
młodzieży

Specjaliści poradni

Otwarty
Zgłoszenia - tel
42 688 16 68

12.10.2016

9-12

44 LO w Łodzi – konsultacje specjalistyczne dla
nauczycieli uczniów

Specjaliści poradni

Dla uczniów i
nauczycieli
szkoły

13.10.2016

13-18

Konsultacje dla młodzieży i rodziców

Specjaliści poradni

Otwarty
Zgłoszenia - tel
42 688 16 68

Uwagi/ np.
zgłoszenia,
charakter
zamknięty czy
otwarty/
Otwarty
Zgłoszenia - tel
42 688 16 68

Nazwa Placówki: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Adres: 95-070 Aleksandrów Łódzki, ul. Warszawska 10/12
Mail: przyjaznaporadnia@o2.pl tel. 42 712 13 08
Kiedy?

W jakich
godzinach?

10.10.2016

13.00 -15.00

Co się będzie działo?
Dla kogo?

„Maraton Planszowy”
maraton gier dydaktyczno-terapeutycznych
usprawniających funkcje percepcyjno-motoryczne
Pedagodzy szkolni wraz z uczniami ze
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Informacje dodatkowe
/kto prowadzi ?/

Beata Marszałek
Renata Mrozińska

Uwagi
/np. zgłoszenia,
charakter
zamknięty czy
otwarty itp./

nabór otwarty

zdiagnozowanymi specyficznymi trudnościami w nauce
z klas IV- VI
11.10.2016

12.10.2016

16.00 -17.30

„Rodzice dzieciom – dzieci rodzicom”
warsztaty dla uczniów oraz ich rodziców:
gry ortomagiczne i tworzenie map myśli

16.20 – 17.00

Renata Mrozińska
Aleksandra Tyluś

Rodzice oraz dzieci uczestniczące w treningach
ortograficznych na terenie poradni
10 –
14.10.2016

godziny
pracy
Poradni

Konsultacje dla rodziców
w tematyce diagnozy i terapii dysleksji
Zainteresowani rodzice

Beata Marszałek
Beata Martuzalska
Milena SpychalskaCzech
Renata Mrozińska
Aleksandra Tyluś

nabór
częściowo
zamknięty

nabór otwarty

Nazwa Placówki: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ozorkowie
Adres: Ozorków, ul. Traugutta 1
mail poradnia-ozorkow@wp.pl
tel. ( 42) 718-93-54, (42) 257- 28-06

Kiedy

W jakich
godzinach?

Co się będzie działo?
Dla kogo?

Warsztaty dla rodziców i dzieci klas II – VI, mających
problemy z matematyką.
10.10.2016r.

17.00-18.00

Matematyczne potyczki dyslektyka.
Warsztaty dla rodziców i dzieci klas II – VI, mających
problemy z matematyką.
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Informacje dodatkowe
/kto prowadzi ?/

mgr Alicja NyczajMatusiak,
mgr Anna Sadecka.

Uwagi
/np. zgłoszenia,
charakter
zamknięty czy
otwarty itp./
Zgłoszenia
w sekretariacie
placówki (liczba
miejsc
ograniczona)


11.10.2016r.

11.10.2016r.

Rozstrzygnięcia konkursów pod honorowym
patronatem Starosty Zgierskiego:

17.00 - 18.00

konkurs „Gra planszowa o tematyce ortograficznej”
dla uczniów z klas gimnazjalnych i uczniów kl. IV -VI
szkół podstawowych z terenu miasta oraz gminy
Ozorków i Parzęczew

mgr Katarzyna Janowskka

Spotkanie dla rodziców

mgr Katarzyna Janowska

18.00 - 19.00


12.09.2016 r.

16.00 - 17.15

13.09.2016 r.

16.30-17.30



Spotkanie dla rodziców –
„ Jak wspierać dziecko w nauce z problemami
w uczeniu się „

Spotkanie warsztatowe dla uczniów klas IV – V SP

17.10.2016 r.
Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursów pod
honorowym patronatem Starosty Zgierskiego.

Zgłoszenia
w sekretariacie
placówki (liczba
miejsc
ograniczona)

mgr Elżbieta Skonieczna

Zgłoszenia
w sekretariacie
placówki (liczba
miejsc
ograniczona)

mgr Alicja NyczajMatusiak,
mgr Katarzyna Janowskka
mgr Anna Sadecka
mgr Elżbieta Skonieczna
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Zgłoszenia
w sekretariacie
placówki (liczba
miejsc
ograniczona)

mgr Elżbieta Skonieczna

„ Sztuka uczenia się. Pomocne techniki
zapamiętywania”

Młodzieżowy Dom Kultury w Ozorkowie
ul. Listopadowa 6b

Zgłoszenia
w sekretariacie
placówki

mgr Anna Sadecka
mgr Elzbieta Skon ieczna

„Tercet dyslektyczny - dysleksja, ja i moje
dziecko”.



16.00-17.00

mgr Alicja NyczajMatusiak,

Nazwa Placówki: Edukreacja, Adriana Cylwik – Terapia par, rodzin i singli
Adres: Piotrkowska 60, siedziba Fundacji Twój Startup
Mail:paulina.ilska@edukreacja.pl
tel.502-183-907
a.cylwik@gmail.com
tel. 604 59 89 28
Kiedy?

W jakich
godzinach?

Co się będzie działo?
Dla kogo?

Informacje dodatkowe
/kto prowadzi ?/

10.10.2016

17 – 19

Twórcze pisanie dla dyslektyków

Paulina Ilska – trenerka
skutecznego uczenia się,
twórczości i komunikacji,
nauczyciel terapii
pedagogicznej.

Warsztaty skierowane do gimnazjalistów i uczniów szkół
ponadgimnazjalnych
I dyslektyk może zostać pisarzem, a już na pewno może
pisać dobre wypracowania. Podczas warsztatów
zajmiemy się odkrywaniem twórczego potencjału
uczestników, udzielimy też praktycznych wskazówek, jak
pisać ciekawe teksty i radzić sobie z ich korektą.

10.10.2016

17 – 19

Miejsce: siedziba Fundacji Twój Startup, Piotrkowska 60,
II piętro
Jak motywować i odstresować dyslektyka
Szkolenie skierowane do rodziców gimnazjalistów i
uczniów szkół ponadgimnazjalnych
W trakcie szkolenia rodzice dowiedzą się jak wspierać i
motywować dziecko dyslektyczne w nauce. Zajmiemy się
również kwestią redukcji stresu obecnego w życiu
każdego dyslektyka.
Miejsce: siedziba Fundacji Twój Startup, Piotrkowska 60,
II piętro
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Uwagi
/np. zgłoszenia,
charakter
zamknięty czy
otwarty itp./
8 uczestników,
warsztaty
zamknięte,
zapisy do 8
października
paulina.ilska@e
dukreacja.pl
tel. 502-183-907

Adriana Cylwik –
psycholożka,
psychoterapeutka,
trenerka i pedagożka.
Zajmuje się głównie
problematyką relacji i
stresu. Na co dzień
pracuje z dziećmi i
młodzieżą oraz
dorosłymi. Prowadzi
głównie terapię rodzin,
par i indywidualną.

8-10
uczestników,
warsztaty
zamknięte,
zapisy do 8
października
a.cylwik@gmail.
com
tel. 604 59 89 28

DZIAŁANIA W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
Nazwa Placówki: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24
Adres: ul. Ciesielska 14a, 91 – 308 Łódź
Mail: kraskae@wp.pl
tel. 42 654 32 60

Kiedy?

W jakich
godzinach?

Co się będzie działo?
Dla kogo?

Informacje dodatkowe
/kto prowadzi ?/

Od 10
października
do 23 czerwca
2017r.
10.10 – 30.10
2016r.

------------

Tablica informacyjna dla rodziców – ABC DYSLEKSJI +
informacje na stronie internetowej szkoły, prezentacja
nt. „Co to jest dysleksja. Prawa i obowiązki, ucznia i
rodzica”
OSWOIĆ DYSLEKSJĘ - Wystawa książek, broszur i
pomocy do ćwiczeń z dziećmi w domu i w szkole

A.Piekarska -Marciniak
A. Liwo
A. Klingiert

w godzinach
pracy
biblioteki

10.10 – 13.10
2016r.

7:00 – 8:00
15:00 -16:00

Bajki terapeutyczne – Czytam z Bartkiem – kl. I-III –
zajęcia świetlicowe

10.10.2016

8:00 – 8:55

10.10.2016
11.10.2016

9:50 – 10:35
10:45 – 11:30

Origami sposobem na dysleksję

11.10.2016

12:50 - 13:35

Zajęcia z arteterapii dla uczniów kl. I - III i chętnych
rodziców

11.10.2016

8:55 – 9:40

Zajęcia muzyczne usprawniające koordynację ruchową i
wzrokowo – ruchową ( prawa – lewa ręką + śpiew)

Wykorzystanie gier edukacyjnych w rozwijaniu słuchu
fonematycznego – synteza i analiza słuchowa
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I. Próchniak, D. Bąk,
A. Liwo,
D. Jędrychowska
A. Szymańska
J. Olczyk
R. Nowak
Ł. Matecki
A. Klingiert

Uwagi
/np. zgłoszenia,
charakter
zamknięty czy
otwarty itp./

charakter
otwarty
charakter
otwarty

charakter
otwarty

B. Kulawczyk

kl. VIA
kl. VIB

A.Piekarska -Marciniak

charakter
otwarty

E. Rudzka

Zajęcia dla
uczniów kl. III –
ryzyko dysleksji

11.10.2016

9:50 - 10:35

11.10.2016r.

13:45 – 14:30

12.10.2016

„English is fun” dla uczniów klas II

M. Kuć

lekcja w kl. II c

ORTOGRAFITTI – czyli o ortografii prawie wszystko lekcja otwarta – kl. V-VI

D. Bąk

charakter
otwarty

8:00 - 8:45

„English is fun” dla uczniów klas II

M. Kuć

lekcja w kl. II a

12.10.2016

8:55 – 9;40

Terapia dysleksji poprzez zabawę

M. Klimczak

lekcja w kl. IIc

12.10.2016

9:50 -10:35

Zabawy doskonalące sprawność funkcji systemu
percepcyjno-motorycznego, aktywnych w procesie
czytania i pisania

M. Ambroszczyk

lekcja w Ia

12.10.2016

8:00 – 9:00

Szkolny Konkurs Interdyscyplinarny „ Dyslektyku
porusz umysł” dla uczniów klas IV -VI

12.10.2016

9:50 - 10:35
10:45 – 11:30

Oni też byli dyslektykami:
1. Czytamy i malujemy bajki Andersena – klasy I-III

13.10.2016

8:55

A. Liwo

dla uczniów z
opinią PPP o
dysleksji

M. Cieślak- Damięcka
M. Ferlich
Samorząd Uczniowski

Oni też byli dyslektykami:
I. Widerna - Siedlecka
2. Dyslektycy ze świata filmu – Konkurs plastyczny
dla klas IV-VI

13.10.2016

maj 2017r.

8:55 – 9:40

Zajęcia gimnastyczne usprawniające koordynację
wzrokowo – ruchową dla uczniów kl. II b i II c i chętnych
rodziców

A.Piekarska -Marciniak

charakter
otwarty

Ogólnołodzkie Konkursy Interdyscyplinarne dla
Dyslektyków
Wiem, umiem, potrafię – kl. II-III

A. Piekarska – Marciniak
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Zgłoszenia szkół
do 30 kwietnia
2017r.

Dyslektyku, porusz umysł – kl. V-VI

A. Liwo, D. Bąk

Nazwa Placówki: Szkoła Podstawowa nr 61 im. św. Franciszka z Asyżu
Adres: 91 – 520 Łódź, ul. Okólna 183
mail podstawowa61@poczta.onet.pl
tel. 42 659-00-10
Co się będzie działo?
Dla kogo?

Kiedy?

W jakich
godzinach?

10–14.10.2016

W godzinach
pracy szkoły

Tablica informacyjna na temat organizacji i przebiegu
XIV Tygodnia Dysleksji w Łodzi.

Żaneta Pietruszka

10-14.10.2016

W godzinach
pracy szkoły

Wystawa plakatów przedstawiających sławnych
dyslektyków i ich dokonań.

Żaneta Pietruszka

10-14.10.2016

W godzinach
pracy szkoły

Wystawienie w holu na dole broszur informacyjnych dla
rodziców na temat dysleksji rozwojowej, symptomów,
metod pracy z dzieckiem w domu.

Żaneta Pietruszka

10-14.10.2016

Zgodnie z
planem zajęć

Zajęcia komputerowe dla kl I-III z wykorzystaniem
wybranych gier i zabaw ortograficznych.

Nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej

10-14.10.2016

Zgodnie z
planem zajęć

Zabawa słowami – uczniowie klas IV-VI.

Nauczyciel jęz. polskiego
p. Mirosława ŚwitałaCheda

12.10.2016

13.40 – 14.40

Konsultacje dla rodziców

p. Mirosława Świtała –
Cheda i p. Żaneta
Pietruszka

15

Informacje dodatkowe
/kto prowadzi ?/

Uwagi
/np. zgłoszenia,
charakter
zamknięty czy
otwarty itp./

Nazwa Placówki: Szkoła Podstawowa nr64 im. Hansa Christiana Andersena
Adres: 93-262 Łódź, ul. Anczyca 6
mail sp.64@op.pl
tel.42 643 12 01
Kiedy?

W jakich
godzinach?

Do10.10.16.

11.10.16

12.10.16.

13.10.16.

8.55-9.40.
13.50.-14.35.

Co się będzie działo?
Dla kogo?

Informacje dodatkowe
/kto prowadzi ?/

Wykonanie na drzwiach klasowych plakatów
dotyczących jednej ,wybranej zasady ortograficznej
Zamieszczenie w szkolnej gazetce wywiadu z
dyslektykiem

nauczyciele
wychowawcy
nauczyciele poloniści
Monika Domżał
Jolanta Janeczek
Nauczyciel bibliotekarzElżbieta Fer
nauczyciele języka
angielskiego:Jolanta
Starostka
Katarzyna Błasiak
wolontariusz z Turcji Yunus Emre Gacti

Wykonanie gazetki o patronie naszej szkoły –Hansie
Christianie Andersenie oraz wystawka jego baśni
Zabawy słowami-zajęcia dla uczniów dyslektycznych
klas I- III oraz IV-VI z języka angielskiego

8.00-8.45.

Hans Christian Andersen sławny dyslektyk –prezentacja
sylwetki patrona szkoły na zajęciach z wychowawcą
Podchody ortograficzne-gra edukacyjna dla uczniów
uczęszczających na zajęcia wyrównawcze z języka
polskiego

14.45.-15.30.

Ruchowe warsztaty muzyczne

8.00-8.45.

Konkurs głośnego czytania dla dzieci dyslektycznych „Czytamy najciekawsze fragmenty powieści Henryka
Sienkiewicza W pustyni i w puszczy”(z okazji roku
Sienkiewicza)
Konkurs plastyczny w klasach I-III oraz IV-VI:
„Ilustrujemy baśnie Andersena”
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nauczyciele poloniści:
Monika Domżał,
Jolanta Janeczek,
Julia RzegockaJankowska
Nauczyciel muzyki:Beata
Huzarska
nauczyciele poloniści
nauczyciel bibliotekarz

nauczyciele nauczania
zintegrowanego
nauczyciel plastyki:Ewa

Uwagi
/np. zgłoszenia,
charakter
zamknięty czy
otwarty itp./
charakter
zamknięty

charakter
zamknięty

charakter
zamknięty

charakter
zamknięty

Broncher -Filipska
Konkurs dla klas III- VI
„Przygody ó, u ,rz, ż, ch lub h”
Proponowane formy : opowiadanie, komiks ( termin
oddania prac-13.10.16.)
14.10.16.

Godziny
popołudniowe

Czytanie baśni Andersena oraz baśni innych autorów
dzieciom w świetlicy szkolnej

poloniści
nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej
Wychowawcy swietlicyDagmara Demska,
Joanna LiszewskaPipińska,
Marzanna Wieteska,
Violetta Kosmalska,
Dorota Ząbecka
Ewa Broncher -Filipska
Mateusz Opaliński

charakter
zamknięty

Nazwa Placówki: Szkoła Podstawowa nr 83 im. Stanisława Jachowicza
Adres: ul. Podmiejska 21 Łódź
mail: sp83lodz@wp.pl tel.42-6840709
Kiedy?

10.10. 2016 14.10.2016

W jakich
godzinach?

Co się będzie działo?
Dla kogo?

Informacje dodatkowe
/kto prowadzi ?/

8.15-15.00

Wystawa prac plastycznych uczniów inspirowanych
utworami H.Ch. Andersena (III piętro)

Ewa Pyczak – Kowalska

Godziny wychowawcze: rozmowy na temat dysleksji

Wychowawcy klas IV – VI

Głośne czytanie tekstów literackich dla dzieci
uczęszczających do świetlicy i w bibliotece szkolnej

Tatiana Sidorska –
Youssef
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Uwagi
/np. zgłoszenia,
charakter
zamknięty czy
otwarty itp./

Międzyklasowy konkurs plastyczny na portret znanego
dyslektyka

Iwona Papiewska

12.10.2016

14.05-15.40

Spotkanie z grami planszowymi dla dyslektyków

Małgorzata Radojičić

13.10.2016

14.55-16.30

Zajęcia dla dyslektyków – gra matematyczna
„Monopoly”

Karolina Kurczyk –
Wolnicka

Nazwa Placówki: Szkoła Podstawowa Nr 101 w Łodzi
Adres: Łódź, ul. Wspólna 5/7
e-mail: sp_101@interia.pl
tel. 42 255 43 73
W jakich
godzinach?

Co się będzie działo?
Dla kogo?

Informacje dodatkowe
/kto prowadzi?/

10.10.2016 –
14.10.2016

przez cały
tydzień

gazetka na temat dysleksji
dla wszystkich uczniów, nauczycieli, rodziców

pedagog szkolny
p. Małgorzata
Szpaderska

10.10.2016 –
14.10.2016

przez cały
tydzień

Wystawa prac uczniów pt. „Leonardo da Vinci –
geniusz, choć dyslektyk”
dla wszystkich uczniów, nauczycieli, rodziców

p. Beata Dąbrowska Pabisiak

otwarty

10.10.2016

8.00-8.45

Zajęcia terapeutyczne dla chłopców z klasy V a, V b
„Ortograffiti”

p. Ewa Nowak

zamknięty

11.10.2016

8.55-9.40

Zajęcia terapeutyczne dla dziewcząt z klasy V a, V b
„Ortograffiti”

p. Ewa Nowak

zamknięty

12.10.2016

10.45-11.30

Przedstawienie Koła teatralno – muzycznego pt.
„Wesoła ortografia”
dla wszystkich uczniów

p. Ewa Nowak
p. Anna Karasińska

zamknięty

Kiedy?
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Uwagi
/np. zgłoszenia,
charakter
zamknięty czy
otwarty itp./
otwarty

12.10.2016

11.30-11.50

Korowód przebranych uczniów pt. „Ortograficzna
dżungla”
dla całej społeczności szkolnej

p. Ewa Nowak
p. Małgorzata
Szpaderska

zamknięty

13.10.2016

10.45-11.30
12.50-13.35
13.45-14.30

Terapia ręki – wykonanie przez uczniów klas: IVa, Vb,
VIc wydzieranki pt. „Sowa – mądra głowa”
wystawa prac na korytarzu II piętra

p. Jolanta Robaszek

zamknięty

14.10.2016

11.30-11.50

Zabawy sportowe „Skacz, biegaj, dysleksji się nie daj”
dla wszystkich chętnych uczniów

p. Małgorzata
Miecznikowska Pisarska

zamknięty

Uwagi
/np. zgłoszenia,
charakter
zamknięty czy
otwarty itp./
Działania
skierowane do
rodziców i
uczniów naszej
szkoły

Nazwa Placówki: Szkoła Podstawowa nr 109 im. Ludwiki Wawrzyńskiej
Adres: Łódź, ul. Pryncypalna 74
Mail szkola109@op.pl
tel.(42) 640-97-98
Kiedy?

W jakich
godzinach?

Co się będzie działo?
Dla kogo?

Informacje dodatkowe
/kto prowadzi ?/

10-14

w godzinach
pracy szkoły

Tablica informacyjna na temat organizacji i przebiegu
XIV Tygodnia Świadomości Dysleksji oraz
specyficznych trudności w nauce czytania i pisania

Izabela Kuźmińska
pedagog szkolny
Anna Starosta
n-l języka polskiego

10-14.10.2016

w godzinach
pracy
biblioteki

Wystawa na temat Sławni dyslektycy

Dorota Mieszkowska
n-l biblioteki

10-14.10.2016

w godzinach
pracy
biblioteki

Starsi czytają młodszym
Uczniowie klas IV-VI czytają baśnie Andersena
młodszym kolegom

Dorota Mieszkowska
n-l biblioteki

10-14.10.2016

godziny
wychowawcze

Prezentacja multimedialna
Sławni dyslektycy –pokonuj trudności tak jak oni

Jolanta Matusiak –
Gruchała
n-l języka polskiego
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13.10.2016

8.55-9.40

I ty możesz zostać mistrzem ortografii !– konkurs
ortograficzny dla dzieci dyslektycznych oraz mających
trudności w nauce czytania i pisania

Jolanta Matusiak –
Gruchała
n-l języka polskiego

12.10.2016

15.00-16.30

Co mogę zrobić, gdy moje dziecko ma problemy w
nauce czytania i pisania? – konsultacje dla rodziców

Izabela Kuźmińska
pedagog

Nazwa Placówki: Szkoła Podstawowa nr 139 im. Wojska Polskiego w Łodzi
Adres: 92-116 Łódź, ul. Giewont 28
mail sp139@net-partner.pl
tel.42-679- 31- 67
Kiedy?

W jakich
godzinach?

Co się będzie działo?
Dla kogo?

Informacje dodatkowe
/kto prowadzi ?/

13.10.2016
Czwartek

16.30- 18.30

IMPREZA pod hasłem
„Rodzice i nauczyciele wsparciem dla dzieci z
dysleksją …”

Koordynator
Katarzyna Zatorskawicedyrektor szkoły
Przygotowanie i
prowadzenie nauczyciele
SP nr 139 w Łodzi,
pedagog szkolny,
pracownicy Katedry
Dialektologii i Logopedii
UŁ

Program :
- Prezentacja multimedialne na temat:
* „ Nasza szkoła”
* „ Dlaczego warto czytać dzieciom?”
- Przedstawienia teatralne przygotowane przez uczniów
klas 1-6
- Rozstrzygnięcie konkursów plastyczno -literackoortograficznych ogłoszonych we wrześniu wśród
uczniów klas 1-6 pt.:
* „ Kolorowe litery”
*„ Są słowa od których boli mnie głowa”
* „ Mój sposób na trudne słowa”…
- Konkursy dla dzieci i rodziców w trakcie imprezy
- Konsultacje ze specjalistami z zakresu terapii
pedagogicznej, logopedii
- Konsultacje z pedagogiem szkolnym
- Warsztaty umiejętności pedagogicznych- spotkanie z
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Uwagi
/np. zgłoszenia,
charakter
zamknięty czy
otwarty itp./
Charakter
otwarty,
jednakże
prosimy osoby
spoza szkoły o
wcześniejszy
kontakt z
wicedyrektorem
w celu
zapewnienia
miejsca
(tel.608-422-975)

pracownikami Katedry Dialektologii Polskiej i Logopedii
Uniwersytetu Łódzkiego na temat:
* „ Higiena i emisja głosu”
* „ Jak pokonywać problemy z wymową?”
- „NIESPODZIANKA” przygotowana przez nauczycieli
szkoły dla wszystkich uczestników imprezy
Nazwa Placówki: Szkoła Podstawowa nr 162
Adres: ul. Powszechna 15 Łódź 93-321
mail sp162@poczta.onet.pl

tel. 42 646 20 02

Kiedy?

W jakich
godzinach?

Co się będzie działo?
Dla kogo?

Informacje dodatkowe
/kto prowadzi ?/

Poniedziałek

Długie
przerwy

Tenis stołowy na korytarzach/żonglowanie

Nauczyciele W-Fu

Cały tydzień

Lekcje wychowania fizycznego – Dennison

Maria Szeflińska

Wybrane
przerwy
10minutowe

Ortograj – gry i zabawy z ortografią

Anna Wilczyńska/Paulina
Korczyńska/Rafał Zając

Długie
przerwy

Tenis stołowy na korytarzach/żonglowanie

Nauczyciele W-Fu

Cały tydzień

Lekcje wychowania fizycznego – Dennison

Wtorek

Wybrane
przerwy
10minutowe

Maria Szeflińska

Ortograj – gry i zabawy z ortografią
Anna Wilczyńska/Paulina
Korczyńska/Rafał Zając
Zawody w strzelaniu z kuszy

Przerwy
10minutowe

Anna Juga
Punkt konsultacyjny

Od 14.00

Barbara Jerzykowska
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Uwagi

środa

Cały dzień
Długie
przerwy

Wybrane
przerwy
10minutowe

Lekcje wychowania fizycznego – Dennison

Maria Szeflińska
Nauczyciele W-Fu

Tenis stołowy na korytarzach/żonglowanie

Ortograj – gry i zabawy z ortografią

Anna Wilczyńska/Paulina
Korczyńska/Rafał Zając
Rafał Zając

Długie
przerwy

Kącik czytelniczy w bibliotece – dzieci czytają dzieciom
– klasy VI

Czwartek
Cały tydzień
długie
przerwy
8.00- 12.35

Wybrane
przerwy
10minutowe

Lekcje wychowania fizycznego – Dennison

Maria Szeflińska

Tenis stołowy na korytarzach/żonglowanie

n-le W-Fu

Pokaz multimedialny dla wszystkich klas IV zgodnie z
grafikiem – „Dyslektycy to też sławni ludzie”

Ewa Ruszkiewicz/Ewa
Witkowska

Ortograj – gry i zabawy z ortografią

Anna Wilczyńska/Paulina
Korczyńska/Rafał Zając

Nazwa Placówki: Szkoła Podstawowa nr 174 im. Jana Machulskiego
Adres: ul. Gałczyńskiego 6, 93-259 Łódź
mail sp174@op.pl tel. (42) 643-14-71
Kiedy?

W jakich
godzinach?

Co się będzie działo?
Dla kogo?
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Informacje dodatkowe
/kto prowadzi ?/

Uwagi
/np. zgłoszenia,
charakter
zamknięty czy
otwarty itp./

10.10.2016
- 14.10.2016

-----

Wystawka informacyjna na temat dysleksji
(sławni dyslektycy)

p. Aneta Maltańska Śniegula

10.10.2016
- 14.10.2016

13.00 – 14.00

Głośne czytanie bajek terapeutycznych

p. Katarzyna Rosiak

11.10.2016

8.00 – 12.00

Biegające dyktando

p. Katarzyna Rosiak

11.10.2016

13.10 – 13.55

Kolorowa ortografia

p. Renata Stępień

11.10.2016

15.00 – 17.00

Konsultacje dla rodziców

p. Anna Kordas

12.10.2016

12.00 – 14.00

Gry i zabawy ortograficzne

p. Angelika Wasiewicz
p. Ewelina Strąk

13.10.2016

8.00 – 13.00

„Poczytaj mi, kolego”

p. Angelika Wasiewicz
p. Ewelina Strąk

13.10.2016

10.00 – 11.00

What i sit like to be dyslexic?

p. Magdalena Obuszko

Nazwa Placówki: Szkoła Podstawowa nr 182 w Łodzi im. T. Zawadzkiego „Zośki”
Adres: ul. Łanowa 16, 91-103 Łódź
Telefon: 42 652 85 17

Termin
10-13.10.2016.

Godzina
10. 00
- 13.00

Działania

Adresat

Wystawa książek na temat dysleksji
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nauczyciele,
rodzice

Miejsce
biblioteka

Osoba
odpowiedzialna
A.Tomaszewska
E.Trojanowska Dębska

10-13.10.2016

10. 00
- 13.00

Wystawa środków dydaktycznych
stosowanych w pracy

nauczyciele,
rodzice

sala terapii
pedagogicznej
(11)

A.Kośmider
K.Kubiak
K. Fabiańczyk

z uczniem dyslektycznym.
10-14.10.2016

8.0017.00

Wystawa „Słynni dyslektycy i ich
osiągnięcia”

nauczyciele,
uczniowie,
rodzice

korytarz - parter

D.Wężykowski
E.TrojanowskaDębska

10-14.10.2016

8.00-17.00

Wystawa prac uczniów klas I – III „Z
origami na Ty”

korytarz - parter

A.Ludwiczak

10-13.10.2016

10. 00
- 13.00

Zestawienie bibliograficzne na temat
dysleksji

nauczyciele
uczniowie
rodzice
nauczyciele,
rodzice

biblioteka

A.Tomaszewska

10-14.10.2016

8.00 17.00

Tablica informacyjna na temat dysleksji

nauczyciele,
uczniowie,
rodzice

korytarz - parter

E.Trojanowska –
Dębska
J.Dymarska

10-14.10.2016

8.00 -17.00

Informator (broszura) dla rodziców na temat rodzice
dysleksji

świetlica

E.Trojanowska –
Dębska
J.Dymarska
wychowawcy klas

„Co to jest dysleksja? Słynni dyslektycy”.
Rozmowy o dysleksji na godzinach
wychowawczych.

uczniowie kl. IV klasopracownie
-VI

8.00-17.00

Konkurs plastyczny – ilustracje do baśni J.
Ch. Andersena –finał, wystawa prac

uczniowie klas
I - III

korytarz - parter

A.Konarzewska

13.10.2016

12.50-13.35

Konkurs ortograficzny „Spocone dyktando”

uczniowie klas
V

s. 11

K.Kubiak

10.10.2016

8.50-9.35

Warsztat „Z bykiem za pan brat”

uczniowie klas
III

s.14

I.Krasna

10-14.10.2016
(na godz.
wychowawczych)
10-14.10.2016
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12.10.2016

9.45-10.30

Warsztat „Zabawy z ortografią”

13.10.2016

8.00-9.45

Konkurs pięknego czytania baśni J.Ch.
Andersena

uczniowie klas
III
uczniowie klas
III

s.36

A.Ludwiczak

s. 15

B.Wegenko

s. 36

S.Kardzis
A.Ludwiczak

13.10.2016

9.45 -10.30

Warsztat „ Jestem wyjątkowy” kształtujący
samoocenę.

12.10.2016

9.45-10.30

Warsztat „Bądźmy aktorami - chodźmy do
teatru”. Choreoterapia w pracy z uczniem
dyslektycznym.

12.10.2016.

11.45-12.30

13.10.2016

10.10.2016
12.10.2016

uczniowie klas
VI z orzeczoną
dysleksją
warsztat dla
uczniów klas
IV

s. 49

A.Skorupka

s. 10

A.Burdzińska
E.TrojanowskaDębska

Warsztat „ Gry i zabawy dla dzieci z grupy
ryzyka dysleksji”

uczniowie klas
I – III z grupy
ryzyka
dysleksji

korytarz I piętro

E.TrojanowskaDębska
K.Kubiak

17.30

Prelekcja dla rodziców „Wczesnodziecięce
sygnały ryzyka dysleksji”.

rodzice
uczniów klas I III

świetlica

E.Trojanowska Dębska

8.00-8.45

„Czytajmy młodszym” czytanie młodszym
uczniom wierszy J. Brzechwy przez
uczniów z klas VI

uczniowie klas
I

s. 12

M.Przybylski

s.36

10 -13.10.2016

9.00 –
14.00

„Dni głośnego czytania. Dorośli –
dzieciom”. Czytanie baśni J.Ch. Andersena
przez pracowników szkoły.

wychowankowi
e świetlicy

świetlica

12.10.2016.

15.00-17.00

Konsultacje dla rodziców z pedagogiem
szkolnym

rodzice

gabinet
pedagoga
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dyr.I.Sosnowska
dyr.A.Banasiak
dyr.B.Wielkopolan
M.Marecka
A.Witkowska
H.Kędzierska

10.10.2016
12. .10.2016

14.30-15.30
15.30-16.30

Konsultacje dla rodziców z psychologiem
szkolnym

rodzice

gabinet
psychologa

A.Skorupka

Nazwa Placówki: Szkoła Podstawowa nr 189
Adres: Łódź, ul. Kossaka 19
mail evazofia@interia.pl
tel.503 172 314
Kiedy?

W jakich
godzinach?

Co się będzie działo?
Dla kogo?

Informacje dodatkowe
/kto prowadzi ?/

11
października
wtorek

14.00-15.00

nauczyciele specjaliści
terapii pedagogicznej
Aleksandra
Kleszczyńska
Ewa Krzemińska

12
października
środa

13.00-14.00

Zajęcia na bazie autorskiego programu „Polubić
czytanie…” dla uczniów klas szóstych i drugich.
Czytanie fragmentu powieści H. Sienkiewicza „W
pustyni i w puszczy” następnie wspólne działania
usprawniające koordynację wzrokowo-ruchową oraz
motorykę dużą i małą.
Zajęcia dla uczniów klasy piątej „Czytamy, słuchamy,
tworzymy” prezentujące ćwiczenia na koncentrację
uwagi, usprawniające koordynację wzrokowo-ruchową,
motorykę dużą i małą.

10-14
października

Tablica informacyjna na temat dysleksji, form wsparcia
ze strony nauczycieli, specjalistów i rodziców, wydarzeń
w ramach XIV edycji Europejskiego Tygodnia Dysleksji

informacje dostępne
w szkole i na stronie
internetowej

od 12
października

Wystawka z pracami wykonanymi przez uczniów
podczas zajęć w ramach Europejskiego Tygodnia
Świadomości Dysleksji w naszej szkole

informacje dostępne
w szkole i na stronie
internetowej

Konsultacje dla rodziców i nauczycieli – dyżur
psychologa z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
nr 6

psycholog z PPP nr 6
Jolanta Staniszewska

12
października
środa

14.00-17.00
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nauczyciele specjaliści
terapii pedagogicznej
Aleksandra
Kleszczyńska
Ewa Krzemińska

Uwagi
/np. zgłoszenia,
charakter
zamknięty czy
otwarty itp./
nauczyciele,
rodzice oraz
zaproszeni:
biblioteka
rejonowa,
przedszkola
nauczyciele,
rodzice oraz
zaproszeni:
biblioteka
rejonowa,
przedszkola

rodzice,
nauczyciele

Nazwa Placówki: Szkoła Podstawowa nr 190 w Łodzi
Adres: 94 – 154 Łódź, ul. Malczewskiego 37/47
Mail sp190@sp190lodz.eu
tel. 42 643 28 47
Kiedy?

10 - 14
października

W jakich
godzinach?

Co się będzie działo?
Dla kogo?

Informacje dodatkowe
/kto prowadzi ?/

Uwagi

8.00 – 15.00

Wystawa w sali terapeutycznej
„Słynni dyslektycy”.

Nauczyciel biblioteki
p.Renata Kopeć

Zainteresowani
uczniowie,
rodzice,
nauczyciele

Pedagog szkolny
p.Małgorzata Kotynia

10 - 14
października

8.00 – 15.00

Wystawa w bibliotece szkolnej
„Pasja, talent, możliwości”.

Nauczyciel biblioteki
p.Renata Kopeć

Zainteresowani
uczniowie,
rodzice,
nauczyciele

12
października

14.40 – 15.40

Zajęcia warsztatowe dla uczniów klas IV – VI
„Nie taka dysleksja straszna…”.

Pedagog szkolny
p.Małgorzata Kotynia

Dla uczestników
zajęć korekcyjno
–
kompensacyjny
ch

11
października

13.00 – 15.00

„Potyczki ortograficzne” – tor zadaniowy dla uczniów
klas I – III.

Nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej
p.Maria Bogus –
Szlawska
p. Agnieszka Kowalska

Dla uczestników
zajęć korekcyjno
–
kompensacyjny
ch

Spotkanie dla rodziców
„Praca w domu z uczniem z trudnościami w czytaniu i
pisaniu”.

Pedagog szkolny
p.Małgorzata Kotynia

Zainteresowani
rodzice

11
października

16.00 – 17.00

Nauczyciel wspierający
p. Justyna Socha
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10
października

8.00 – 14.00

10
października

8.00 – 14.00

Czytanie baśni H. Ch. Andersena w klasach I-III podczas
zajęć edukacyjnych – przybliżenie postaci H.Ch.
Andersena.
Tworzenie ilustracji do baśni.
Wystawa prac na korytarzu szkolnym.
Rysowanie mandali przez uczniów klas IV – VI.
Wystawa prac uczniów na korytarzu szkolnym.

Wychowawcy klas I – III

Nauczyciel plastyki
p. Wiesława Najgebauer

Uczniowie
klas I - III

Uczniowie
klas IV - VI

Nauczyciel techniki
p. Barbara Kaczmarek
10 – 14
października

11
października

Według
planu
lekcyjnego
14.00 – 14.30

Lekcje języka polskiego z wykorzystaniem słownika
ortograficznego.

Nauczyciele języka
polskiego

Uczniowie
klas IV - VI

Zajęcia dla uczniów klas I – III w świetlicy szkolnej
„Gimnastyka buzi i języka na wesoło”.

Logopeda
p. Malwina Wawrzyniak

Uczniowie
klas I – III
przebywający
w świetlicy
szkolnej

Nazwa Placówki: Szkoła Podstawowa nr 199 im. Juliana Tuwima
Adres: 92 – 504 Łódź, ul. Elsnera 8
Mail: sp199@gazeta.pl
tel. 42 671 03 63

Kiedy?

10 - 14
października

W jakich
godzinach?

8.00 – 16.00

Co się będzie działo?
Dla kogo?

Informacje dodatkowe
/kto prowadzi ?/

Wystawa prac wykonanych techniką origami pod
hasłem
Opiekun koła origami
Z ortografią za pan brat przez młodzież uczęszczającą
p. Alicja Madej
na zajęcia koła oraz wyeksponowanie nagrodzonych
prac konkursowych „I Ty możesz zostać Andersenem”.
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Uwagi
/np. zgłoszenia,
charakter
zamknięty czy
otwarty itp./
Działania te
adresowane są
do uczniów
i rodziców S.P.
nr 199

10 - 14
października

8.00 – 14.00

Cykl czytelniczy pt. „Tuwimowy Pociąg Marzeń” – lubię
Pani bibliotekarka
i chętnie czytam. Zajęcia w bibliotece szkolnej dla dzieci
p. Małgorzata
od klasy 0 do klasy 6. Starsi uczniowie z klas V – VI
Leśniewska
czytają swoim młodszym kolegom i koleżankom.

13
października

16.00 – 18.30

Punkt konsultacyjny dla rodziców „Wszystko na temat Pani pedagog
dysleksji” – w gabinecie pani pedagog.
p. Monika Pacewicz

14
Października

9.00 – 12.00

11 – 12
października

10.00 – 14.00

10
października

12.00 – 14.00

10 – 14
października

8.00 – 16.00

11
października

18.00 – 20.00

Impreza o charakterze ogólnoszkolnym „Dzień języka
polskiego” – międzyklasowe rozgrywki związane
z poprawnością i bogaceniem języka ojczystego,
scenki rodzajowe pod hasłem „Ortografia na wesoło”
przygotowane przez uczestników koła teatralnego , a
także rywalizacja zespołowa – piszemy
„Spocone
dyktando”.

Nauczyciele języka
polskiego
p. Urszula Karwas,
p. Dorota
Franciszkowska
p. Natalia Rajczak

Wystawa fotograficzna przygotowana przez młodzież.
„Szkolna Giełda Papierów Wartościowych” – Dyslektycy
Nauczyciel matematyki
w świecie liczb.
p. Iwona Wawrzyńczak
Szachy – królewska gra dla dyslektyków „Wielka
Wojna”.
Nauczyciel matematyki
Spotkania integracyjne dla klas IV – VI pod hasłem
p. Iwona Wawrzyńczak
przewodnim Liczymy i walczymy z dysleksją – English
oraz anglista
Spelling.
p. Jadwiga Bartczak
Cykl lekcji informatycznych z wykorzystaniem wybranych gier i zabaw ortograficznych; przeglądanie stron Nauczyciele informatyki
i zawartych tam informacji wartościowych dla każdego p. Anna Wojciechowska
ucznia, szczególnie dla tych, którzy mają kłopoty z p. Magdalena Zasada
popra-wnym zapisem.
Opiekunowie klubu
Klub „Młodego Kinomana” zaprasza na wieczór filmowy p. Skolimowska
wszystkich na bakier z ortografią.
p. Wątor
p.Hatala – Janus
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Charakter
zamknięty
Charakter
zamknięty

Charakter
zamknięty

Charakter
zamknięty

Charakter
zamknięty

Charakter
zamknięty

Charakter
zamknięty

Nazwa Placówki: Szkoła Podstawowa Nr 201
Adres: ul. Aleksandrowska 159, Łódź
Mail: szkola201@wp.pl
tel. 42 6563534
Kiedy?
Realizujemy
ten tydzień
nieco później
17-21 10.2016
poniedziałekczwartek

poniedziałek,
wtorek,
czwartek,
piątek
poniedziałekczwartek

wtorek

piątek

W jakich
godzinach?

Co się będzie działo?
Dla kogo?

Informacje dodatkowe
/kto prowadzi ?/

Uwagi
/np. zgłoszenia,
charakter
zamknięty czy
otwarty itp./
Wszystkie
propozycje są
tylko dla
uczniów szkoły i
ich rodziców.

w godzinach
zajęć
dydaktyczny
ch

„Samogłoskowe potyczki”- gry dydaktyczne na bazie
metody nauki czytania J.Cieszyńskiej- wprowadzenie
fonogestyki, zajęcia utrwalające w ciągu całego
tygodnia.

n-le zajęć dydaktycznych

w godzinach
zajęć
pozalekcyjny
ch

Indywidualne konsultacje n-la terapii ped. i logopedy z
rodzicami uczniów zagrożonych dysleksją. /prezentacja
wyników diagnozy wstępnej, wskazówki do wzajemnej
współpracy, kwestionariusze „Dobrego widzenia” i
„Rozwoju sensomotorycznego”,

terapeuci – n-l terapii
ped. i logopeda

w godzinach
zajęć
pozalekcyjny
ch
w godzinach
zajęć
pozalekcyjny
ch

termin do
uzgodnienia

Zajęcia wychowawcze z cyklu: „Świat ludzkich
wartości”
Projekcja filmu dla rodziców „Jak kochać dziecko”

n-le pozalekcyjnych
zajęć wychowawczych
terapeuci – n-l terapii
ped. i logopeda

Rozdanie broszur: „Sztuka motywacji, czyli jak
wydobywać z ludzi, to co w nich najlepsze”
Podsumowanie Tygodnia – uroczyste pasowanie na
czytelnika, quiz samogłoskowy.
Wprowadzenie w całoroczną tematykę wychowania ku
wartościom „Drzewo mądrości”
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Organizatorzy imprezy

DZIAŁANIA W GIMNAZJACH
Nazwa Placówki: Publiczne Gimnazjum nr 5
Adres: Łódź, ul. Sienkiewicza
mail
tel.
Kiedy?

W jakich
godzinach?

Co się będzie działo?
Dla kogo?

Informacje dodatkowe
/kto prowadzi ?/

15.10.2016

16.00 – 17.00

Zajęcia pokazowe dla uczniów klas I oraz ich rodziców.
Stworzenie kolorowego wydania „Ortorodzinki, czyli
podręcznego poradnika ortograficznego” dla młodszych
uczniów.
Wręczenie rodzicom opracowanego przez nauczycieli
szkoły (A. Jędrych, B. Czembrowską) informatora dot.
Dysleksji „Uczeń z dysleksją w gimnazjum”

p. A. Jędrych
p. K. Morawska
p. V. Barańska
p. I. Wiaderna

Uwagi
/np. zgłoszenia,
charakter
zamknięty czy
otwarty itp./

Nazwa Placówki: Publiczne Gimnazjum nr 7
Adres: Rojna 33, Łódź

Telefon: 42 652 27 50
Co się będzie działo?
Dla kogo?

Kiedy?

W jakich
godzinach?

12 .10.16

10- 11

„Dzień z bajką” przedstawienie dla przedszkolaków
przygotowane przez uczniów z dysleksją.

12.10.16

13-14

Czytanie bajek w przedszkolu przez uczniów z dysleksja
ze szkolnego koła wolontariatu
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Informacje dodatkowe
/kto prowadzi ?/

n- l języka polskiego p.
Katarzyna Zawora

Uwagi
/np. zgłoszenia,
charakter
zamknięty czy
otwarty itp./

10 –14 .10.16

Wystawa „Sławni Dyslektycy”

pedagog, uczniowie

Nazwa Placówki: Publiczne Gimnazjum nr 15 im. Aleksego Rżewskiego
Adres: 91-485 Łódź, ul Sowińskiego 50/56
mail gimnazjumxv@gmail.com
tel.42 6168124
Kiedy?

W jakich
godzinach?

Co się będzie działo?
Dla kogo?

Informacje dodatkowe
/kto prowadzi ?/

13.10.2016r.

14.40-15.30

Gra terenowa ”Ortografia- to nie jest trudne.”

Marzena Płachta

11.10.2016r.

15.35-16.20

Warsztaty kuglarskie.

Jacek Głogowski

Oferta dla
uczniów naszej
szkoły.

13.10.2016r.

16.00-17.00

Konsultacje w sprawie dysleksji dla rodziców.
Opracowanie wraz z uczniami prezentacji
multimedialnej „Sławni dyslektycy” .

Małgorzata Górczyńska

Oferta dla
uczniów naszej
szkoły.

Uwagi
/np. zgłoszenia,
charakter
zamknięty czy
otwarty itp./
Oferta dla
uczniów naszej
szkoły.

Nazwa Placówki: Publiczne Gimnazjum nr 30 im. Adama Mickiewicza w Łodzi (z oddziałami integracyjnymi)
Adres: Nowogrodzka 6/14 Łódź
e:mail:
gim30@szkoly.lodz.pl
tel. 42 678-63-70
Osoby odpowiedzialne:
Agnieszka Szymańska (szymana@wp.pl), Ilona Stasiołek (ilona.stasiolek@onet.pl)
Kiedy?

W jakich
godzinach?

Co się będzie działo?
Dla kogo?
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Informacje dodatkowe
/kto prowadzi ?/

Uwagi
/np. zgłoszenia,
charakter
zamknięty czy
otwarty itp./

,,Szkolna CORRIDA”
10.10.2016r.
1. Wewnątrzszkolne dyktando ortograficzne o tytuł
Szkolnego Mistrza Ortografii - „Ortograficzna
corrida”

I. Swat
A. Miroszewska

10.10.2016 r.

2. Konkurs pięknego czytania

I. Swat
A. Miroszewska

10.10.2016 r.

3. ,,Znani dyslektycy” - wystawa tematyczna
poświęcona znanym dyslektyką

11.10.2016 r.

1. Wewnątrzszkolny konkurs kaligraficzny o tytuł
Szkolnego Mistrza Pióra – „Z piórem za pan brat”

I. Stasiołek
D. Zajączkowska

p. I. Stasiołek

12.10.2016 r.

,,Rodzice i nauczyciele wsparciem dla dzieci
z dysleksją” - konsultacje dla rodziców dzieci
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Błażejewska
A. Szefer-Brzozowska

12.10.2016 r.

„Walka z bykami” - szkolny happening, międzyklasowe
rozgrywki o tytuł Mistrzowskiej Klasy

I. Stasiołek
A. Szymańska

cały tydzień

Zajęcia i warsztaty w ramach zajęć specjalistycznych
dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi „Mogę zostać ortograficznym torreadorem”
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Szkolny Zespół Pomocy
PsychologicznoPedagogicznej

- zaproszenia
do rodziców
wysłane zostaną
za pomocą
szkolnej poczty
elektronicznej

Nazwa Placówki: Publiczne Gimnazjum nr 36 im. K. Kieślowskiego w Łodzi
Adres: ul. Dąbrówki 1, 92 – 413 Łódź
mail gim36@astral.lodz.pl
tel. 42 670 62 00

Kiedy?

W jakich
godzinach?

Co się będzie działo?
Dla kogo?

Informacje dodatkowe
/kto prowadzi ?/

10.10.2016 r.

9:50 – 10:35

WARSZTATY „Czynniki sprzyjające zapamiętywaniu”
(dla klasy III B)

p. Ilona Kałużna

11.10.2016 r.

12:55 – 13:40

KONKURS „Bezbłędny dyslektyk”

p. Ilona Kałużna
p. Marzena Owczarek

12.10.2016 r.

9:50 – 10:35

KONKURS „Wyjdźmy z ławek! – sportowe dyktando
ortograficzne dla uczniów dyslektycznych”

p. Ilona Kałużna
p. Katarzyna Smejda

12.10.2016 r.

12:55 – 13:40

Gra miejska „Mistrz spostrzegawczości”

p. Izabela Krakowiak
p. Katarzyna Smejda

do 13.10.2016

KONKURS LITERACKI „Świat, który mnie otacza…”

p. Ilona Kałużna
p. Katarzyna Smejda

do 14.10.2016

KONKURS „Kreatywny plakat Promujemy Europejski
Tydzień Świadomości Dysleksji”

p. Joanna Więcek

10.10 – 14.10.
2016 r.

„Gry i zabawy dla uczniów dyslektycznych”

p. Ilona Kałużna
p. Joanna Cisłak

10.10 – 14.10.
2016 r.

WYSTAWA „Słynni dyslektycy”

p. Joanna Cisłak
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Uwagi
/np. zgłoszenia,
charakter
zamknięty czy
otwarty itp./

13.10.2016 r.

12:55 – 13:40

KONKURS „Język niemiecki w krzyżówkach i rebusach
dla uczniów dyslektycznych”

p. Aneta Formańska

W ramach Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji nauczyciele GIM nr 36 na swoich zajęciach będą prowadzić ćwiczenia
ułatwiające przyswajanie wiedzy przez uczniów dyslektycznych. Propozycje umieszczono w poniższej tabeli:

10.10.2016 r.

„Gry językowe pomagające w opanowaniu materiału
słownikowego”

Nauczyciele języka
angielskiego

11.10.2016 r.

„Zabawy w terenie – ćwiczymy określanie kierunków”

Nauczyciele geografii

12.10.2016 r.

„Zapamiętywanie chronologii dzięki rozwiązywaniu
rebusów”

Nauczyciele historii

13.10.2016 r.

„Definicja w anagramie”.
„Zapamiętywanie wzorów za pomocą skojarzeń”

Nauczyciele chemii i
fizyki

10.10 – 14.10.
2016 r.

Propozycja ćwiczeń z kinezjologii edukacyjnej

Nauczyciele wychowania
fizycznego
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Nazwa Placówki: Publiczne Gimnazjum nr 41
Adres: 93-552 Łódź, ul. Bohdanowicza 11
mail gim41@wp.pl
tel. 42-648-59-26
Kiedy?

W jakich
godzinach?

Co się będzie działo?
Dla kogo?

Informacje dodatkowe
/kto prowadzi ?/

Uwagi
/np. zgłoszenia,
charakter
zamknięty czy
otwarty itp./

12.10.2016r

14.35-15.20

-konkurs ortograficzny „Szkolny Mistrz Ortografii” dla
uczniów Publicznego Gimnazjum nr 41 w Łodzi

A. Kowalczyk

zamknięty

13.10.2016r

15.00-17.00

Konsultacje dla uczniów i rodziców.

P. Florczak

otwarty

Nazwa Placówki: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 ( Gimnazjum nr 35, Liceum Ogólnokształcące nr 47)
Adres: 92-538 Łódź, ul. Czernika 1/3
e-mail : szkoła@zso8.pl
tel. 42 673 86 83

Kiedy?

W jakich
godzinach?

Co się będzie działo?
Dla kogo?

Informacje dodatkowe
/kto prowadzi ?/

10.10-14.10.
2016 r.

Czas pracy
szkoły.

Wystawa
tematyczna
na
korytarzu
szkolnym
w pawilonie A II: „Słynne osoby z
dysleksją”
(portrety, biografie), kierowana do społeczności
ZSO nr 8 .

mgr Hanna KarskaBuczek
n-el j.polskiego,
terapeuta pedagogiczny,
logopeda
mgr Małgorzata
Obraniak
n-el j.polskiego

10.10.2016 r.

10:00-11:00
13:00-14:00

Warsztaty dla uczniów dyslektycznych ZSO nr 8 z
kinezjologii edukacyjnej: „Zręczne ruchy, czyli
gimnastyka mózgu dla każdego”.
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Uwagi
/np. zgłoszenia,
charakter
zamknięty czy
otwarty itp./
charakter
zamknięty

charakter
zamknięty

11.10.2016 r.

12.10.2016 r.

12:00-14:00

11:00-12:00

Pracownia działań twórczych zaprasza uczniów
dyslektycznych Gimnazjum nr 35 oraz 47 LO na
warsztaty plastyczne „Na szkle malowane”.

mgr Beata BatorowiczSebastjańska
n-el plastyki i zajęć
artystycznych
mgr Marta Grzegorczyk
n-el języka polskiego

charakter
zamknięty

Warsztaty w klasie IIa Gimnazjum nr 35
z wykorzystaniem przykładowych ćwiczeń zawartych w
zeszytach „Ortograffiti”.
Prezentacja Programu Edukacyjno-Terapeutycznego
„Ortograffiti” WYDAWNICTWA OPERON.

mgr Teresa Stępniak
n-el j.polskiego

charakter
zamknięty

13.10.2016 r.

11:00-12:00

Warsztaty dla uczniów klasy II b Gimnazjum nr 35 na
temat: ”Dyslektycy są wśród nas, czyli co to jest
dysleksja?”.

mgr inż. Sławomira
Matuszko
n-el fizyki i chemii

charakter
zamknięty

10.10.-13.10
2016 r.

godziny
pracy
pedagoga

Konsultacje dla nauczycieli ZSO nr 8 na temat
czym jest dysleksja, jak ją rozpoznać, jak pomóc
dziecku dyslektycznemu w szkole.

mgr Magdalena
Pietrzykowska
pedagog szkolny

charakter
zamknięty
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