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DZIAŁANIA OGÓLNOŁÓDZKIE 
Konferencja  

„W towarzystwie dysleksji przez życie” 
 

połączona z obchodami  jubileuszu 25 – lecia 
Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Dysleksji 

23.10.2019 
Miejsce: Klub Nauczyciela w Łodzi, ul. Piotrkowska 137 

godz. 14.30 - 18.10 

Zapraszamy nauczycieli, terapeutów, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, rodziców i inne 

zainteresowane osoby. 

 Udział w Konferencji jest bezpłatny 

Program Konferencji: 
 
14.00 – 14.30  Rejestracja uczestników 
 
14.30 – 14.40 Otwarcie konferencji i powitanie gości i uczestników, wystąpienia zaproszonych gości – dr Teresa Wejner-

Jaworska- przewodnicząca  Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Dysleksji 
 

14.40 – 15.10 25 lat działalności Łódzkiego Oddziału PTD” – dr Teresa Wejner-Jaworska – założycielka Łódzkiego Oddziału 
PTD, jego przewodnicząca od początku powstania do chwili obecnej, Maria Maciaś – wieloletnia 
wiceprzewodnicząca Danuta Gmosińska – obecna wiceprzewodnicząca 

 
15.10 – 15.30 Wystąpienie honorowego gościa – Prof. zw. dr hab.  Marty Bogdanowicz - założycielki Polskiego 

  Towarzystwa Dysleksji, obecnie pełniącej funkcje honorowej przewodniczącej. 
 
15.30  – 15.50 Przerwa  kawowa  
 
15.50 – 16.20 Zanim dziecko pozna litery- symptomy ryzyka dysleksji u małych dzieci 

   Violeta Woźniak , pedagog - terapeuta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Łodzi 
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16.20 – 16.50 Wzmacnianie dobrostanu psychicznego dzieci z dysleksją- Maria Foryś – doktorantka IP UJ, pedagog, 
psycholog i neurologopeda w PPP nr 4 w Krakowie oraz przewodnicząca Oddziału PTD w Niepołomicach.  

 
16.50 – 17.20 Dysleksja w dorosłości – dr Teresa Wejner-Jaworska 
 
17.20 – 18.00 Panel dyskusyjny z udziałem zaproszonych dorosłych osób z dysleksją  
   
18.00 – 18.10– Podsumowanie konferencji 
 

 
GIEŁDA TALENTÓW DLA UCZNIÓW Z DYSLEKSJĄ 

 
24.10.2019r.  
godz. 11.00  

MIEJSCE: Klub Nauczyciela w Łodzi  
Ul. Piotrkowska 137 

 
Celem Giełdy Talentów jest integracja środowiska oświatowego w działaniach na rzecz uczniów z dysleksją, prezentacja 

talentów i zdolności uczniów z dysleksją oraz podnoszenie poczucia wartości uczniów z dysleksją. 

W Giełdzie Talentów wezmą  udział  uczniowie szkół podstawowych i średnich ze stwierdzoną dysleksją /opinia poradni 

psychologiczno-pedagogicznej/  

Uczestnicy mogą się zaprezentować w dowolnej kategorii - /śpiew, gra na instrumencie, recytacja, scenka aktorska, 

plastyka, sztuki kuglarskie, prezentacja filmu, taniec, inne/ 

Giełda nie ma charakteru konkursowego, wszyscy uczestnicy są laureatami. 

Regulamin i karta zgłoszenia – na stronie www.ptd-lodz.pl 

 

http://www.ptd-lodz.pl/
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FINAŁ KONKURSU LITERACKIEGO DLA UCZNIÓW Z DYSLEKSJĄ  
„I ty możesz zostać Andersenem”  

 
25.10.2019 – 

 godz. 10.00-12.30 
MIEJSCE:  Szkoła Podstawowa nr 110 w Łodzi 

 

Celem Konkursu jest  rozwijanie zainteresowań literackich i kulturowych,  motywowanie do czytania i samodzielnego 

redagowania wypowiedzi, kształtowanie wyobraźni i umiejętności twórczych. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie 

szkół podstawowych (klasy IV-VIII) z potwierdzoną dysleksją. 

W Finale wezmą udział uczestnicy Konkursu wraz z opiekunami. Poza wręczeniem nagród i dyplomów, organizator – p. 

Anna Jędrych – nauczyciel, polonista w SP 110 przygotowała dla uczestników niespodziankę  

Regulamin i karta zgłoszenia – na stronie www.ptd-lodz.pl 

 

„SPRAWDŹ, CZY TWOJE DZIECKO DOBRZE WIDZI”- 

bezpłatne badania ortoptyczne przesiewowe wzroku  

21 - 23.10.2019  

MIEJSCE:   Ośrodek Korekcji Wzroku w Łodzi ul. Próchnika 1, zgłoszenia pod nr 42 633 58 98 

Każde dziecko, które doświadcza trudności w nauce czytania i pisania, powinno zostać zbadane przez specjalistę. 

Powodem trudności mogą być wady wzroku oraz zaburzenia w pracy narządu wzroku/w szczególności 

nieprawidłowa akomodacja oka i zaburzone widzenie obuoczne/. 

Dziecko, które źle widzi, nie wie o tym. 

 

http://www.ptd-lodz.pl/
https://www.google.com/search?q=o%C5%9Brodek+korekcji+wzroku+pr%C3%B3chnika&rlz=1C1AVUC_enPL868PL868&oq=O%C5%9Brodek+korekcji&aqs=chrome.2.0j69i57j35i39j0l3.8829j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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WARSZTAY ARTYSTYCZNO-ROZWOJOWE  

– GLINIANE DYSKUSJE 

25.10.2019 
Godz. 16.00-18.00 

Miejsce: : Fundacja Instytut Działań Edukacyjno-Terapeutycznych INERO 

ul. Al. Kościuszki 67 lokal 1, piętro 1. (na domofonie 1) 

 

Zapraszamy  uczniów z dysleksją na warsztat, podczas którego dotrzemy do głębokich warstw Waszej dyslektycznej 

wyjątkowości, a narzędzia których użyjemy to glina i nasze myśli.  

 

Warsztat poprowadzi Jarosław Bikiewicz – absolwent Wydziału Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, 

laureat między innymi nagród Taipei International Design Award, ICONIC Awards 2018, German Design Award, Muzeum 

Sztuki w Łodzi oraz podwójny stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a przy tym osoba z dysleksją.  

Przyjdźcie na warsztat, razem zaprojektujemy przyszłość.  

Liczba miejsc: 10.   

Zgłoszenia: tel. 604 166 065 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Fundacja+Instytut+Dzia%C5%82a%C5%84+Edukacyjno-Terapeutycznych+Inero
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DZIAŁANIA W PORADNIACH PSYCHOLOGICZNO-

PEDAGOGICZNYCH  

Nazwa Placówki: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1  
Adres: Łódź, Hipoteczna 3/5 
mail kontakt@ppp1.elodz.edu.pl tel. 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./  

21.10.2019 16.00-17.30 Jak przygotować dziecko do nauki czytania ? 
- warsztaty dla rodziców i dzieci 6 i 7-letnich 

Beata Milczarek - 
logopeda 

Katarzyna Szopka- 
psycholog 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wszystkie 
wydarzenia 

mają charakter 
otwarty 

Zapisy tel. 
42 651 36 

52lum 

22.10.2019 9.15- 11.00 
 
 

14.00-16.00 
 
 

16.30 – 
18.00 

Konsultacje dla rodziców dzieci z dysleksją 
 
 

Konsultacje dla rodziców dzieci z dysleksją 
 
 

Rozumieć, aby lepiej wspierać dziecko z dysleksją 
- spotkanie dla rodziców uczniów klas V-VIII 

 
 

Dorota Krupska-
Tokarska - psycholog 

 
Katarzyna Brot- 

pedagog 
 

Danuta Gmosińska – 
pedagog, terapeuta 

pedagogiczny 
Violeta Woźniak 

pedagog, terapeuta 
pedagogiczny 
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24.10.2019 10.00-12.00 Konsultacje dla rodziców dzieci z ryzyka dysleksji Katarzyna Szopka  
- psycholog 

mailowo: 
kontakt@ppp1.

elodz.edu.pl 
 24.10.2019 16.00-17.30 Rozpoznawanie potencjału dzieci według 

koncepcji inteligencji wielorakich – spotkanie dla 
rodziców dzieci z ryzyka dysleksji z klas II sp 

 

Iwona Pacałowska 
psycholog 

Ewa Wieszczak 
psycholog 

24.10.2019 16.00-17.30 „Lepszy start” – gry i zabawy przygotowujące do 
nauki czytania i pisania dla rodziców i dzieci 6-

letnich 

Anna Buczyńska-
Cieszyńska 
-logopeda 

Katarzyna Krasoń-
logopeda 

25.10.2019 15.00-16.30 Tajemnice  tabliczki mnożenia – warsztaty dla 
rodziców uczniów z trudnościami  w opanowaniu 

tabliczki mnożenia 

Joanna Wójcicka 
pedagog, terapeuta 

pedagogiczny 
 
 

 

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Nr 2 w Łodzi, 
 ul. Motylowa 3 
tel. 42 659 15 81 e-mail: kontakt@ppp2.elodz.edu.pl 
 

Kiedy? W jakich 
godzinach? 

Co się będzie działo? 
Dla kogo? 

Informacje 
dodatkowe /kto 

prowadzi/ 

Uwagi 

22.10.2019 9-13 Punkt konsultacyjny dla rodziców, nauczycieli 
dotyczący treningów słuchowych. 

Renata 
Lutosławska 

Zapisy 
telefoniczne 

23.10.2019 
 
25.10.2019 

10-13 
 

9-13 

Platforma badań zmysłów 
 
Platforma badań zmysłów 

J.Szerszenowicz- 
Jabłońska 
M.Rębacz 

Zapisy 
telefoniczne 
 
Zapisy 
telefoniczne 

 
24.10.2019 

 
12-16 

 
Konsultacje dla rodziców i nauczycieli- diagnoza i 
terapia dysleksji 

 
K.Rakowska 

Zapisy 
telefoniczne 

mailto:kontakt@ppp2.elodz.edu.pl


8 

 

 
25.10.2019 

 
16-17 

 
Gry i zabawy utrwalające podstawowe zasady 
ortograficzne 

 
K.Wentlandt 

Zapisy 
telefoniczne 

 
Nazwa Placówki: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 
Adres: 90-019 Łódź, ul. Dowborczyków 5 
mail: kontakt@ppp3.elodz.edu.pl    tel. 42/ 6767305 

 

Kiedy? W jakich 
godzinach? 

 

Co się będzie działo? 
Dla kogo? 

Informacje dodatkowe 
/kto prowadzi ?/ 

 

Uwagi  
/np. 

zgłoszenia, 
charakter 

zamknięty czy 
otwarty itp./  

21.10.2019 r. 17:00 Zajęcia otwarte dla rodziców dzieci dyslektycznych, 
klasa III (na terenie Poradni). 

Izabela Agier zamknięty 

22.10.2019 r. 15:00 – 
18:00 

Zajęcia otwarte dla rodziców dzieci dyslektycznych, 
klasa IV –VII (na terenie Poradni). 

Katarzyna 
Maciejewska  

zamknięty 

22.10.2019 r. 9:00 – 13:00 Konsultacje dla rodziców. Barbara Kowalska otwarty 

31.10.2019 r. 16:00 Czy moje dziecko jest w grupie ryzyka dysleksji 
(zajęcia dla rodziców na terenie Przedszkola nr 39). 

Krystyna Przybył zamknięty 
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Nazwa Placówki: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4 
Adres: Łódź ul. Piłsudskiego 101 
mail  kontakt@ppp4.elodz.edu   tel. 42 674 45 88 

 

Kiedy? W jakich 
godzinach? 

 

Co się będzie działo? 
Dla kogo? 

Informacje dodatkowe 
/kto prowadzi ?/ 

 

Uwagi  
/np. 

zgłoszenia, 
charakter 

zamknięty czy 
otwarty itp./  

21.10.19 r. 
poniedziałek 

15-16 „Oczy i uszy szeroko otwarte”  
– warsztaty dla uczniów kl. I oraz rodziców 

mgr Agnieszka 
Sochacka 

mgr Iwona Haak-
Michałowicz 

Zgłoszenia  
w sekretariacie 

poradni 

22.10.19 r. 
wtorek 

17-19 „100 i więcej sposobów jak pomóc dziecku z 
dysleksją” – spotkanie dla rodziców kl. I-VIII z 

trudnościami w nauce na terenie SP 12 

mgr Ewa Krystek 
mgr Joanna 
Klimkiewicz 

Spotkanie dla 
społeczności  

SP 12 

22.10.19r. 
wtorek 

17-18 „Zastosowanie metody Biofeedback w pracy  
z dzieckiem z dysleksją” 
– spotkanie dla rodziców 

mgr Katarzyna 
Rzeźnicka 

Zgłoszenia  
w sekretariacie 

poradni 

22.10.19r. 
wtorek 

17-18 „Jak się uczyć i jak odpoczywać?”  
– warsztaty dla uczniów kl. VI-VII 

mgr Katarzyna 
Kopycka 

mgr Izabela Socha 

Zgłoszenia  
w sekretariacie 

poradni 

23.10.19r. 
środa 

16-17 „Dysleksja na co dzień – jak ćwiczyć funkcje 
percepcyjno-motoryczne poprzez zabawę”  

– warsztat dla uczniów kl. IV-V oraz rodziców 

mgr Lidia Witaszczyk-
Robak 

mgr Jolanta Konopka-
Pipska 

Zgłoszenia  
w sekretariacie 

poradni 

24.10.19r. 
czwartek 

17-18 „Co należy wiedzieć o dysleksji – poradnik dla 
rodzica” – spotkanie dla rodziców 

mgr Urszula 
Poradowska 

mgr Iwona Sędzińska-
Klejman 

Zgłoszenia  
w sekretariacie 

poradni 

25.10.19r. 16-18 „W świecie wybitnych dyslektyków - zabawy 
ortograficzne wesołe i praktyczne dla uczniów kl. 

IV-VI  

mgr Ewa Krystek 
mgr Joanna 
Klimkiewicz 
mgr Urszula 

Zgłoszenia  
w sekretariacie 

poradni 

mailto:kontakt@ppp4.elodz.edu.pl
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Poradowska 
mgr Iwona Sędzińska-

Klejman 

 

Nazwa Placówki: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5 w Łodzi 
Adres: Łódź, ul. Kopernika 40 ppp5-lodz.pl 
mail: kontakt@ppp5.elodz.edu.pl tel. 42 637-16-08; 42 637-06-31 

 

 
 

Kiedy? 

 
 

W jakich 
godzinach? 

 

 
 

Co się będzie działo? 
Dla kogo? 

 
 

Informacje dodatkowe 
/kto prowadzi ?/ 

 

Uwagi  
/np. zgłoszenia, 

charakter 
zamknięty czy 
otwarty itp./  

 
21.10.2019 r.  

 
13-15 

 
Przesiewowe badanie wzroku i słuchu -  Platforma 

zmysłów 

 
Patrycja Pokorska 

Charakter 
otwarty 

Zgłoszenia: 
tel.: 42 637 16 

08 

 
22.10.2019 r. 

 
16-18 

 
Rozwijanie elementarnych umiejętności 
matematycznych – zajęcia indywidualne 

 
Maciej Kuliberda 

 
Charakter 
zamknięty 

 

 
 

23.10.2019 r.  

 
 

15.30-18.00 

 
 

„Kraina talentów” - gra  terenowa  dla uczniów 
dyslektycznych z klas IV-VI 

Marta Cieplucha 
Marta Jabłońska 

Aneta Koliczkowska 
Oliwia Kołodziejska 

Magdalena Pabijanek 
Agata Socha 

 
 

Charakter 
zamknięty 

 
24.10.2019 r. 

 
16-18 

 
Indywidualne konsultacje dla rodziców dzieci z 

grupy ryzyka dysleksji i dyslektycznych 

 
Marta Cieplucha 

Oliwia Kołodziejska 

Charakter 
otwarty 

Zgłoszenia: 
tel.: 42 637 16 

08 
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25.10.2019 r. 

 
16.30 -18.00 

„Od ćwiczenia do myślenia”  - gry i zabawy                            
z elementami integracji bilateralnej dla dzieci z klas 

I-III    z grupy ryzyka dysleksji 

 
Grażyna Podgórska 

Agata Socha 

Charakter 
otwarty 

Zgłoszenia: 
tel.: 42 637 16 

08 

 
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./  

21.10.2019r. 14:00-18:00 Przesiewowe badania wzroku i słuchu z 
wykorzystaniem Platformy Zmysłów. 

mgr Monika 
Jastrzębowska 

 
426819282 

22.10.2019r. 14:00-18:00 Trudności w nauce czytania i pisania.  
Konsultacje dla Rodziców. 

mgr Dorota Miązek 
 

 
426819282 

25.10.2019r 9:00-13:00 Skala Ryzyka Dysleksji 
Konsultacje dla Rodziców 

mgr Anna Klincewicz- 
Lebioda 

 
426819282 

25.10.2019r 14:00-18:00 Zaburzenia przetwarzania słuchowego a dysleksja 
– Konsultacje dla Rodziców.  

mgr Aleksandra 
Włodzimierska 

 
426819282 
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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./  

23.10.2019 
(środa) 

10:00 – 
14:00 

Konsultacje indywidualne dla rodziców dot. 
diagnozy pod kątem dysleksji  

Katarzyna Piątkowska-
Perzyna 

Zgłoszenia 
drogą mailową 

lub 
telefoniczną do 

18.10.2019 

23.10.2019 
(środa) 

13.00 – 
14:00 

Konsultacje indywidualne dla rodziców dotyczące 
trudności matematycznych. 

Magdalena Iczetkin  
Jadwiga Kaczmarek 

Zgłoszenia 
drogą mailową 

lub 
telefoniczną do 

18.10.2019 

23.10.2019 
(środa) 

 

18:00 – 
19:00 

Zabawy matematyczne dla dzieci w wieku 7-9 lat.  Sylwia Baczyńska 
Magdalena Iczetkin 

Zgłoszenia 
drogą mailową 

lub 
telefoniczną do 

18.10.2019 

24-10-2019 
(czwartek) 

 

17.00 - 
18.00 

Konsultacje indywidualne dla rodziców dotyczące 
trudności matematycznych. 

Jadwiga Kaczmarek Zgłoszenia 
drogą mailową 

lub 
telefoniczną do 

18.10.2019 

25-10-2019 
(piątek) 

17.00 - 
18.00 

Konsultacje indywidualne dla rodziców dotyczące 
trudności matematycznych 

Jadwiga Kaczmarek Zgłoszenia 
drogą mailową 

lub 
telefoniczną do 

https://www.google.pl/search?sxsrf=ACYBGNQ9nuIDh1ka-cBCYGtH5HI92Q6-pA%3A1570115327522&source=hp&ei=_w6WXde9Ha72qwH4xqqIBA&q=spwrit+%C5%82%C3%B3d%C5%BA&oq=spwrit+&gs_l=psy-ab.1.2.35i39l2j0j0i30.265.929..3472...0.0..0.753.2884.5-1j3......0....1..gws-wiz.......0i131j0i10j0i10i203j0i10i30.Q6J4kJu0XC8


13 

 

18.10.2019 

24.10.2019 
(czwartek) 

17:00 – 
18:00 

Warsztaty rozwijające percepcję słuchową dla 
dzieci w wieku 7-9 lat. 

Sylwia Baczyńska 
Halina Grzywaczyńska 

Zgłoszenia 
drogą mailową 

lub 
telefoniczną do 

18.10.2019 

25.10.2019 
(piątek) 

10:00 – 
12:00 

Konsultacje dotyczące wspierania dzieci w 
doskonaleniu techniki czytania  

Leszek Sołtysiak  Zgłoszenia 
drogą mailową 

lub 
telefoniczną do 

18.10.2019 

 
Nazwa Placówki: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ozorkowie, 
Adres:   95-035 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? 

 
Informacje dodatkowe 

/kto prowadzi ?/ 
 

Uwagi  
/np. 

zgłoszenia, 
charakter 

zamknięty czy 
otwarty itp./  

 
21 .10.2019 
 poniedziałek 
)  

 
16.00-18.00 

 
 

 

 
„Tworzenie kreatywnych notatek - jako pomoc dla  
dyslektyka”  - zajęcia warsztatowe dla rodziców i 

dzieci   
z klas III –VI 

 

 
mgr Alicja Nyczaj- 

Matusiak  
mgr Katarzyna 

Janowska 
mgr Anna Sadecka  

 

 
charakter 
otwarty/ 
/zapisy 

telefoniczne.  
w sekretariacie 

poradni  do  
21.10 br./ 

 
 

22 10.2019 

 
 

16.00- 17.00 

 
Wręczenie nagród laureatom konkursów 

pod patronatem Starosty Zgierskiego 

 
mgr Jarosława 

Kwaśniak 

 
 
 

mailto:poradnia-ozorkow@wp.pl
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 ( wtorek )  
dla uczniów kl. IV –VI oraz VII- VIII szkół 

podstawowych  
z terenu miasta i gminy Ozorków, Parzęczew w 

konkursie  
pt :  „Najciekawsza  

Mapa Myśli, notatka graficzna lub Lapbook, czyli -
Tworzenie kreatywnych notatek” 

 
(Miejsce : Miejski Dom Kultury w Ozorkowie, 

 Ozorków, ul. Listopadowa 7a) 
 

 

(dyrektor poradni) 
 

mgr Alicja Nyczaj- 
Matusiak  

 
mgr Katarzyna 

Janowska  
 

mgr Elżbieta 
Skonieczna – 

 
mgr Anna Sadecka  

 
 

 
 
 

charakter 
otwarty 

 
 

23 10.2019 
(środa ) 

 
 
 
 
 

 
 
16.00-16.45 

 
 
 
16.50-17.30 

 

Propozycje dla zainteresowanych nauczycieli 
edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, 

pedagogów i nauczycieli  terapii pedagogicznej 
oraz logoepdów i rodziców 

 "Rozwój mowy, a ryzyko dysleksji 
rozwojowej” 

 „ Rola zmysłów w procesie uczenia się” 

 
(Miejsce : Miejska Biblioteka Publiczna 

 Ozorków, ul. Listopadowa 7b) 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

mgr Beata Grzechynia 
mgr Agata Pietrasik 

 
 
 
 
 

 
 

charakter 
otwarty/ 
/zapisy 

telefoniczne.  
w sekretariacie 

poradni  do  
21.10 br./ 

 
 

24 10.2019 
 ( czwartek ) 

 
 

 
 

15.00-16.00 

 
Konsultacje dla rodziców 

 
W zakresie  diagnozy i metod wsparcia  dzieci  

z trudnościami w  uczeniu się 

 
 
 
 

mgr Aleksandra 

 
 
 
 

charakter 
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16.00-17.00 

 
 
 

Warsztaty dla zainteresowanych rodziców 
 

„ Moje zasoby jako rodzica  i zasoby mojego 
dziecka- wychowujemy niezależnego człowieka,  

czyli blokowanie lub wzrost”.  
 

Skonieczna 
 
 
 

mgr Elżbieta  
Skonieczna 

 

otwarty 
 
 

charakter 
otwarty/ 
/zapisy 

telefoniczne.  
w sekretariacie 

poradni  do  
21.10 .br 

 

 
 

25 10.2019 
( piątek ) 

 
 

 
9.00-11.30 

 
 

 
13.00-14.00 

 
 
 

 
Konsultacje dla  rodziców  

 
 
Diagnoza pedagogiczna dziecka z trudnościami w 

pisaniu i czytaniu  
 
 

Konsultacje dla rodziców 
 
 

W zakresie  diagnozy i metod wsparcia  dzieci  
z trudnościami w  uczeniu się 

 

 
 
 

 
mgr Elżbieta  
Skonieczna 

 
 
 
 

 
 

mgr Aleksandra 
Skonieczna 

 

 
 
 
 

 
 

charakter 
otwarty 
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DZIAŁANIA W SZKOŁACH 

 
Nazwa Placówki: Szkoła Podstawowa nr 7 im. Orląt Lwowskich w Łodzi 
Adres: ul. Wiosenna 1, 93-535 Łódź 
Mail: ilona.stasiolek@onet.pl tel. 42-684-19-76 

 

 

Kiedy? 

W jakich 
godzinach? 

 

Co się będzie działo? 

Dla kogo? 

Informacje dodatkowe 

/kto prowadzi ?/ 

 

Uwagi 

/np. 
zgłoszenia, 
charakter 

zamknięty czy 
otwarty itp./ 

21.10.2019  

22.10.2019  

 ,,Polubić czytanie” - czytamy nasze ulubione książki 
młodszym kolegom i koleżankom w świetlicy szkolnej. 

 

p. I. Madalińska  

23.10.2019  

24.10.2019 . 

 ,,Lubimy czytać” - wspólne czytanie na początku lekcji 
języka polskiego i w klasach 1-3. 

 

p. I. Stasiołek  

21-25.10.2019   Wystawka tematyczna na holu szkoły ,,Wszystko  
o dysleksji...”. 

 

p. I. Stasiołek 

p. I. Madalińska 

 

21-25.10.2019   Konkurs plastyczny dla klas I – VIII ,,I Ty też możesz 
projektować okładki książek” – wykonujemy stronę 

tytułową do ulubionej lektury szkolnej. 

 

p. I. Stasiołek 

p. I. Madalińska 

 

21-25.10.2019   Zajęcia i warsztaty w ramach zajęć specjalistycznych  
dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

- „Mogę zostać ortograficznym torreadorem” 

Szkolny Zespół Pomocy 
Psychologiczno- 
Pedagogicznej 
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Nazwa Placówki: Szkołą 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./  

21.10.2019    Cały dzień Uczniowie przebierają się za warzywa i owoce z 
trudnością ortograficzną w nazwie. Nazwa 

warzywa/owocu jest przypięta do przebrania. 

Psycholog: Katarzyna 
Wasińska 

Pedagog: Żaneta 
Pietruszka 

zamknięty 

22.10.2019 Cały dzień 
 
 

Wystawa plakatów sławnych dyslektyków. 
Przygotowane przez uczniów i nauczycieli 

Psycholog: Katarzyna 
Wasińska 

Pedagog: Żaneta 
Pietruszka 

zamknięty 

 
23.10.2019 

Dwie długie 
przerwy 

międzylekc
yjne 

Głośne czytanie Baśni Andersena, starsi uczniowie 
czytają młodszym kolegom 

Psycholog: Katarzyna 
Wasińska 

Pedagog: Żaneta 
Pietruszka 

zamknięty 

 
24.10.2019 

 
Cały dzień 

Wystawa prac pt.: „ Warto czytać Baśnie 
Andersena” 

Psycholog: Katarzyna 
Wasińska 

Pedagog: Żaneta 
Pietruszka 

 
zamknięty 

 
25.10.2019 

 Druga 
godzina 
lekcyjna. 
Czwarta 
godzina 
lekcyjna 

Konkurs dla klas II – IV pt.: „ Pięknie czytam Baśnie 
Andersena” 

 
 
Konkurs wiedzy o Baśniach Andersena dla klas V - 
VIII 

Psycholog: Katarzyna 
Wasińska 

Pedagog: Żaneta 
Pietruszka 

 

 
zamknięty 
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Nazwa Placówki: Szkoła Podstawowa nr 64 im. Hansa Christiana Andersena 
Adres: 93-262 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?/ 

 

Zgłoszenia, 
nr tel. /jeśli 

to konieczne/ 

 
21.10.2019 

 
w trakcie 
trwania zajęć 
 
 

 
Wykonanie plakatów nt. ciekawostek z 
życia znanych dyslektyków. 
 

 
nauczyciele - wychowawcy klas 
 
 

 

 
21.10.2019 
 

 
w trakcie 
trwania zajęć 

 
Czytanie wybranych baśni H. Ch. 
Andersena. 
Konkurs plastyczny do wybranej baśni 
Andersena. 
 

 
wychowawcy klas I 

 

 
22.10.2019 

 
w trakcie 
trwania zajęć 

 
Konkurs głośnego czytania pt. „Brzęczące 
wierszyki”  

 
Jolanta Janeczek 
Julia Rzegocka–Jankowska 
Katarzyna Wojtczak 
nauczyciel bibliotekarz – 
Elżbieta Fer 
 

 

 
 
22.10.2019 
 

 
 
w trakcie 
trwania zajęć 
 

 
 
Zabawy muzyczne pt. „Świszcząca 
melodia” dla klas IV-V. 

 
 
nauczyciel muzyki – Elżbieta 
Wyrębowska 

 

23.10.2019  
w trakcie 
trwania zajęć 

 
Konkurs ortograficzny „Ortografii się nie 
damy” 

 
Julia Rzegocka-Jankowska, 
Katarzyna Wojtczak 
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23.10.2019 
 

 
w trakcie 
trwania zajęć 
 

 
Zabawy słowami – zajęcia dla uczniów 
dyslektycznych klas IV-VIII z języka 
angielskiego. 

 
nauczyciele języka 
angielskiego 

 

 
24.10.2019 
 

 
w trakcie 
trwania zajęć 

 
Samodzielne czytanie fragmentów 
wybranych baśni H. Ch. Andersena przez 
uczniów klas II-III. 
Konkurs plastyczny do wybranej baśni 
Andersena. 
 

 
wychowawcy klas II-III 

 

 
24.10.2019 
 

 
w trakcie 
trwania zajęć 
 

 
Konkurs plastyczny – ilustracje do 
wyrazów z trudnościami ortograficznymi. 

 
nauczyciel plastyki – Ewa 
Broncher-Filipska 

 

 
25.10.2019 
 

 
w trakcie 
trwania zajęć 
 

 
Konkurs ortograficzny – dyktando dla 
uczniów  
kl. II-III „Baśnie Andersena”. 

 
wychowawcy klas II-III 

 

 
25.10.2019 
 

 
w trakcie 
trwania zajęć 
 

 
Prezentacja wierszyków z trudnościami 
ortograficznymi. 

 
nauczyciele świetlicy 
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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./  

 
21.10.2019 – 
25.10.2019 

  
Konkurs plastyczny dla klas IV – VIII „Portret 

sławnego dyslektyka” 
 
 

 
Małgorzata Radojicić 

 

 

 
 

 Konkurs plastyczny dla klas IV – VIII na ilustrację 
do wybranej baśni Andersena. 

 

Agnieszka 
Lewandowska 

 

21.10.2019 – 
25.10.2019 

 Godziny wychowawcze – rozmowy na temat 
dysleksji. 

Wychowawcy klas  

21.10.2019 – 
25.10.2019 

 Głośne czytanie tekstów literackich w bibliotece 
szkolnej. 

Tatiana Sidorska - 
Youssef 

 

21.10.2019 – 
25.10.2019 

 Gazetka poświęcona dysleksji i sławnym 
dyslektykom. 

Izabela Byczkowska  

21.10.2019 – 
25.10.2019 

 Plakaty z postaciami sportowców z dysleksją. Jarosław Byczkowski  

22.10.2019  Turniej dla klas VI „Eurobiznes” Karolina Kurczyk – 
Wolnicka 

 

tel:42
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21.10.2019  Zajęcia dla dyslektyków „Gry i zabawy 
ortograficzne”  

Ewa Pyczak  Zajęcia otwarte 

 
Nazwa Placówki: Szkoła Podstawowa nr 101 w Łodzi 
Adres: Łódź, ul. Wspólna 5/7 
mail kontakt@sp101.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./  

21.10.2019 r. 8.00-8.45 Trening ortograficzny „Ortograffiti” dla uczniów 
klas V b i V c 

p. Ewa Bralewska zamknięty 

21.10.2019 r. 9.50-10.35 Czytanie baśni H.Ch. Andersena dla uczniów klas I-
III 

p. Ewa Nowak zamknięty 

21.10. 2019 r. 10.45-11.30 Czytanie baśni H.Ch. Andersena dla uczniów klas I-
III 

p. Ewa Bralewska zamknięty 

21-
25.10.2019r. 

 Wystawa prac uczniów klas V i VI „ilustracje do 
baśni H.Ch. Andersena 

p. Jolanta Robaszek otwarty 

23.10.2019 r. 12.35-12.55 Kosmiczny korowód ortograficzny. Wybór 
najpiękniejszych kostiumów z trudnością 

ortograficzną 

 p. Ewa Nowak 
p. Anna Karasińska 

otwarty 
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Nazwa Placówki: Szkoła Podstawowa nr 109 
Adres: 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./  

21 -25.10.19  "Sławni dyslektycy" -wystawa w bibliotece szkolnej p. Dorota Mieszkowska wszystkie 
działania są 

skierowane do 
uczniów naszej 

szkoły 

21-25.10.19  "Posłuchajcie baśni Andersena" -w bibliotece 
szkolnej starsi uczniowie czytają wybrane baśnie 

uczniom klas 
 I-III 

p. Dorota Mieszkowska  

21-25.10.19 godziny 
pracy 

pedagoga i 
psychologa 

Spotkania z rodzicami uczniów, którzy mają 
kłopoty w nauce czytania i pisania 

p. Izabela Kuźmińska- 
pedagog 

p. Justyna Wielgus - 
psycholog 

 

21.10.19 10.45 - 
11.30 

Przesiewowe dyktando dla klasy IV p. Justyna Wielgus  

21-25.10.19   
Ortografia na wesoło - rebusy, krzyżówki i inne 

zabawy ortograficzne na lekcjach języka polskiego 
 
 
 

nauczyciele poloniści: 
p. Sylwia Bartos 

p. Jolanta Matusiak - 
Gruchała 

p. Anna Starosta 
p. Karolina Stradel 
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21, 
23,24.10.19 

 Zajęcia logopedyczne "Ładnie mówię, tym się 
chlubię" 

p. Anna Starosta  

 
 
Nazwa Placówki: Szkoła Podstawowa nr 110 
Adres: Zamknięta 3, 93-329 Łódź 
Mail kontakt@sp110.elodz.edu.pl   tel. 42 646 31 40 

 

Kiedy? W jakich 
godzinach? 

 

Co się będzie działo? 
Dla kogo? 

Informacje dodatkowe 
/kto prowadzi ?/ 

 

Uwagi  
/np. 

zgłoszenia, 
charakter 

zamknięty czy 
otwarty itp./  

23-24.10.2019  
 

8.00 -12.00 Co to jest dysleksja? 
Prezentacja zagadnienia dla uczniów SP110 w 
Łodzi. 

A. Jędrych Dla uczniów 
szkoły 

24.10.2019 17.00 Co to jest dysleksja? 
Prezentacja zagadnienia dla rodziców uczniów 
dyslektycznych 

A. Jędrych Charakter 
otwarty 

25.10.2019 10.00 – 
12.30 

Finał XV edycji  Konkursu Literackiego dla Uczniów 
z Dysleksją „I Ty możesz zostać Andersenem” 

A. Jędrych Dla 
uczestników 
konkursu wraz 
z opiekunami 
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Nazwa Placówki: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi 
Adres: Stefana Jaracza 44-46, 90-252 Łódź 
Telefon: 42 633 12 56 

 

Kiedy? W jakich 
godzinach? 

 

Co się będzie działo? 
Dla kogo? 

Informacje dodatkowe 
/kto prowadzi ?/ 

 

Uwagi  
/np. 

zgłoszenia, 
charakter 

zamknięty czy 
otwarty itp./  

21-25.10. 
2019 

 Tablica informacyjna na temat organizacji i 
przebiegu XVII Europejskiego Tygodnia 

Świadomości Dysleksji na drzwiach szkoły 
Utalentowani Dyslektycy- wystawa 

A. Czernek-Sulińska  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Działania 
skierowane do 

uczniów SP 
111 i ich 
rodziców 

21.10.2019  godz. 17.00 Ryzyko dysleksji w klasach I-III – niepokojące 
objawy.  

- warsztaty dla rodziców 

A. Styrcz- Jędrzejek 
A.Biegała- Bednarek 

22.10.2019   Konkurs dla uczniów klas III 
Zostań mistrzem mnożenia 

 

M.Gabara 

23.10.2019  godz.15.30-
17.00 

Pasje, hobby, koniki i bziki- Dlaczego warto się 
czymś interesować? 

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Edukacyjnego dla 
klas V-VIII inspirowane tekstem Agnieszki Frączek 

„RANY JULEK! O tym, jak Julian Tuwim został 
poetą” 

A. Leder- Hejduk 

21.10.2019  Zajęcia edukacyjne  
Odkrywamy talent pisarski 

-zajęcia prowadzone metodą ortograffiti  

K.Karauda 
A.Brandt 

 

21-25.10.2019  Wystawa prac uczniów 
Pasje, hobby, koniki i bziki  

– prezentujemy nasze zasoby 

A. Gąsiorek 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ACYBGNSxGcrtQGPkov8VEsr7Dnoa0iedoQ:1570625618336&q=szko%C5%82a+podstawowa+z+oddzia%C5%82ami+integracyjnymi+nr+111+telefon&ludocid=5312501589787823830&sa=X&ved=2ahUKEwjCj7mwnI_lAhXK1qQKHayfAo4Q6BMwFHoECA8QAg
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Szko%C5%82a+Podstawowa+z+Oddzia%C5%82ami+Integracyjnymi+nr+111+w+%C5%81odzi
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pierwsza 
lekcja w 

klasach IV-VI 
24.10. 2019 

 Bajkoterapia–  
aktywne słuchanie książek 

Zaczytane lekcje: 
Czytanie książki Peter Reynolds ”The Dot” 

 

E. Pęcherzewska 

21-25.10.2019  Godziny wychowawcze 
Odkrywamy nasze talenty 

wychowawcy klas 

21-25.10.2019  Zajęcia edukacyjne 
Przypowieść o talentach-  

Co zrobić z talentem? 

katecheci 

21-25.10.2019  Zajęcia edukacyjne 
Matematyka - moja pasja 

A. Przybył 

 
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 ?/ 

 

Uwagi  
/np. 

zgłoszenia, 
charakter 

zamknięty czy 
otwarty itp./  

24.10.2019 
 

16.00-17.30 IMPREZA pod hasłem: „ Walka z ByKaMi” 

Program : 

-Prezentacje multimedialne na temat dysleksji 

-Przedstawienia teatralne przygotowane przez 

uczniów klas 1-8 

-Rozstrzygnięcie konkursów plastyczno – literacko 

-ortograficznych ogłoszonych w październiku 

Koordynator  

Katarzyna Zatorska 

- wicedyrektor szkoły 

Przygotowanie i  

prowadzenie 

nauczyciele  

SP nr 139 w Łodzi,  

Charakter  

otwarty,  

jednakże  

prosimy osoby  

spoza szkoły o  

wcześniejszy  

kontakt z  

mailto:sp139@net-partner.pl
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wśród uczniów klas pt.: 

* „ Kolorowe litery” 

*„ Są słowa, od których boli mnie głowa” 

* „ Mój sposób na trudne słowa”...  

-Konkursy dla dzieci i rodziców w trakcie imprezy - 

„Walki Byków”, „Matematyka dla Dyslektyka” 

- Konsultacje ze specjalistami z zakresu terapii  

pedagogicznej, logopedii 

- Konsultacje z pedagogiem i psychologiem 

szkolnym 

- Warsztaty umiejętności pedagogicznych 

- „NIESPODZIANKA nr 3”  przygotowana przez  

nauczycieli szkoły dla wszystkich uczestników 

imprezy. 

pedagog i psycholog 

szkolny 

wicedyrektore

m  

w celu  

zapewnienia  

miejsca 

(tel. 

608-422-975) 

 

 

Nazwa Placówki: Szkoła Podstawowa nr 149 im. Obrońców Westerplatte w Łodzi 
Adres: ul. Tatrzańska 69a   93-219 Łódź 
Mail: sp149@toya.net.pl; www.sp149.lodz.pl   tel. 42 643 52 42 

 

Kiedy? W jakich 
godzinach? 

 

Co się będzie działo? 
Dla kogo? 

Informacje dodatkowe 
/kto prowadzi ?/ 

 

Uwagi  
/np. 

zgłoszenia, 
charakter 

zamknięty czy 
otwarty itp./  

23.10.2019 r. 11.00 – 
14.00 

Szkolna gra terenowa.  
(kl. 4-8 SP 149) 

Marlena Kaźmierczak, 
Sylwia Karlińska, 

Grażyna Witkowska,  
Katarzyna Kowalewska 

- Wojego 

Zamknięty  - 
dla uczniów SP 

149 

 

mailto:sp149@toya.net.pl
http://www.sp149.lodz.pl/
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Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa nr 162 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego z oddziałami integracyjnymi 
Adres: ul. Powszechna 15, 93-321 Łódź 
mail:e.witkowska@sp162.elodz.edu.pl    tel:6462002 

 

Kiedy? W jakich 
godzinach? 

 

Co się będzie działo? 
Dla kogo? 

Informacje dodatkowe 
/kto prowadzi ?/ 

 

Uwagi  
/np. 

zgłoszenia, 
charakter 

zamknięty czy 
otwarty itp./  

21.10.2019 r. od 8.00  
do 11.30  
w trakcie 
trwania 
lekcji 

Pokaz multimedialny dla uczniów wszystkich klas 
czwartych 

„Z dysleksją przez życie” sala5 i 7 
 
 

Ogłoszenie wyników konkursu „Portret Słynnego 
Dyslektyka” – wystawa prac na łączniku szkoły 

 
Ogłoszenie wyników konkursu na rymowany wiersz  

w języku angielskim – wystawa prac na łączniku 
szkoły 

Ewa Ruszkiewicz 
Ewa Witkowska 

 
 
 

Ewa Ruszkiewicz 
Magdalena Mączewska 

 
Karolina Kawiorska 

Klasy czwarte 
 i osoby 

biorące udział 
w konkursach 

22.10.2019 r. w 
godzinach 

pracy 
świetlicy 

Zabawy, gry językowe, na koncentrację uwagi dla 
 uczniów klas I i II przebywających na świetlicy. 

 

Joanna Zejmowicz 
pracownicy świetlicy 

Zajęcia 
otwarte, 

zgłoszenia: 
e.witkowska@
sp162.elodz.ed

u.pl 

23.10.2019 r. 3h  
 
 
 

6h 

Lekcja pokazowa z matematyki w klasie Va sala 26 
Temat: Własności liczb naturalnych. 

 
 

Lekcja pokazowa z matematyki w klasie VI c 
Temat: Klasyfikacja trójkątów - utrwalenie 

 

Zofia Animucka 
Magdalena Mączewska 

 
 

Katarzyna Ciesielska 

Lekcje mają 
charakter 
otwarty, 

zgłoszenia: 
e.witkowska@
sp162.elodz.ed

u.pl 
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24.10.2019 r. 12.00 Warsztaty z Eschera - zabawy w geometryczne 
domino, geometryczne loteryjki i mozaikowe 

układanki 

Katarzyna Owczarek Zajęcia tylko 
dla wybranych 

klas 

25.10.2019 r. długie 
przerwy: 

11.30 i 12.45 

Turnieje tenisa stołowego Maria Szeflińska Zajęcia dla 
dzieci 

przebywającyc
h na przerwach 

 
Nazwa Placówki: Szkoła Podstawowa nr 170 im. Anieli Krzywoń  
Adres: ul. Miedziana 1/3, Łódź 
Mail: kontakt@sp170.elodz.edu.pl 
tel. (42) 674 37 42 

 

Kiedy? 
W jakich 

godzinach? 
Co się będzie działo? 

Dla kogo? 
Informacje dodatkowe 

/kto prowadzi ?/ 

Uwagi 
/np. 

zgłoszenia, 
charakter 

zamknięty czy 
otwarty itp./ 

21.10.2019 
24.10.2019 

15.00-17.00 
Tydzień informacji dla rodziców – konsultacje z 

pedagogiem i psychologiem dotyczące diagnozy i 
pracy z uczniem z dysleksją lub zagrożonego nią. 

pedagog, psycholog zamknięty 

21-
25.10.2019 

 
Lekcje języka polskiego oraz innych przedmiotów 

uwzględniające specyfikę trudności w pracy ucznia 
z dysleksją. 

nauczyciele poloniści 
oraz nauczyciele 

pozostałych 
przedmiotów 

zamknięty 

 
21-

25.10.2019 

 Zajęcia i zabawy świetlicowe wykorzystujące 
materiały  rekomendowane przez PTD, tj.: „Karty 
ortomagiczne”, „Ćwiczenia grafomotoryczne”, 

„Metoda 18 struktur wyrazowych”, itp. 

 
Nauczyciele-

wychowawcy świetlicy 
szkolnej 

 
zamknięty 

 
21-

25.10.2019 

  
Konkurs szkolny o tematyce ortograficznej 

 
pedagog, psycholog 

 
zamknięty 
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Nazwa Placówki: Szkoła Podstawowa nr 174 im. Jana Machulskiego 
Adres: 93-259 Łódź, ul. Gałczyńskiego 6 
Mail: kontakt@sp174.elodz.edu.pl   tel.42 6431471     

 

Kiedy? W jakich 
godzinach? 

 

Co się będzie działo? 
Dla kogo? 

Informacje dodatkowe 
/kto prowadzi ?/ 

 

Uwagi  
/np. zgłoszenia, 

charakter 
zamknięty czy 
otwarty itp./  

 
21.10.2019 

 
 9.00 – 10.00 

Co powinniśmy wiedzieć o dysleksji? – tablica 
(rodzice i uczniowie) 

 
 

Biegające dyktando 
(uczniowie klas IV-VIII) 

nauczyciele języka 
polskiego 

nauczyciele 
wspierający 

 
nauczyciele świetlicy 

pedagog szkolny 
 

charakter 
zamknięty 

 
22.10.2019 

 
14.00 – 
16.00 

 
Bajki terapeutyczne 

 

 
nauczyciele świetlicy 

 

charakter 
zamknięty 

 
23.10.2019 

 
cały dzień 

 
Ortograficzny słownik obrazkowy 

(uczniowie klas I-III) 
 

 
nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej 

charakter 
zamknięty 

 
24.10.2019 

 
14.00 – 
16.00 

 
Konsultacje pedagogiczne 

(rodzice) 

 
pedagog szkolny 

charakter 
zamknięty 

 
25.10.2019 

 
cały dzień 

 
16.00-18.00 

 
Głośne czytanie (uczniowie klas V-VIII) 

 
Konsultacje logopedyczne 

(rodzice, uczniowie) 
 

 
nauczyciele języka 

polskiego 
 

nauczyciel świetlicy 

 
charakter 
zamknięty 

 

 

mailto:kontakt@sp174.elodz.edu.pl
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Nazwa Placówki: Szkoła Podstawowa nr 175 im. H. Ryla 
Adres: Pomorska 27 
mail sekretariat@sp175.elodz.edu.pl   tel. 42 6327227 

 

Kiedy? W jakich 
godzinach? 

 

Co się będzie działo? 
Dla kogo? 

Informacje dodatkowe 
/kto prowadzi ?/ 

 

Uwagi  
/np. 

zgłoszenia, 
charakter 

zamknięty czy 
otwarty itp./  

23.10.2019 10.45-11.30 Eliminacje szkolne XV Międzyszkolnego Konkursu 
Recytatorskiego dla uczniów z dysleksją "Orto-

strofki" 

 Małgorzata Dębowska 
Ewa Petrus 

dla uczniów SP 
175 (etap 

międzyszkolny 
odbędzie się 

30 
października 

2019) 

 

Nazwa Placówki: Szkoła Podstawowa nr 189 w Łodzi 
Adres: ul. Juliusza Kossaka 19, 93 - 213 Łódź 
Mail: kontakt@sp189.edu.lodz.pl   tel. 42 643 45 49 

 

Kiedy? W jakich 
godzinach? 

 

Co się będzie działo? 
Dla kogo? 

Informacje dodatkowe 
/kto prowadzi?/ 

 

Uwagi  
/np. 

zgłoszenia, 
charakter 

zamknięty czy 
otwarty itp./  

21.10.2019 6 godzina 
lekcyjna 

 
 

7 godzina 
lekcyjna 

 

Kolorowe dyktando 
Zajęcia dla klas pierwszych, drugich i trzecich 

 
 

Jesienny pejzaż 
Zajęcia dla klasy pierwszej 

 

Ewelina Golańska 
 
 
 

Renata Lisiecka-
Kosela 

 

Zamknięty  
 
 

 
Zamknięty 

 
 

mailto:kontakt@sp189.edu.lodz.pl
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8 godzina 
lekcyjna 

 
Kolorowe dyktando 

Zajęcia dla klas szóstych i siódmych 
 
 

 
 

Magdalena Marzysz 

 
Zamknięty 

 
22.10.2019 

 
15.00 – 
16.00 

 

 
Konsultacje dla rodziców 

 
Magdalena Marzysz 

 
Zamknięty  

23.10.2019 7 godzina 
lekcyjna 

 
 

9 godzina 
lekcyjna 

 

Mistrz ortografii 
Zajęcia dla klas piątych 

 
 

Czas na sukces! 
Zajęcia dla klas siódmych i ósmych 

 

Bogusława Ladra 
 
 
 

Ewa Krzemińska-
Polowy 

Zamknięty  
 
 
 

Zamknięty 

24.10.2019 6 godzina 
lekcyjna 

 
 

8 godzina 
lekcyjna 

Bryły i bryłki – matematyka i sztuka 
Zajęcia dla klas trzecich 

 
 

Figury płaskie – działania na wyobraźnię 
Zajęcia dla klas szóstych i siódmych 

Barbara Grzelarczyk 
 
 
 

Sylwia Makowska 

Zamknięty 
 
 
 

Zamknięty 

 
21-25.10.2019 

  
Wystawa poświęcona wybitnym ludziom, którzy 

mimo dysleksji odnieśli sukces. 
 
 

 
Ewa Krzemińska-

Polowy 
Bogusława Ladra 

Magdalena Marzysz 
 

 
Zamknięty  
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Nazwa Placówki: Szkoła Podstawowa Nr 201 w Łodzi 
Adres: ul. Aleksandrowska 159 
Mail: szkola201@wp.pl     tel. 42 6563534 

 

Kiedy? W jakich 
godzinach? 

 

Co się będzie działo?  
Dla kogo? 

Informacje dodatkowe 
/kto prowadzi ?/ 

 

Uwagi  
/np. 

zgłoszenia, 
charakter 

zamknięty czy 
otwarty itp./  

Pon./21/ 
 
 
 

28.10../pon./ 
Rozstrzygnięcie 

konkursu 

Od 10.30 Klasy I-III zajęcia warsztatowe pt. „Mam talent”,  
Poczuj 

swą wartość” 
 

Rozpoczęcie przygotowań do 
wewnątrzszkolnego konkursu „Moja ulubiona 

piosenka” 

n-l  pozalekcyjnych 
zajęć wychowawczych 

 p. E. Kośka 

Wszystkie 
propozycje 

skierowane są 
wyłącznie do 

uczniów naszej 
szkoły 

Od wt.- 22.10 
 i kolejny 
tydzień 

 
 
środa – 30.10. - 
występ 

Pozalekcyjne 
zajęcia 

wychowawcz
e 

Klasy I -VI „Ortograficzne zawiłości – wierszem 
łatwiejsze” 

próby sceniczne zakończone środowym 
występem. 

 
Nauka hymnu Tygodnia- „Już za parę dni, za dni 

parę, znajdę w sobie skarbów parę...” 

Logopeda  
p. A.Trzeciecka 

 

Środa- 23.10. Pozalekcyjne 
zajęcia 

wychowawcz
e 

Klasy I- VI. Przygotowanie klasowych plakatów, 
zdobiących drzwi wejściowe do klas – 

przestrzenna wizja motyla 

n-l  pozalekcyjnych 
zajęć wychowawczych  

klas I-VI 

 

Czwartek – 
24.10. 

Pozalekcyjne 
zajęcia 

wychowawcz
e 

Klasy I-VI. Podsumowanie konkursu plastyczno- 
kulinarnego pt. „Czytanie doda Ci skrzydeł, 

trzecie urodziny w Klubie Motyli Książkowych” 
Degustacja tortów owocowych, nauka afirmacji, 

pasowanie na czytelnika. 

n-l terapii ped.  
p. S. Szutenbach 

 

mailto:szkola201@wp.pl
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Piątek- 25.10. Pozalekcyjne 
zajęcia 

wychowawcz
e 

Klasy I- VI. Zagadki, rebusy i krzyżówki na 
połamanie główki. 

n-l  pozalekcyjnych 
zajęć wychowawczych  
p. W. Sobolak – Kubiak 

 

Wtorek – 29.10 Pozalekcyjne 
zajęcia 

wychowawcz
e i 

dydaktyczne 

Zajęcia klasowe- Odkrywamy w sobie talent 
pisarski na wzór H.CH. Andersena i tworzymy 

publikacje do szkolnej gazetki „Głoguś” 
Klasy I-III. /rymowanki/ 

Kl. IV-VI /opowiadanie - pozytywne zakończenie 
baśni „Dziewczynka z zapałkami” 

n-l jęz. angielskiego 
p.O. Grobelkiewicz 

 

 

Nazwa Placówki: XLVII Liceum Ogólnokształcące 
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./  

21.10-25.10. 
2019 r. 

Czas pracy 
szkoły. 

 
 

 

Wystawa tematyczna na korytarzu szkolnym 
w pawilonie A II:  „Słynne osoby z    dysleksją” 
(portrety, biografie), kierowana do społeczności 
47 LO oraz do zaproszonych gości – uczniów 
szkół podstawowych z opinią o dysleksji oraz ich 
nauczycieli. 
 

mgr Hanna Karska-
Buczek 

n-el j. polskiego, 
terapeuta 

pedagogiczny, 
logopeda 

charakter 
otwarty 

 
 
 

 
 

22.10.2019 
r. 

8:00-9:00 
 
 
 
 
 

Konkurs dla uczniów dyslektycznych 
„Mistrz Kaligrafii 2019/2020”. 
 
 
 
 

mgr Hanna Karska-
Buczek 

      mgr Teresa 
Stępniak  
 nauczyciele j. 
polskiego 

charakter 
zamknięty 
(zapisy u 

nauczycieli 
języka 

polskiego do 
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10:00-11:00 

 
 
Konkurs dla uczniów dyslektycznych z języka 
angielskiego „My Small Victory”. 

 
 
 
 

mgr Ewa Krzyczmonik 
n-el j. angielskiego 

18.10.2019) 
 
 

charakter 
zamknięty 
(zapisy u 

nauczycieli 
języka 

angielskiego 
do 18.10.2019) 

24.10.2019 
r. 

10:00-12:30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Warsztaty dla uczniów dyslektycznych z klas VII i 
VIII szkół podstawowych, zaproszonych do  47 
Liceum Ogólnokształcącego - Szkoły Przyjaznej 
Uczniom z Dysleksją – w ramach drzwi otwartych 
oraz dla uczniów 47 LO, posiadających opinię o 
dysleksji. 
 
 
 
 

Tematyka warsztatów: 
 

„Mistrzowie kodowania” 
„Mindstorms czy e-sport” 

„Słynne osoby z dysleksją w świecie nauki” 
„Na słowiańską nutę” 

„Rekordy geograficzne świata” 
„W rytmie flamenco” 
„My Small Victory” 
„Sztuka wyobraźni” 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

nauczyciele 
matematyki: 

mgr Monika Madaj 
mgr Beata Gralewska 

mgr inż. Adam     
Marcinkowski 

mgr Anna Matusiak 
 

n-el fizyki i chemii: 
mgr inż. Sławomira 

Matuszko 
 

n-el języka 
rosyjskiego: 
mgr Kamil 

Dyjankiewicz 
 

nauczyciele języka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
charakter 
otwarty 
(zapisy pod 
numerem 
telefonu  
506 155 679 
do 18.10.2019 
r.) 
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16:00-17:00 

 
 

 
 
 
 
Warsztaty dla zaproszonych nauczycieli szkół 
podstawowych – opiekunów uczniów 
dyslektycznych klas siódmych i ósmych, 
dotyczące pracy z uczniem z opinią o dysleksji, 
dysgrafii, dysortografii;                 zapoznanie z 
działaniami Zespołu do spraw dysleksji w 47 LO; 
pomoc psychologiczno – pedagogiczna na terenie 
szkoły w aspekcie prawnym. 
 
 
 
Spotkanie z rodzicami uczniów dyslektycznych  
47 LO na temat problematyki dysleksji: 
Prezentacja na temat: 

 Czym jest dysleksja? 

 Jak pomóc uczniowi dyslektycznemu w 
domu? 

 Prezentacja Programu Edukacyjno-
Terapeutycznego „Ortograffiti” 
WYDAWNICTWA OPERON. 

 

angielskiego: 
mgr Ewa Krzyczmonik 
mgr Beata Batorowicz-

Sebastjańska 
 

n-el języka 
hiszpańskiego: 

mgr Joanna Pawlak 
 

n-el geografii: 
mgr Anna Kruk - 

Zielińska 
 

 
mgr Hanna Karska-

Buczek 
n-el j. polskiego 
mgr Magdalena 
Pietrzykowska 

pedagog szkolny 
mgr Dorota 

Jakuszewska 
psycholog szkolny 

 
 
 

mgr Hanna Karska-
Buczek 

n-el j. polskiego 
mgr Magdalena 
Pietrzykowska 

pedagog szkolny 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
charakter 
zamknięty 
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25.10.2019 
r. 
 
 
 
 
 
 
 
 

godziny do 
dyspozycji 

wychowawcy  
 
 

godziny pracy 
pedagoga 

i psychologa  

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. 

    wychowawcy  
 
 
 
 

mgr Magdalena 
Pietrzykowska 

pedagog szkolny 
mgr Dorota 

Jakuszewska 
psycholog szkolny 

 
 

charakter 
zamknięty 

 
 
 

charakter       
zamknięty 

 

 
 


