
Program 

Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji 

(od 15 do 21 października 2012 r.) 

 

 
Data 

 
Godzina/ 
miejsce 

 
Uczestnicy/ 

odbiorcy 

 
Tematyka/forma 

 
Informacje 
dodatkowe 

 
 
od 15 X do  
19 X 

 
sala 
gimnastyczna 

Trzyosobowe 
drużyny uczniów, 
każdą klasę 
reprezentuje 
przynajmniej 1 
drużyna 

Ortograficzny tor 
przeszkód – konkurencje 
sprawnościowe 
w połączeniu 
z rozwiązywaniem zadań 
ortograficznych 

Regulamin na 
stronie internetowej  
 
Konkurs prowadzą 
nauczyciele 
wychowania 
fizycznego 

 
 
od 16 X 
 

 
korytarz  
szkolny 

Uczniowie, 
rodzice uczniów 

Sławni ludzie z dysleksją 
– gazetka ścienna 

 

16 X 14.30/sala nr 3 Nauczyciele  SP 
i Gimnazjum 

Choroba psychiczna jest 
wśród nas – prelekcja z 
prezentacją 
multimedialną 

Prowadzenie pani 
Urszula Łopuszańska 
- psycholog 

 
17  X, 
19 X 

od 8.00 
do 12.00 

Uczniowie klas 
0 - II 

Badania przesiewowe 
percepcji słuchowej – z 
wykorzystaniem 
Platformy Zmysłów 

Zgoda rodziców 
 
Badania  zostaną 
przeprowadzone 
przez panią Urszulę 
Jurczyk – Czekańską 
-  logopedę  
z Poradni 
Psychologiczno – 
Pedagogicznej w 
Miejscu Piastowym 

 
17 X 

 
 
od 8.30 do 
13.00 
sala  
korekcyjna 

Uczniowie klas  
0 - II 

Badania przesiewowe 
pod kątem ryzyka 
dysleksji  

Zgoda rodziców 
 
Badania  zostaną 
przeprowadzone 
przez panią  Annę 
Pastuszak i panią 
Annę Nawracaj – 
psychologa i 
pedagoga  z Poradni 
Psychologiczno – 
Pedagogicznej w 
Miejscu Piastowym 

 
18 X 

 
sala nr 7 

Rodzice uczniów, 
uczniowie SP 
i Gimnazjum. 

Wystawka  gier 
edukacyjnych , pomocy 
dydaktycznych 

 



 ułatwiających naukę 
czytania  i ortografii. 
Prezentacja stron 
internetowych 

18 X sala 
korekcyjna 

Rodzice uczniów, 
uczniowie, 
nauczyciele 

Dysleksja problem znany 
i nieznany – prelekcja 
otwarta 

Prowadzenie: pani 
Urszula Łopuszańska 
- psycholog 

 
od 15 X do 
19 X 

 
sale 
lekcyjne 

Uczniowie klas  
I – III gimnazjum 

Frazeologiczny zawrót 
głowy – konkurs  
frazeologiczny 

Regulamin na 
stronie internetowej 
 
Konkurs prowadzą 
nauczyciele języka 
polskiego 

 
16 X  lub 
17 X 

 
sale 
lekcyjne 

Uczniowie  
i Gimnazjum 

„Malowane słowa i 
zdania” 
- lekcja języka 
niemieckiego 

 

od 15 X 
do 19 X 

sala 
lekcyjna 

Uczniowie klasy 
VI SP 

Sposoby na 
ortografię/lekcja języka 
polskiego 

 

 
16 X 

 
korytarz  
szkolny 

Uczniowie, 
rodzice uczniów 

Europejski Tydzień 
Świadomości Dysleksji/ 
gazetka informacyjno - 
edukacyjna 

 

18 X, 
19 X 

sale 
lekcyjne 

Uczniowie klasy I 
i II 

Angielski z piosenką – 
lekcja języka 
angielskiego  

 

18 X, 
19 X 

sala 
korekcyjna 

Uczniowie klas 
I - II 

Czytanie na ekranie Zajęcia prowadzą 
nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej 

od 15 X do 
19 X 

sale 
lekcyjne 

Uczniowie SP Starsi młodszym – 
czytanie bajek 

Zajęcia prowadzą 
nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej 

od 15 X do 
19 X 

 
13.00/sala nr 8 

 
Uczniowie SP 
i Gimnazjum 

Konkurs ładnego 
i poprawnego 
przepisywania 
tekstów 

Regulamin na 
stronie internetowej 
 
Konkurs 
przeprowadzi 
pedagog szkolny 

 
po 1 XI 

sala 
korekcyjna 

Rodzice uczniów 
klas 0 – II SP 

Jak pracować z 
dzieckiem 
dyslektycznym i z grupy 
ryzyka dysleksji? 
Omówienie wyników 
badań przesiewowych/ 
konsultacje dla rodziców  

 
Konsultacje 
prowadzą: 
pani Anna Pastuszak 
i pani Anna 
Nawracaj 
 

 

Dodatkowych informacji związanych z organizacją poszczególnych przedsięwzięć udziela 

pani Małgorzata Raus. 


