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DZIAŁANIA OGÓLNOŁÓDZKIE 

Gra interaktywna „WIELKIE PORUSZENIE - W TEATRZE MNOŻENIE” 

19.11.2018 – godz. 11.00-13.3 organizowana przez Łódzki Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji 

we współpracy z Teatrem Lalek „Arlekin” im. Henryka Ryla w Łodzi” oraz łódzkimi poradniami 

psychologiczno-pedagogicznymi na terenie Teatru „ARLEKIN”. Uczestnikami Gry będą uczniowie z 

klas IV z łódzkich szkół podstawowych z trudnościami w uczeniu się matematyki wraz z 

nauczycielami.  

 
Cele gry: 
 integracja środowiska Oświaty  i środowiska Kultury w działaniach na rzecz uczniów  
 edukacja kulturalna dzieci  
 twórcza aktywizacja dzieci, nauczycieli, i specjalistów. 
 propagowanie aktywnych metod w pracy w nauce matematyki, w szczególności w nauce tabliczki mnożenia 
 rozwijanie u uczniów z trudnościami w uczeniu się różnych rodzajów inteligencji: rozwijanie motywacji do 

nauki matematyki 
 rozwijanie umiejętności współpracy w grupie 

Drużyny 10 osobowe zgłaszane są przez szkoły drogą mailową na adres:  ptd.lodz@gmail.com. Liczba drużyn jest 
ograniczona. 

Po zakwalifikowaniu drużyny z danej szkoły, opiekun powinien dostarczyć koordynatorowi otrzymaną drogą 

mailową scan karty zgłoszenia oraz oświadczenia rodziców o wyrażeniu zgody na udział i udostępnienie wizerunku 

dziecka do celów promocyjnych akcji.

mailto:ptd.lodz@gmail.com
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Konferencja dla nauczycieli i terapeutów 

 organizowana 

 przez Polskie Towarzystwo Dysleksji Oddział w Łodzi,  Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, 

Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 oraz  Bibliotekę Pedagogiczną w Łodzi 

 „Matematyczne inspiracje – rozwijanie umiejętności uczniów  

na poszczególnych etapach edukacyjnych”  

WOJEWÓDZKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ŁODZI, ul Wólczańska 202 

21.11. 2018 – godz. 14.00 – 17.30 

PATRONATY HONOROWE 
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Udział w Konferencji jest bezpłatny. 

Zapraszamy nauczycieli wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli matematyki oraz terapeutów 

pedagogicznych. 

Celem konferencji jest pokazanie różnorakich rozwiązań w nauczaniu matematyki na poszczególnych etapach kształcenia 

oraz inspirowanie nauczycieli do innowacyjnych działań. 

Zgłoszenia na konferencję: poprzez Kartę zgłoszenia ze strony http://www.wodn.lodz.pl. Wypełnioną kartę prosimy o 

przesłanie mailem na adres: organizacja@wodn.lodz.pl 

 

14.00-14.30 – Rejestracja uczestników 

 

 
PROGRAM KONFERENCJI 

 

Godziny Tytuł wystąpienia Imię i nazwisko O autorze 

 
14.30-14.45 

Otwarcie konferencji dr Jan Kamiński  Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi; były 
Kurator Łódzkiego Kuratorium Oświaty; wieloletni dyrektor I Liceum 
Ogólnokształcącego  
w Łodzi. 
 

Wprowadzenie Teresa Wejner-
Jaworska 

Przewodnicząca Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Dysleksji, dr 
nauk humanistycznych, adiunkt WSEZiNS i UNS, terapeuta w zakresie 
dysleksji i ADHD, wieloletni główny specjalista w Biurze Rzecznika Praw 
Dziecka w Warszawie, autorka ok 80  publikacji naukowych (nie tylko w 
języku polskim) o tematyce dotyczącej  diagnostyki edukacyjnej, dysleksji, 
depresji, ADHD oraz  pozycji zwartych takich jak: „Sprawdzian, egzamin 
pod koniec szkoły podstawowej”, „Tak, mam dysleksję – doświadczenia 
edukacyjne w oparciu o wywiady narracyjne” oraz najnowszych, które 
niebawem się ukażą: „ Dysleksja z perspektywy dorosłości”; „Szkoła na 
miarę ucznia  
z dysleksją”. 

 
14.45 – 
15.05 

Od doświadczania do 
rozumienia 
matematyki 

Joanna Wójcicka Pedagog i terapeuta w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1w 
Łodzi. Specjalista w zakresie diagnozy i  terapii dzieci i młodzieży z 
trudnościami w uczeniu się matematyki. Założycielka Centrum Wspierania 
Edukacji i Rozwoju Arkana. Współautorka gier edukacyjnych 

http://www.wodn.lodz.pl/
mailto:organizacja@wodn.lodz.pl
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„Matematyczne rozgrywki”, „Mnożę i dzielę” wyd. Annał oraz publikacji 
„Polubić matematykę” wyd. AHE.  

 
15.05 – 
15.25 

Błąd- porażka czy 
wyzwanie?  

Danuta Gmosińska Danuta Gmosińska, pedagog, terapeuta w Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej nr 1  
w Łodzi, wiceprzewodnicząca Łódzkiego Oddziału PTD, terapeuta Metody 
InstrumentalEnrichment. 
Autorka publikacji „Czytam, rozumiem, wiem”, współautorka „Literowe 
Komnaty czyli magiczne sposoby na naukę czytania i pisania” wyd. Res 
Polona „7 walizek. Wykorzystanie inteligencji wielorakich w nauce 
ortografii” wyd. Harmonia. 

 
15.25 – 
15.45 

Taktyka dla małego 
matematyka – 
czynnościowe 
wprowadzanie pojęć 
matematycznych u 
dzieci w wieku 
przedszkolnym.  

Barbara Lauba Nauczyciel montessoriański pasjonujący się od wielu lat nauczaniem 
matematyki dzieci w wieku młodszym. Edukator zajmujący się szkoleniem 
nauczycieli i studentów  
z zakresu edukacji matematycznej. Założyciel Ośrodka Edukacyjnego 
FIORE. Współautorka odpowiedzialna za układ treści matematycznych w  
pakietach edukacyjnych książek pomocniczych dla dzieci  „ W krainie 
sześciolatka” i „ W szkolnej krainie” oraz współautorka programów 
„Kamyczkowe rady” i „Odkryjmy Montessori raz jeszcze…” 

 
15.45 – 
16.05 

Wspierająca i 
inspirująca  rola 
nauczyciela edukacji 
wczesnoszkolnej. 
Wykorzystanie 
aktywnych technik 
uczenia się na 
lekcjach matematyki. 

Jolanta Dymarska pedagog, terapeuta, dyplomowany nauczyciel edukacji przedszkolnej i 
wczesnoszkolnej w SP nr 182; metodyk edukator , recenzent, autor  
licznych publikacji metodycznych, współautorka pakietu edukacyjnego  
TROPICIELE , koordynator edukacji integracyjnej;  

 
16.05 – 
16.30 

 
Przerwa kawowa 
 

 
16.30 – 
16.50 

Ziemianie i 
kosmonauci – lekcje 
matematyki w 
klasach 4-8 

Kinga Gałązka Konsultant WODN w Łodzi, od 20 lat prowadząca zajęcia na kursach i 
warsztatach  przygotowujących nauczycieli do wspierania uczących się z 
trudnościami w uczeniu się matematyki. Autorka licznych scenariuszy 
zajęć i materiałów edukacyjnych do pracy  
z uczniami z dyskalkulią. 

 
16.50 – 
17.10 

Rysowanie 
matematyki- 
inspiracje dla 
nauczycieli 
matematyki  

Dorota Kochańska Nauczyciel matematyki w SP nr 30 i terapeuta, od wielu lat zajmująca się 
dziećmi  
z dysleksją i dyskalkulią. 
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17.10 – 
17.30 

Matematyka dla 
każdego-według 
strategii OK i z 
wykorzystaniem 
tablicy 
multimedialnej, 

Jolanta Podsiadły Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w SP nr 45 w Łodzi, 
olinofrenopedagog i terapeuta w Centrum Wspierania Edukacji i Rozwoju 
Arkana. 
Współautorka przewodników dla nauczycieli do pakietu „Tropiciele”, 
„Nowi tropiciele”. 
A przede wszystkim PRAKTYK. 
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WARSZTATY 
 

Tytuł 
warsztatu 

Osoba 
prowadząca 

Miejsce 
warsztatów i 
zgłoszenia 

Termin Opis warsztatu Adresaci 

Tajemnice 
tabliczki 
mnożenia 

Joanna 
Wójcicka – 
pedagog, 
terapeuta 
pedagogic
zny w 
PPP1 

PPP nr 1 
Łódź, ul. 
Hipoteczna 
3/5 
Zgłoszenia 
mailowo- 
ptd.lodz@g
mail.com 
 

20.11.18 
wtorek 
godz. 
14.30-16.00 

Czy tabliczka mnożenia ma jakieś tajemnice? 
Jak  je odkryć razem z uczniem, aby nie tylko 
opanował pamięciowo wyniki działań, ale ją 
zrozumiał i potrafił wykorzystać w 
rozwiazywaniu zadań? Podczas warsztatu 
nauczyciele poznają praktyczne sposoby, 
ćwiczenia, gry i zabawy rozwijające 
umiejętności dziecka w zakresie: 
– rozumienia istoty mnożenia 
– znajomości wielokrotności liczb 
– mnożenia i dzielenia 

Szkolenie 
adresowane jest do 
nauczycieli edukacji 
wczesnoszkolnej, 
matematyki, terapii 
pedagogicznej 

Rysowanie 
matematyki 

Dorota 
Kochańsk
a – 
nauczyciel 
matematyk
i w SP nr 
30 

SP 30 Łódź 
ul. 
Rysownicza 
1/3 
Zgłoszenia 
mailowe: 
dkochanska
@op.pl 

22.11.18 
czwartek 
godz. 14.30-
16.00 

Jak polubić matematykę? Przy użyciu 
kolorowej kredy można sprawić, by 
matematyka przestała być mniej  straszna. Dla 
wielu dzieci zapamiętanie ciągu symboli, liczb 
i liter wydaje się niemożliwe. Można to zmienić 
dzięki nadaniu figurom, wzorom 
matematycznym odrobiny ludzkich i 
przyjaznych cech, pokolorowaniu świata 
symboli i wzorów, zaczarowaniu reguł 
matematycznych i  bawieniu się z uczniami 
matematyką. Dzieci bardzo lubią baśniowy 
kolorowy świat, pełen zaklęć tajemnej mocy. 
Sprawmy by uwierzyły, że matematyka może 
być przyjazna i bardzo ciekawa. 
 

Szkolenie 
adresowane jest do 
nauczycieli edukacji 
wczesnoszkolnej, 
matematyki, terapii 
pedagogicznej 

Taktyka dla 
małego 
matematyka – 
czynnościowe 
wprowadzanie 

Barbara 
Lauba -
nauczyciel 
PM  nr 106 

Pm 106 
Łódź ul. 
Astronautó
w 17 
Zgłoszenia 

22.11.18 
czwartek 
godz. 
16.30-18.00 

Uczestnik w praktyczny sposób przez udział  
w grach i zabawach poszerza wiedzę i 
umiejętności  rozwijania pojęć 
matematycznych u dzieci w wieku 
przedszkolnym. Prezentowane gry i zabawy 
uwzględniają indywidualizacje oddziaływań  

Szkolenie 
adresowane jest do 
nauczycieli 
przedszkoli 
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pojęć 
matematycz-
nych u dzieci w 
wieku 
przedszkolnym. 

mailowo: 
barbaralaub
a@interia.pl 

na każde dziecko, realizują  potrzeby 
wszystkich dzieci  i  są zgodne z różnymi  ich 
predyspozycjami. Uczą samodzielnego 
myślenia i rozwiązywania  zadań logicznych. 
Podczas warsztatu ukazany jest  też wieloraki 
sposób  wykorzystywania  przestrzeni wokół 
dziecka. Formy statyczne przeplatają się z 
bardziej dynamicznymi,  wykorzystującymi 
całą salę przedszkolną. Wszystkie gry i 
zabawy realizowane są na materiale 
konkretnym umożliwiającym manipulowanie, 
porównywanie i dostrzeganie zmian. Podczas 
warsztatu  uczestnik wykorzystuje  ciekawe i 
atrakcyjne dla dzieci pomoce dydaktyczne 
oraz  zdobywa umiejętność ich 
konstruowania. 

Czy czytanie 
wspierane 
nagraniem  
pomaga w 
uczeniu się 
matematyki?  
10 kroków do 
sukcesu w  
uczeniu się 
matematyki 

Dorota 
Miązek – 
pedagog, 
terapeuta 
w PPP nr 6 

PPP nr 6 
Łódź ul. 
Rzgowska 
25 
Ilość 
uczestnikó
w: 15 
Zgłoszenia 
mailowe lub 
telefoniczne
:  
kontakt@pp
p6.elodz.ed
u.pl  
42 681 92 82 
 

22.11.18 
czwartek 
godz. 
16.00-17.30 

Uczestnik poznaje polisensoryczne metody 
uczenia się matematyki, dowiaduje się, w jaki 
sposób rozwiązywać zadania z treścią, nauczy 
się, co robić , aby uczenie się matematyki było 
efektywne. 
Każdy uczestnik warsztatu otrzyma materiały 
dydaktyczne. 

 

Szkolenie 
adresowane jest do 
nauczycieli edukacji 
wczesnoszkolnej, 
terapii 
pedagogicznej 

Karciany mistrz, 
czyli zabawa w 
matematykę 

Wioleta 
Karbiak – 
Oligofreno
-pedagog, 
terapeuta 

WODN 
Zgłoszenia 
mailowe: 
karbiak.wiol
eta@gmail.c

22.11.18 
czwartek 
godz. 
15.30-17.00 
 

Podczas warsztatu uczestnicy poznają sposób 
nauki i utrwalenia umiejętności rachunkowych 
w oparciu o karty matematyczne. Zaoferuję 
ciekawą możliwość uczenia się dodawania, 
odejmowania, tabliczki mnożenia, 

Szkolenie 
adresowane jest do 
nauczycieli 
przedszkoli, 
edukacji 

mailto:kontakt@ppp6.elodz.edu.pl
mailto:kontakt@ppp6.elodz.edu.pl
mailto:kontakt@ppp6.elodz.edu.pl


9 

 

mowy, 
terapeuta 
pedagogic
zny 

om rozwiązywanie prostych zadań oraz 
wprowadzenie znaków mniejszości i 
większości. 

wczesnoszkolnej,  
terapii 
pedagogicznej, 
matematyki 

Baw się, skacz  
i licz – zabawy 
matematyczne 
na dużych 
papierowych 
planszach.   

Barbara 
Papierz 
Bogusława 
Rajska  

WODN 
Zgłoszenia 
mailowe  
organizacja
@wodn.lodz
.pl /załączyć 
kartę 
zgłoszenia 
ze strony 
WODN/ 

22.11.18 
czwartek 
godz. 
15.30 – 16.00 

Uczestnik warsztatów poznaje wiele zabaw i 
gier matematycznych, których bazą jest duża 
plansza wykonana z papieru pakowego. 
Plansze są proste,  
tanie w wykonaniu i można je wykorzystywać  
w  trakcie zajęć z edukacji matematycznej, 
terapii pedagogicznej lub zajęć z uczniami o 
specjalnych potrzebach edukacyjnych.  
 

Szkolenie 
adresowane jest do 
nauczycieli 
przedszkoli, 
edukacji 
wczesnoszkolnej,  
terapii 
pedagogicznej, 
terapii 
pedagogicznej. 
 
 

Matematyka bez 
barier  
z kształtami 
Numicon 

Mirosława 
Matczak 

WODN 
Zgłoszenia 
mailowe  
organizacja
@wodn.lodz
.pl /załączyć 
kartę 
zgłoszenia 
ze strony 
WODN/ 

22.11.18 
czwartek 
godz. 
14.00 – 15.30 

Numicon to nowatorski program nauczania 
pojęć  
i działań matematycznych za pomocą 
specjalnie zaprojektowanych kształtów. W 
trakcie nauki dzieci wykorzystują zmysły i 
manipulują elementami zestawu w sposób 
ułatwiający im zrozumienie systemów 
liczbowych i doskonalenie myślenia 
abstrakcyjnego. Podstawowe ćwiczenia i 
dodatkowe zadania zaprojektowane są tak, 
aby pomóc dzieciom rozwijać konkretne 
pojęcia związane z liczbami, niezbędne by 
zrozumieć arytmetykę. Przez całą serię 
ćwiczeń stwarzane są okazje do rozwijania 
myślenia  
i rozumowania matematycznego. Wielką zaletą 
kształtów Numicon jest możliwość ich 
szerokiego zastosowania - od nauki 
podstawowych pojęć związanych z liczbami, 
poprzez naukę dodawania, odejmowania, do 
nauki mnożenia, dzielenia. 

 

Szkolenie 
adresowane jest do 
nauczycieli 
przedszkoli, 
edukacji 
wczesnoszkolnej,  
terapii 
pedagogicznej, 

mailto:organizacja@wodn.lodz.pl
mailto:organizacja@wodn.lodz.pl
mailto:organizacja@wodn.lodz.pl
mailto:organizacja@wodn.lodz.pl
mailto:organizacja@wodn.lodz.pl
mailto:organizacja@wodn.lodz.pl
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Projekt w 
matematyce 
„Matematyka 
wokół nas” 

Bogumiła 
Szukalska 
– n-l 
matematyk
i w SP 
Łódka 
Dalton 
School 

Szkoła 
Podstawow
a Łódka 
Dalton 
School  
ul. 
Rzgowska 
17 a 
Zgłoszenia: 
tel. 42 250 
55 00 

22.11.2018 
czwartek 
godz. 
14.30-16.00 

W projekcie każdy znajdzie coś dla siebie. 
Przez badanie i działanie przekonujemy dzieci, 
że wszystkie działania matematyczne mają 
odzwierciedlenie w życiu codziennym. 
Podczas warsztatu uczestnicy zapoznają się z 
różnymi projektami jakie realizowałam, oraz 
jak pomagały one w utrwalaniu zdobytych 
umiejętności.               

Szkolenie 
adresowane jest do 
nauczycieli 
matematyki, terapii 
pedagogicznej 

Matematyka dla 
każdego– 
wykorzystanie 
tablicy 
multimedialnej, 
propozycja 
praktycznych 
ćwiczeń na 
doskonalenie 
techniki 
liczenia, 
motywowanie 
uczniów do 
pracy nad 
swoim 
rozwojem w 
oparciu o 
strategie OK. 

Jolanta 
Podsiadły 
- 
n-l 
edukacji 
wczesnosz
kolnej SP 
45 

SP 45 Łódź 
ul. 
Bojowników 
Getta 
Warszawski
ego 3 
Zgłoszenia: 
Tel. 
608 100 972 
po 18-tej/ 
mail: 
jolpo2@wp.
pl 

22.11.2018 
czwartek 
godz. 
13.30-15.30 

Podczas warsztatu uczestnicy zapoznają się z  
interesującymi metodami pracy na zajęciach 
matematyki, które można stosować na każdym 
etapie nauki. Dowiedzą się, jak  można 
wykorzystać kostki i karty do gry, które w 
ciekawy sposób doskonalą rachunek 
pamięciowy. Podczas spotkania zostanie 
przedstawione szerokie zastosowanie tablicy 
multimedialnej jako narzędzia 
wspomagającego. Nasze spotkanie 
poprowadzę zgodnie ze strategią OK, którą 
pragnę Państwu przybliżyć. 
 

Szkolenie 
adresowane jest do 
nauczycieli edukacji 
wczesnoszkolnej,  
terapii 
pedagogicznej, 

Wspierająca i 
inspirująca  rola 
nauczyciela 
edukacji 
wczesno szkol-
nej. 

 
Jolanta 
Dymarska 
- 
n-l 
edukacji 

 
SP 182 
Łódź 
ul. Łanowa 
16 
 

 
22.11 18 
czwartek 
godz. 
16.30-18.30 

 
Podczas warsztatu uczestnicy zapoznają się z  
aktywnymi metodami pracy na zajęciach 
matematyki;  poznają techniki i strategie 
uczenia się i zapamiętywania.  

 
Szkolenie 
adresowane jest do 
nauczycieli edukacji 
wczesnoszkolnej,  
terapii 
pedagogicznej, 
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Wykorzystanie 
aktywnych 
technik uczenia 
się na lekcjach 
matematyki. 
 

wczesnosz
kolnej SP 
182 

Zgłoszenia  
mail: 
jolanta.dym
arska@gma
il.com 

 

 

Przesiewowe badania wzroku 

20-22.11.2018 –godz.10.00-17.00 - Sprawdź, czy Twoje dziecko dobrze widzi 

- bezpłatne badania przesiewowe wzroku w Ośrodku Korekcji Wzroku w Łodzi ul. Próchnika 1 

/zgłoszenia 42 633 58 98 i 42 633 67 99/ 

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. 
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Fundacja Instytut Działań Edukacyjno-Terapeutycznych Inero 

Adres: Kościuszki 67 (domofon 1, piętro 1) 
mail p.ostrogska@inero.org tel. 604-166-065 

 

Kiedy? W jakich 
godzinach? 

 

Co się będzie działo? 
Dla kogo? 

Informacje dodatkowe 
/kto prowadzi ?/ 

 

Uwagi  
/np. zgłoszenia, 

charakter 
zamknięty czy 
otwarty itp./  

22.11.2018 16:00 – 17:00 Motywacjo! Gdzie jesteś jak Cię nie ma?  
 

Spotkanie w formie warsztatu pomoże w zrozumieniu 
funkcjonowania motywacji. 
 
Jeśli chcesz poznać psychologiczne i neurobiologiczne 
tajniki motywacji, zapraszamy na spotkanie rodziców,  
nauczycieli i dzieci! 

 

Dr Patrycja Ostrogska 
wykładowca 
uniwersytecki, 
specjalista ds. terapii 
pedagogicznej, 
nauczyciel języka 
angielskiego 

Charakter 
otwarty 
Zgłoszenia: 
mailowo: 
p.ostrogska@in
ero.org  lub tel. 
604-166-065 

 

22.11.2018 17:00 – 18:00 Podrasuj mózg! Warsztaty z żonglowania dla dzieci, 
rodziców i nauczycieli. 

 
Okazuje się, że nie ma sensu czekać na wynalezienie 
magicznego eliksiru, gdyż aby podnieść skutecznie 
potencjał naszego mózgu wystarczy umiejętnie 
wykorzystać w praktyce aktualną wiedzę 
neurobiologiczną, która jasno pokazuje, że dzięki 
treningowi żonglerki możesz: 

- poprawić koordynację wzrokowo-ruchową, 
- podnieść koncentrację,  
- zwiększyć swój kreatywny potencjał poprzez 

zarządzanie stanem koncentracji i dekoncentracji, 
- nauczyć się jak lepiej radzić sobie z napięciem, 
- stać się bardziej wytrwałym,  
- i co najważniejsze, odnaleźć motywację do 

działania. 

Sławomir Marciniak 
psycholog, 
oligofrenopedagog, 
trener, fizjoterapeuta, 
coach 

 

Charakter 
otwarty 
Zgłoszenia: 
mailowo: 
p.ostrogska@in
ero.org  lub tel. 
604-166-065 

 

 

mailto:p.ostrogska@inero.org
mailto:p.ostrogska@inero.org
mailto:p.ostrogska@inero.org
mailto:p.ostrogska@inero.org
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DZIAŁANIA W PORADNIACH PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH 
 
 
Nazwa Placówki: PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1 
Adres: Łódź, ul. Hipoteczna 3/5 www.ppp1lodz.edu.pl 
mail kontakt@ppp1.elodz.edu.pl tel.42 6513652 

 

 
Kiedy? 

W jakich 
godzinach? 

 

Co się będzie działo? 
Dla kogo? 

Informacje dodatkowe 
/kto prowadzi ?/ 

 

Uwagi  
 

20.11.2018 16.15-17.45 Matematyczne inspiracje w ortografii – czyli co uczeń z 
dysleksją potrafi ?– zajęcia dla uczniów z dysleksją z 

klas kl. V -VI 

Danuta  Gmosińska - 
Violeta Woźniak 

Zgłoszenia- tel. 
42 6513652 

20.11.2018 15.30 – 17.00 Matematyka w ruchu – zajęcia dla dzieci przedszkolnych Aneta Wójcik 
Monika  Bujnicka 

Dzieci z grupy 
„Klucz do 
odwagi” 

20.11.2018 14.30 – 16.00 Warsztaty dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. 
Tajemnice tabliczki mnożenia 

adresowane jest do nauczycieli edukacji 
wczesnoszkolnej, matematyki, terapii pedagogicznej 

Joanna Wójcicka Zgłoszenia: 
ptd.lodz@gmail.

com 

20.11.2018 15.30-17.30 Czy moje dziecko może mieć  dysleksję? – konsultacje 
dla rodziców  

Katarzyna Szopka Zgłoszenia- tel. 
42 6513652 

21.11.2018 14.00– 18.00 Trudności emocjonalne dzieci z dysleksją – konsultacje 
dla rodziców 

Ewa Reimschussel Zgłoszenia- tel. 
42 6513652 

22.11.2018 16.00-17.30 „Słowa i rytmy” – zabawy rozwijające umiejętności 
językowe dzieci 

Spotkanie dla dzieci 6-letnich i ich rodziców 

Katarzyna Krasoń 
Beata Milczarek 

Zgłoszenia- tel. 
42 6513652 
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PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 2 
Adres: Łódź, ul Motylowa 3 
Mail: kontakt@ppp2.elodz.edu.pl  tel. 042 659 15 81 

 

Kiedy? 
 
 

W jakich 
godzinach? 

 

Co się będzie działo? 

Dla kogo? 

Informacje dodatkowe 
/kto prowadzi ?/ 

 

Uwagi  
/np. zgłoszenia, 

charakter 
zamknięty czy 
otwarty itp./  

19.11.2018 15.00 -16.00 Punkt konsultacyjny dla rodziców Magdalena Żydek-
pedagog 

zgłoszenia 
pod nr  

042 659 15 81 
 

21.11.2018 17.00-18.00 Trening ortograficzny kl V-VII Katarzyna Wentlandt-
pedagog 

zgłoszenia 
pod nr 

042 659 15 81 
 

23.11.2018 14.00-15.00 Wesoła nauka-zajęcia z zakresu terap. ped. 

uczniowie kl III-IV 

Katarzyna Wentlandt-
pedagog 

zgłoszenia 
pod nr  

042 659 15 81 
 

 
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 ?/ 

 

Uwagi  
/np. zgłoszenia, 

charakter 
zamknięty czy 
otwarty itp./  

19.11.2018r 9.30-11.30 Konsultacje dla rodziców Krystyna Przybył otwarty 

20.11.2018r 9.00-11.00 Konsultacje dla rodziców Agnieszka Sokołowska otwarty 
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21.11.2018r 16.00-18.00 Konsultacje dla rodziców Agnieszka Sokołowska otwarty 

22.11.2018r 9.30-11.30 Konsultacje dla rodziców Agnieszka Olobry otwarty 

23.11.2019r 12.00-13.00 Konsultacje dla rodziców Wszyscy pracownicy otwarty 

 

 
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 4 
Adres: Łódź ul. Piłsudskiego 101 
mail: kontakt@ppp4.elodz.edu.pl   tel. 426745973 

 

Kiedy? W jakich 
godzinach? 

 

Co się będzie działo? 
Dla kogo? 

Informacje dodatkowe 
/kto prowadzi ?/ 

 

Uwagi  
/np. zgłoszenia, 

charakter 
zamknięty czy 
otwarty itp./  

14.11.2018 17.00-18.30  „Dojrzałość szkolna – na co zwrócić uwagę w pracy  
z dzieckiem” 

 Warsztaty dla nauczycieli rozpoczynających pracę  
w przedszkolach i szkołach 

Iwona Haak 
Joanna Klimkiewicz 

Zapisy  
w sekretariacie 

poradni 

22.11.2018 17.00-19.00  „Nauka tabliczki mnożenia na wesoło”  
Zajęcia warsztatowe dla uczniów z klas IV-VI i rodziców 

Maria Supeł 
Urszula Poradowska 

Zapisy  
w sekretariacie 

poradni 

22.11.2018 15.00-16.30 „Matematyka, ruch i zabawa to super sprawa” – zajęcia 
warsztatowe dla dzieci 5-6 letnich z elementami SI  

i rodziców 

Ewa Krystek 
Sabina Sikora 

Lidia Witaszczyk-Robak 

Zapisy  
w sekretariacie 

poradni 

22.11.2018 17.00-18.30 „Zabawy matematyczne z wykorzystaniem 
niekonwencjonalnych pomocy” – zajęcia warsztatowe 

dla uczniów z klas I-III i rodziców 

Ewa Krystek 
Joanna Klimkiewicz 

Zapisy  
w sekretariacie 

poradni 

23.11.2018 16.00-17.00 
 
 

„Oczy i uszy szeroko otwarte” 
Zajęcia warsztatowe dla dzieci klas I-II  z trudnościami 

w nauce czytania i pisania oraz rodziców 

Iwona Haak 
Agnieszka Sochacka 

Zapisy  
w sekretariacie 

poradni 
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17.00-17.45 

 
Konsultacje indywidualne dla rodziców uczestniczących 

w zajęciach 

Od 19.11 do 
23.11.2018 

 Badanie Platformą Zmysłów Bożena Załuska 
Sabina Sikora 

Joanna Klimkiewicz 

 

 
PORADNIA PSYCHOLOGICZO – PEDAGOGICZNA NR 5 
 Adres: Łódź, ul. Kopernika 40 
mail: ppp5lodz@op.pl tel. 42 637 16 08 
 

 

Kiedy? 
W jakich 

godzinach? 
 

Co się będzie działo? 
Dla kogo? 

Informacje dodatkowe 
/kto prowadzi ?/ 

 

Uwagi 
/np. zgłoszenia, 

charakter 
zamknięty czy 
otwarty itp./ 

20.11.2018r. 16.00 – 18.00 

 
Czuję, myślę uczę się  – zajęcia warsztatowe rozwijające 
kreatywne myślenie z elementami sensoryki dla dzieci                        

z klas IV-V. 
 

Agata Socha  
Grażyna Podgórska 

Charakter 
otwarty. 

Zgłoszenia 
tel. 42 637 16 08 

 

21.11.2018r. 16.00 – 18.00 

 
Dysleksja - pytania i odpowiedzi – konsultacje 

psychologiczno-pedagogiczne dla rodziców dotyczące 
rozpoznawania specyficznych trudności w uczeniu się 

oraz wspierania dzieci w radzeniu sobie z nimi. 
 

 Aneta Koliczkowska 
Joanna Kocot 

Charakter 
otwarty. 

Zgłoszenia 
tel. 42 637 16 08 

 

22.11.2018r. 16.00 – 18.00 

 
Mnożyczki – gry i zabawy matematyczne dla dzieci z 

klas IV-V. 
 
 

Marta Cieplucha 
Maciej Kuliberda 

 

Charakter 
otwarty. 

Zgłoszenia 
tel. 42 637 16 08 

 

 

mailto:ppp5lodz@op.pl
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PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 6  
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./  

20.11.2018 16:00-18:00 Czytanie Wspierane Nagraniem – CWN- Innowacyjna 
Metoda Nauki Czytania dla Dzieci- warsztat dla rodziców 

i nauczycieli.  

mgr Dorota Miązek 
sala nr 11 

Zgłoszenia pod 
numerem 
telefonu 

426819282 
20.11.2018 16:00-18:00 Matematyka na wesoło- warsztat dla rodziców  

i nauczycieli dzieci 5-7 letnich z trudnościami w uczeniu 
się matematyki.  

mgr Dorota Piątkowska 
sala nr 14 

Zgłoszenia pod 
numerem 
telefonu 

426819282 
20.11.2018 16:00-18:00 Przesiewowe  badania wzorku i słuchu – badanie 

wykonywane Platformą Badań Zmysłów.  
mgr Karolina 
Kunikowska 

sala nr 21 

Zgłoszenia pod 
numerem 
telefonu 

426819282 
21.11.2018 10:00-12:00 Zaburzenia przetwarzania słuchowego w nauce czytania 

i pisania - indywidualne konsultacje dla rodziców.  
mgr Monika Popis 

sala nr 20 
 

Zgłoszenia pod 
numerem 
telefonu 

426819282 
21.11.2018 10:30-12:30 Jak rozmawiać z dzieckiem, by wzmacniać jego mocne 

strony - indywidualne konsultacje dla rodziców. 
mgr Monika Skupińska-

Majchrzak 
Zgłoszenia pod 

numerem 
telefonu 

426819282 
23.11.2018 14:00-16:00 Zaburzenia integracji sensorycznej w nauce czytania i 

pisania dziecka - indywidualne konsultacje dla 
rodziców. 

mgr Joanna Michalska Zgłoszenia pod 
numerem 
telefonu 

426819282 
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PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA DLA MŁODZIEŻY  
Adres: Łódź, Wyszyńskiego 86 
mail poradniadlamlodziezy@op.pl   tel.533575353 
 

Kiedy?  
W jakich 
godz.? 

 
Co się będzie działo?  

Dla kogo? 

 
Informacje dodatkowe 

/kto prowadzi ?/ 

Uwagi /np. 
zgłoszenia, 
charakter 

zamknięty czy 
otwarty itp./ 

08.11.2018r. 14.00 -6.00 Szkolenie dla nauczycieli – „Przygody Don Kichota w 
walce z wiatrakami – dostosowanie wymagań 
edukacyjnych do potrzeb ucznia z trudnościami w 
nauce matematyki” 

mgr M. Drab 
mgr W. Maksajda - 
Ptaszek 

Nauczyciele  
Zespołu Szkół 
Budowlano - 
Technicznych 

12.11.2018r. 14.00-16.00 Szkolenie dla nauczycieli – „Przygody Don Kichota w 
walce z wiatrakami – dostosowanie wymagań 
edukacyjnych do potrzeb ucznia z trudnościami w 
nauce matematyki” 

mgr M. Drab 
mgr W. Maksajda - 
Ptaszek 

Nauczyciele  
II LO 

13.11.2018r. 13.00-15.00 Dyżur w poradni – porady i konsultacje dla uczniów i 
rodziców  

mgr W. Maksajda - 
Ptaszek  
mgr K. Kozańska 

Otwarty -bez 
ograniczenia 
wieku 

13.11.2018r. 15.00-18.00 Dyżur na terenie Pałacu Młodzieży - porady i 
konsultacje dla uczniów i rodziców 

mgr E. Mikołajczyk Otwarty -bez 
ograniczenia 
wieku 

14.11.2018r. 9.00-12.00 Dyżur dyslektyczny z badaniami przesiewowymi mgr W. Maksajda - 
Ptaszek  
mgr K. Kozańska 

Uczniowie 
Zespołu Szkół 
Budowlano - 
Technicznych 

14.11.2018r. 16.00-18.00 Dyżur na terenie Pałacu Młodzieży mgr E. Mikołajczyk Otwarty -bez 
ograniczenia 
wieku 

20.11.2008r. 11.00-14.00 Dyżur dyslektyczny z badaniami przesiewowymi 
 

mgr K. Kozańska Uczniowie CKZiU 

20.11.2008r. 17.00-19.00 Dyżur w poradni – porady i konsultacje dla uczniów i 
rodziców 

mgr M. Drab 
 

Otwarty -bez 
ograniczenia 
wieku 

20.11.2008r. 15.00-18.00 Dyżur w poradni – porady i konsultacje dla uczniów i 
rodziców 

mgr W. Maksajda - 
Ptaszek  

Otwarty -bez 
ograniczenia 



19 

 

 wieku 

22.11.2018r. 9.00-12.00 Dyżur dyslektyczny z badaniami przesiewowymi mgr K. Kozańska Nauczyciele VIII 
LO 

 
 Nazwa Placówki: SPECJALISTYCZNA PORADNIA  WSPIERANIA ROZWOJU I TERAPII 
Adres: Łódź  ul. Hipoteczna 3/5 
Mail:  kontakt@spwrit.elodz.edu.pl    www.spwrit.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./  

20.11.2018 14.00-16.00 Konsultacje dla rodziców i nauczycieli: 
Podnoszenie wiary we własne możliwości u dziecka 

z trudnościami w czytaniu i pisaniu. 
 

Leszek Sołtysiak  konieczność 
wcześniejszego 

umówienia 
telefonicznego: 

42-653-76-75 
21.11.2018 10.00-12.00 Konsultacje indywidualne dla rodziców dzieci ze 

specyficznymi trudnościami szkolnymi 
Magdalena Iczetkin konieczność 

wcześniejszego 
umówienia 

telefonicznego: 
42-653-76-75 

21.11.2018 17.00-19.00 Dyżur dla rodziców, uczniów, nauczycieli. 
„Jak radzić sobie z ortografią” 

Jarosław Ziętek konieczność 
wcześniejszego 

umówienia 
telefonicznego: 

42-653-76-75 
21.11.2018 16.00-18.00 Efektywne skupianie uwagi i zapamiętywanie – trening 

koncentracji i pamięci dla uczniów klas 5-6 
Sylwia Baczyńska 

Halina Grzywaczyńska 
Konieczne 
zgłoszenie 

telefoniczne  
42-653-76-75 

(około 10 osób) 
22.11.2018 13.00-14.00 Konsultacje dla rodziców i nauczycieli dzieci z 

trudnościami w uczeniu się matematyki; 
rozpoznawanie, diagnoza, sposoby pracy z dzieckiem  

Jadwiga Kaczmarek  konieczność 
wcześniejszego 

umówienia 
telefonicznego: 

42-653-76-75 
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23.11.2018 
 

13.00-14.00 Konsultacje dla rodziców i nauczycieli dzieci z 
trudnościami w uczeniu się matematyki; 

rozpoznawanie, diagnoza, sposoby pracy z dzieckiem  

Jadwiga Kaczmarek  konieczność 
wcześniejszego 

umówienia 
telefonicznego: 

42-653-76-75 
23.11.2018 17.00-19.00 Dyżur dla rodziców, uczniów, nauczycieli. 

„Jak radzić sobie z ortografią” 
Jarosław Ziętek konieczność 

wcześniejszego 
umówienia 

telefonicznego: 
42-653-76-75 

 

 
Nazwa Placówki: Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Ozorkowie 
Adres: Ozorków, ul. Traugutta 1 
Mail  poradnia-ozorkow@wp.pl    tel. 42  718-93-54 

 

 
Kiedy? 

 
W jakich 

godzinach? 
 

 
Co się będzie działo? 

Dla kogo? 

 
Informacje dodatkowe 

/kto prowadzi ?/ 
 

Uwagi  
/np. zgłoszenia, 

charakter 
zamknięty czy 
otwarty itp./  

 
 

19 listopada 
 

(Poniedziałek ) 

 
 
16.30 – 17.30 

 
Wręczenie nagród laureatom konkursów 

pod patronatem Starosty Zgierskiego 
 

 dla uczniów kl. IV -VIII szkół podstawowych  
z terenu miasta i gminy Ozorków, Parzęczew 

             w konkursie pt :  „Gimnastyka dyslektyka” 
 

 dla uczniów klas gimnazjalnych i szkół ponadpo-
dstawowych w konkursie pt:„ Portrety sławnych 
dyslektyków”  

 
(Miejsce : Miejski Dom Kultury w Ozorkowie) 

 
 
 

 
mgr Jarosława Kwaśniak 

(dyrektor poradni) 
 

mgr Alicja Nyczaj- 
Matusiak  

( pedagog i terapeuta 
pedagogiczny) 

 
mgr Katarzyna Janowska  

( pedagog i terapeuta 
pedagogiczny) 

 
mgr Elżbieta Skonieczna 

– 
pedagog, terapeuta 

pedagogiczny 

 
 
 
 
 
 
 
 

charakter 
otwarty 

mailto:poradnia-ozorkow@wp.pl
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mgr Anna Sadecka  
pedagog, terapeuta 

pedagogiczny 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 listopada 

(Wtorek) 

 
 
 
 
 
 
 
 
16.00-16.30 

 
 
 
 

 
16.30-17.15 

 

Propozycje dla zainteresowanych nauczycieli edukacji 
przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedagogów i 
nauczycieli  terapii pedagogicznej, rodziców  

FORUM RODZICÓW I NAUCZYCIELI 

 "Bezpieczeństwo dzieci w sieci Internet - 
Cyberprzemoc, Zasada ograniczonego zaufania,  
Ochrona Danych Osobowych"   

 

 „Jak pomóc dziecku z zaburzeniami integracji 
sensorycznej w funkcjonowaniu w przedszkolu   
i szkole”  

Miejsce Forum: Miejska Biblioteka Publiczna im. 
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego ul. Listopadowa 6b 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

mgr  M. Koralewski 
 
 
 

 
 

mgr Agata Pietrasik 
(nauczyciel, terapeuta SI) 

 
 
 
 
 
 

 
 

charakter  
zamknięty 

 
 

 
charakter 
zamknięty 

 
21 listopad 

( środa) 

 
16.00-17.30 

 
Propozycja dla zainteresowanych rodziców 

 

 „Rozwój ruchowy a rozwój mowy”-  
                      (prezentacja i warsztat) 

 

 
 

mgr Beta Grzechynia 
( logopeda)  

 

charakter 
zamknięty 

 
21 listopada 

2018r.  
 (środa) 

` 
16.30 – 18.00 

 
Warsztaty dla dzieci z rodzicami  -  "Dysleksja to nie 

tylko błędy" - Tajemniczy Szyfr – trudności  z 
kodowaniem   

 
mgr Alicja Nyczaj – 

Matusiak,  
mgr Anna Sadecka,  

charakter 
zamknięty 
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i dekodowaniem. Matematyka na wesoło”  
 

mgr Katarzyna Janowska  
 

 
22 listopada  
( czwartek ) 

 
 

16.00-18.00 

 
 

Propozycja dla zainteresowanych rodziców 
 

 Pozytywna dyscyplina” – warsztaty 
dotyczące poznaniu narzędzi dobrej komunikacji, 
budowaniu wewnętrznej motywacji dziecka.   
  

 
 
 

 
mgr Elżbieta Skonieczna 

– 
 

charakter 
zamknięty 

 
22 listopada  
( czwartek ) 

 
15.00 – 18.00 

 
„Zadania i dokumentowanie pracy nauczyciela” – 

spotkanie dla  nauczycieli ze szkół i placówek  z rejonu 
działania Poradni  

 

 
mgr Jarosława 

Kwaśniak. 
charakter 
otwarty 

 

 
23 listopada 

 
( piątek ) 

 
9.00-12.30  

 
Konsultacje dla rodziców 

 
W zakresie  diagnozy i metod wsparcia  dzieci  

z trudnościami w  uczeniu się 

 
 

mgr Elżbieta Skonieczna 
– 
 

 
 

charakter 
otwarty 

 

24 listopada 
(sobota) - 

dzień otwarty 

9.00 - 12.00   
Indywidualne porady  u specjalistów Poradni 

Pedagodzy, 
psycholodzy, logopedzi 

Poradni PP  
w Ozorkowie 

charakter 
otwarty 
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DZIAŁANIA W SZKOŁACH 
 

Nazwa Placówki: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 
Adres: ul. CIESIELSKA 14a, 91-308 ŁÓDŹ 
mail kraskae@wp.pl   tel. 42 6543260 

 

Kiedy? W jakich 
godzinach? 

 

Co się będzie działo? 
Dla kogo? 

Informacje dodatkowe 
/kto prowadzi ?/ 

 

Uwagi  
/np. zgłoszenia, 

charakter 
zamknięty czy 
otwarty itp./  

22.11.2018 9:50 – 10:30 DYSLEKTYKU…PORUSZ UMYSŁ – szkolne eliminacje Agnieszka Liwo dla uczniów klas 
V-VI SP 24 

22.11.2018 
23.11.2018 

13:50 – 14:35 
13:50 – 14:35 

NA DWA, TRZY I CZTERY – ZABAWA RYTMEM – koło 
gitarowe 

Agnieszka Klingiert Kl. IV-V 

19-23.11.2018 w godz. pracy 
szkoły 

WYSTAWA – OBOWIĄZKI RODZICÓW PO WYDANIU 
OPINII O DYSLEKSJI, DYSLEKSJA W DOROSŁYM 

ŻYCIU 

Małgorzata Walczewska wystawa otwarta 
uczniowie 

nauczyciele 
rodzice 

19–23.11.2018 wg planu lekcji 
klas starszych 

SŁYNNI DYSLEKTYCY – prezentacja przygotowana 
przez uczniów kl. V  

Anna Koperek dla klas IV-VIII 

22.11.2018 11:50 – 12:35 ZABAWY MATEMATYCZNO-ARTETERAPEUTYCZNE – 
ćwiczenia usprawniające koordynację wzrokowo-

ruchową 

Agata Piekarska - 
Marciniak 

kl. IB 

19.11.2018 8;55 – 9;40 W ŚWIECIE FIGUR GEOMETRYCZNYCH – 
szeregowanie, różnicowanie, porównywanie 

Małgorzata Ferlich kl. IIB 

20.11.2018 8;55 – 9:40 PRAWO, LEWO – rysowanie oburącz, kończenie 
rysunku wg wzoru 

Małgorzata Ferlich kl. IIB 
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19-23.11.2018 wg planu lekcji 
klas starszych 

RYMOWANKI MATEMATYCZNE 
TABLICZKA MNOŻENIA NA PALCACH 

MATEMATYCZNE TRIKI 

Beata Kaczmarek kl. V-VII 

23.11.2018 8;55 – 9:40 GRY I ZABAWY Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM – liczymy 
po angielsku 

Małgorzata Kuć kl. IA 

20.11.2018 8;55 – 9:40 GRY I ZABAWY Z LICZBAMI – doskonalenie rachunku 
pamięciowego w zakresie 100 

Magdalena Ambroszczyk kl. IIIA 

19.11.2018 13:50 – 14:35 PRACA Z MAPĄ Katarzyna Mazur kl. VIA 

22.11.2018 8:55 – 11:30 BINGO – ćwiczymy spryt i spostrzegawczość Kinga Paciorek kl. IV 

19-23.11.2018 w godzinach 
pracy szkoły 

XVI TYDZIEŃ ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI - gazetka Dorota Jędrychowska 
Samorząd Uczniowski 

wystawa otwarta 
uczniowie 

nauczyciele 
rodzice 

19-23.11.2018 wg planu lekcji 
j. angielskiego 

MATHS RIDDLES & TONQUE TWISTER – czyli 
matematyczne zagadki i łamańce językowe na lekcji 

języka angielskiego 

Dorota Jędrychowska kl. V-VIII 

19-23.11.2018 wg planu lekcji 
klas 

młodszych 

BAJKA MATEMATYCZNA  - starsi czytają młodszym Dorota Jędrychowska 
Samorząd Uczniowski 

kl. I - III 

19-23.11.2018 11:30 – 13:30 WESOŁE REBUSY – zabawy pamięciowe, zabawy z 
liczbami 

Nauczyciele świetlicy dla chętnych 
uczniów 

19-23.11.2018 wg planu lekcji 
wych. fiz. 

KOORDYNACJA WZROKOWO - RUCHOWA Magda Klimczak 
Radomir Godula 

kl. IV-VI 

październik - 
czerwiec 

terminy 
ustalane 

indywidualnie 

ORTOGRAFFITI Danuta Bąk kl. IV 
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19-23.11.2018 w godz. pracy 
biblioteki 
szkolnej 

WYSTAWA LITERATURY FACHOWEJ Danuta Bąk 
Iwona Próchniak 

uczniowie 
nauczyciele 

rodzice 

 
Nazwa Placówki: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55 W ŁODZI IM. E. LOKAJSKIEGO 
Adres: ul. Mackiewicza 9  
Mail:szkola55@poczta.onet.pl tel. 42 2518822 

 

Kiedy? W jakich 
godzinach? 

 

Co się będzie działo? 
Dla kogo? 

Informacje dodatkowe 
/kto prowadzi ?/ 

 

Uwagi  
/np. zgłoszenia, 

charakter zamknięty 
czy otwarty itp./  

21.11.2018 12.45-13.30 „Zabawy matematyczne” 
klasa 7b  

p.Małgorzata Chudzik 
 

zamknięty 

22.11.2018 15.30-17.00 Gra edukacyjna „Matematyczne podchody” 
 (na terenie szkoły) dla dzieci z klas 1-3  

p.Małgorzata Góralska, 
p.Marzena Płachta  

(włączenie do pomocy 
uczniów klasy6a) 

po 1 grupie z każdego 
poziomu klas 1-3 

obecne na świetlicy 
 (grupa do 8 osób)  

Cały tydzień ----------- Wykonanie prac plastycznych na tematy: 
„Matematyczne inspiracje-prace z wykorzystaniem 

figur geometrycznych”, 
 

„Cyfrowe esy-floresy” 

p.Uszula Stolarczyk 
 

Prace wykonywane 
przez uczniów 

przebywających na 
świetlicy, ekspozycja 
wybranych prac na 

szkolnej gazetce 
świetlicy 

 12-23.11.2018 ------------ Wystawa plakatów „Wielcy dyslektycy” p.Agnieszka Daniłowicz chętni uczniowie 
 klas 5-8,  

(wystawa plakatów na 
gazetkach szkolnych) 

 

mailto:szkola55@poczta.onet.pl
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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/ 

19.11.2018  
 
 
 
 
 
 
w godzinach 
pracy świetlicy 
szkolnej 

Konkurs plastyczny w klasach I-III i IV-VIII 
„Ilustracja do Mazurka Dąbrowskiego z okazji 
100. rocznicy odzyskania niepodległości” 
 
 
 
 
Głośne czytanie fragmentów książki autorstwa 
Kazimierza Szymeczko „A to historia! 
Opowiadania z dziejów Polski” 
 
 
Wykonanie gazetki z okazji Święta 
Niepodległości 
 
Zabawy muzyczne „Muzyczne ABC” 
 

nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej, nauczyciel 
plastyki – Ewa Broncher-
Filipska, wychowawca 
świetlicy – Dagmara Dembska 
 
 
nauczyciele świetlicy 
 
 
 
 
nauczyciele - wychowawcy 
klas 
 
nauczyciel muzyki – Beata 
Huzarska 

 

 

20.11.2018 w trakcie trwania 
zajęć 

Konkurs głośnego czytania wybranych 
fragmentów książki Jack’aMayer’a „Życie  
w słoiku. Ocalenie Ireny Sendler” 

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

 

 

21.11.2018  
 
 
 
 

„Zabawne zasady ortografii na wesoło” – 
dekoracja drzwi do sali wykonana przez 
uczniów poszczególnych klas 
 
 
Konkurs ortograficzny „Ortografii się nie 

nauczyciele – wychowawcy 
klas 
nauczyciele poloniści: Jolanta 
Janeczek, Julia Rzegocka-
Jankowska, Katarzyna 
Wojtczak 
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w trakcie trwania 
zajęć 

damy” 
 
 
Zajęcia otwarte z terapii pedagogicznej – 
uczniowie kl. III 

 

 
Julia Rzegocka-Jankowska, 
Katarzyna Wojtczak 
 
Małgorzata Kotynia 

 
22.11.2018 w trakcie trwania 

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

 
 
 
Zabawy matematyczne – „Wszechobecna 
matematyka” 
 

nauczyciele języka 
angielskiego: Katarzyna 
Błasiak, Joanna Tomczyk 
 
 
nauczyciele matematyki:  
Julita Ziaja, Szymon 
Wojciechowski 
nauczyciele poloniści: Jolanta 
Janeczek, Julia Rzegocka–
Jankowska, Katarzyna 
Wojtczak 

 

 

23.11.2018 w trakcie trwania 
zajęć 

„Matematykę da się lubić” nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej 
 

 

 
 
Nazwa Placówki:Szkoła Podstawowa nr 83 w Łodzi 
Adres:ul. Podmiejska 21 

 

Kiedy? W jakich 
godzinach? 

 

Co się będzie działo? 
Dla kogo? 

Informacje dodatkowe 
/kto prowadzi ?/ 

 

Uwagi  
/np. zgłoszenia, 

charakter 
zamknięty czy 
otwarty itp./  

19.11.2018 – 
23.11.2018 

Godziny 
zajęć 

lekcyjnych 

Konkurs plastyczny dla klas IV – V „Baśnie Andersena 
w formie historyjki obrazkowej”  

Agnieszka Lewandowska  
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Godziny wychowawcze: rozmowy na temat dysleksji Wychowawcy klas IV - 
VIII 

 

Głośne czytanie tekstów literackich w bibliotece 
szkolnej 

Tatiana Sidorska - 
Youssef 

 

Gazetka poświęcona sławnym dyslektykom – III piętro Ewa Pyczak - Kowalska  

19.11.2018 14.05 – 14.50  Zajęcia dla dyslektyków „Gry i zabawy ortograficzne” Ewa Pyczak – Kowalska Zajęcia otwarte 

19.11.2018 9.10 – 9.55 Zajęcia Ortograffiti z matematyki Karolina Kurczyk – 
Wolnicka 

Zajęcia otwarte 

21,11.2018 12.05 – 12.50 Zajęcia z zakresu terapii ręki – kl. II  Agata Małkowska Zajęcia otwarte 

23.11.2018 10.00 – 10.50 Zajęcia warsztatowe dotyczące mnemotechniki „Jak 
efektywnie zapamiętywać słówka z języka angielskiego” 

Monika Jakóbowska  Zajęcia otwarte 

 
Nazwa Placówki: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 101 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W ŁODZI 
Adres: ul. Wspólna 5/7 
Mail kontakt@sp101.elodz.edu.pl    tel.42 255 43 73 

 

Kiedy? W jakich 
godzinach? 

 

Co się będzie działo? 
Dla kogo? 

Informacje dodatkowe 
/kto prowadzi ?/ 

 

Uwagi  
/np. zgłoszenia, 

charakter 
zamknięty czy 
otwarty itp./  

19 XI 2018 r. 13.45-14.30 Zajęcia  z uczniami dyslektycznymi według programu 
terapeutycznego Ortograffiti 

 
 

pani Ewa Bralewska zamknięty 
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22 XI 2018 r. 8.00-8.45 Zajęcia  z uczniami dyslektycznymi według programu 
terapeutycznego Ortograffiti 

 
 

pani Mirosława 
Kartasińska 

zamknięty 

21 XI 2018 r. 11.50-12.35 Łamigłówki matematyczne pani Marzena Perka i 
pani Jolanta Robaszek 

zamknięty 

21 XI 2018 r. 11.30-11.50  Konkurs na najpiękniejsze przebranie 
 „W ortograficznym ogrodzie kwiatów” 
 

pani Ewa Nowak i 
pani Anna Karasińska 

zamknięty 

21 XI 2018 r. 12.50-13.35 Przedstawienie teatralne 
 „Porwanie literek” 

 

pani Ewa Nowak i  
pani Anna Karasińska 

zamknięty 

 
 
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./  

19 -23.10.18  "Sławni dyslektycy" -wystawa w bibliotece szkolnej p. Dorota Mieszkowska wszystkie 
działania są 

skierowane do 
uczniów naszej 

szkoły 
19-23.10.18  "Posłuchajcie baśni Andersena" - starsi uczniowie 

czytają wybrane baśnie uczniom klas I-III 
p. Dorota Mieszkowska  

21.10.18 12.00-16.00 Moje dziecko ma trudności w nauce czytania i pisania - 
spotkania z rodzicami 

p. Izabela Kuźmińska 
pedagog 
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19-23.10.18  Nie ogarniam!  - warsztaty  na temat organizacji nauki p. Izabela Kuźmińska 
pedagog 

 

19-20.10.18  Czytam i rozumiem - lekcje matematyki ze szczególnym 
uwzględnieniem czytania zadań 

tekstowych(interpretacja treści zadań, odpowiadanie na 
pytania dotyczące tekstu). 

 
 
 

Radosne sześciany typu Happy, Profi i Marble - 
układanie kostek  

nauczyciele matematyki: 
p. Renata Kucharska - 

Biondillo 
p. Elżbieta Milska 
p. Ilona Pietrusik 

p. Elżbieta Szumieł 
 

p. Elżbieta Milska 
 

 

19-23.10.18   
Patriotyczne dyktanda - pisownia wyrazów wielką literą 

 
 

Ortografia na wesoło - rebusy, krzyżówki i inne zabawy 
ortografią 

 
 

Poprawność językowa na co dzień - ćwiczenia 
dotyczące kultury języka, ortografii i interpunkcji w 

sytuacjach z życia codziennego 
 

Zajęcia Ortograffiti 
 

Ładnie mówię, tym się chlubię - zajęcia logopedyczne 
 

nauczyciele poloniści: 
p. Joanna Gałwiaczek 

 
 

p. Jolanta Matusiak - 
Gruchała 

 
 

p. Aleksandra Pawlik 
 
 
 
 

p. Anna Starosta 
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Nazwa Placówki: SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 111  
Adres: 90-252 Łódź, ul Jaracza 44/46 
Mail:  kontakt@sp111.elodz.edu.pl tel. (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./  

19-23.10. 2018 - Tablica informacyjna na temat organizacji i przebiegu 
XVI Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji 

na drzwiach szkoły 
Dyskalkulia-tablica na korytarzu szkolnym 

A. Czernek-Sulińska otwarty 

20.10.2018 godz. 18.00-
19.30 

Akademia Rodziców warsztat dla rodziców 
Ryzyko dysleksji w klasach I-III – niepokojące objawy. 

Dyskalkulia. 

A. Styrcz- Jędrzejek 
A.Biegała- Bednarek 

otwarty 

22.10.2018 - Konkurs wewnątrzszkolny 
- Zostań mistrzem mnożenia dla uczniów klas III 

K. Stefanowicz 
A. Czernek-Sulińska 

zamknięty 

21.10 2018 godz.15.30-
17.00 

Dyskusyjny Klub Edukacyjny - Spotkanie KLUBU 
Z pasji i oddania o bohaterach 

„Kamieni na szaniec” 

A. Leder- Hejduk zamknięty 

do 20.10.2018 - Konkurs plastyczno -polonistyczny dla uczniów klas IV-
VIII 

KSIĄŻKA MOJA PASJA 
- wykonanie samodzielne książki 

poloniści 
 

zamknięty 

19-23.10 2018 - Wystawa prac uczniów 
- Poznajemy nasze zainteresowania 

A. Gąsiorek otwarty 

 
19-23.10.2018 

długie 
przerwy 

 

Bajkoterapia– aktywne słuchanie książek 
Czytanie uczniom książek w szkolnej bibliotece 

Wystawa książek w szkolnej bibliotece 

E. Pęcherzewska 
 

otwarty 

19 -23.10.2018 - Zajęcia edukacyjne 
Matematyka - moja pasja 

nauczyciele matematyki zamknięty 

19 -23.10. 2018 godziny 
wych. 

Rozmowy na temat dysleksji i dyskalkulii wychowawcy klas zamknięty 
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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./  

21.11.2018 
środa 

16.30-18.30 IMPREZA pod hasłem: „Matematyczny pociąg” 
Program : 
-Prezentacje multimedialne na temat dysleksji, 
dyskalkulii  
-Przedstawienia teatralne przygotowane przez uczniów 
klas 1-8 
-Rozstrzygnięcie konkursów plastyczno -
matematyczno-ortograficznych ogłoszonych w 
październiku wśród uczniów klas pt.: 
* „ Kolorowe liczby” 
*„ Są słowa, od których na matematyce boli mnie 
głowa” 
*” Matematyka sprzed wieku ” 
* „ Mój sposób na tabliczkę mnożenia”...  
-Konkursy dla dzieci i rodziców w trakcie imprezy - 
„Matematyczny pociąg” 
- 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. 

 

Koordynator  
Katarzyna Zatorska 
- wicedyrektor szkoły 
Przygotowanie i  
prowadzenie nauczyciele  
SP nr 139 w Łodzi,  
pedagog i psycholog 
szkolny 

Charakter  
otwarty,  
jednakże  
prosimy osoby  
spoza szkoły o  
wcześniejszy  
kontakt z  
wicedyrektorem  
w celu  
zapewnienia  
miejsca 
(tel. 
608-422-975) 

 

 

mailto:sp139@net-partner.pl
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Nazwa Placówki: Szkoła Podstawowa nr 149 im. Obrońców Westerplatte 
Adres: ul. Tatrzańska 69a 93-219 Łódź 
mail sp149@toya.net.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./  

21.11.2018 r. 10.00 – 14.00 Szkolna gra terenowa  
(dla uczniów klas 4-6 naszej szkoły) 

Marlena Kaźmierczak 
Sylwia Karlińska 

Grażyna Witkowska 

Zamknięty 
(dla uczniów  

z naszej szkoły) 

 
 
Nazwa placówki: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 162 IM. JANA NOWAKA-JEZIORAŃSKIEGO W ŁODZI 
adres: Łódź, ul. Powszechna 15 i Strzelecka 5 
mail:  dyrektor@sp162.elodz.edu.pl, e.witkowska@sp162.elodz.edu.pl    tel. 42 646 20 02 

 

Kiedy? W jakich 
godzinach? 

 

Co się będzie działo? 
Dla kogo? 

Informacje dodatkowe 
/kto prowadzi ?/ 

 

Uwagi  
/np. zgłoszenia, 

charakter 
zamknięty czy 
otwarty itp./  

19.11.2018 r. 13.50-14.35 „PIOTRUŚ  MATEMATYK”- gra, zabawa na opanowanie 
tabliczki mnożenia.  

Wiesława Płocińska, 
korytarz przy pokoju 

nauczycielskim (budynek 
tzw. „Dużej Szkoły”, 

Łódź, ul. Powszechna 15) 

zajęcia otwarte, 
zgłoszenia na 

adres mailowy: 
e.witkowska@sp
162.elodz.edu.pl 

19,20,21,22.11. 
2018 r. 

poniedziałek: 
8.55-9.40 

wtorek: 8.00-
8.45, 9.50-

10.35, 13.50-
14.35 

środa: 10.45-
11.30 

Dykcja na lekcjach muzyki (zabawy i ćwiczenia na 
dykcję). 

Małgorzata Stadnicka, 
dla uczniów klas IV,V,VII 
sala 17 wszystkie zajęcia 

oprócz  wtorku 13.50-
14.35 (sala 14), budynek 

tzw. „Dużej Szkoły”, 
Łódź, ul. Powszechna 15) 

zajęcia otwarte, 
zgłoszenia na 

adres mailowy: 
e.witkowska@sp
162.elodz.edu.pl 

mailto:dyrektor@sp162.elodz.edu.pl
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czwartek: 
10.45-11.30 

 

22.11.2018 r. 11.30-11.50 Zabawy i gry ruchowe Paulina Korczyńska, dla 
uczniów klas I,II,III, 

korytarz w budynku tzw. 
„Małej Szkoły”, Łódź, ul.  

Strzelecka 5 

zajęcia otwarte, 
zgłoszenia na 

adres mailowy: 
e.witkowska@sp
162.elodz.edu.pl 

21,22.11.2018 
r. 

środa: 9.50-
10.35 

czwartek:9.5
0-10.35, 

10.45-11.30, 
11.50-12.35 

Zajęcia terapii logopedycznej z zastosowaniem gier 
ruchowych  

i ćwiczeń logopedycznych. 

Paulina Korczyńska, dla 
dzieci uczęszczających 
na logopedię,  budynek 

tzw. „Małej Szkoły”, 
Łódź, ul.  

Strzelecka 5 

zajęcia otwarte, 
zgłoszenia na 

adres mailowy: 
e.witkowska@sp
162.elodz.edu.pl 

20.11.2018 r. 12.55-13.00 Lekcja wychowawcza: zajęcia i zabawy wzmacniające 
poczucie własnej wartości 

 
 

Ewa Ruszkiewicz 
Ewa Witkowska 

zajęcia 
zamknięte 

21.11.2018 r. cały dzień na 
wybranych 

lekcjach 

Pokaz multimedialny dla klas czwartych: co to jest 
dysleksja? 

 
 

Ewa Ruszkiewicz 
Ewa Witkowska 

zajęcia 
zamknięte 

21.11.2018 r. 11.30-11.50, 
12.35-12.55 

Aktywna matematyka: gry i zabawy Anita Zielińska 
Małgorzata Ziemicka , 
korytarz na przerwach, 

budynek tzw. „Dużej 
Szkoły”, Łódź, ul. 
Powszechna 15 

zajęcia otwarte, 
zgłoszenia na 

adres mailowy: 
e.witkowska@sp
162.elodz.edu.pl 

21.11.2018 r. 8.55-9.40 Wesoła matematyka Zofia Animucka 
Magdalena Mączewska,  

sala 26, 
budynek tzw. „Dużej 

Szkoły”, Łódź, ul. 
Powszechna 15 

zajęcia otwarte, 
zgłoszenia na 

adres mailowy: 
e.witkowska@sp
162.elodz.edu.pl 

21.11.2018 r. 10.45-11.30 „DIGIT”-gra matematyczna Katarzyna Ciesielska, 
korytarz przy pokoju 

nauczycielskim, budynek 
tzw. „Dużej Szkoły”, 

zajęcia otwarte, 
zgłoszenia na 

adres mailowy: 
e.witkowska@sp
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Łódź, ul. Powszechna 15 162.elodz.edu.pl 

19-23.11.2018 
r. 

8.45-8.55 
9.40-9.50 

„Ortograj”-gry i zabawy ortograficzne nauczyciele języka 
polskiego,  

korytarz przy pokoju 
nauczycielskim, budynek 

tzw. „Dużej Szkoły”, 
Łódź, ul. Powszechna 15 

zajęcia otwarte, 
zgłoszenia na 

adres mailowy: 
e.witkowska@sp
162.elodz.edu.pl 

19-23.11.2018 r 11.30-11.50, 
12.35-12.55 

Turnieje tenisa stołowego nauczyciele wychowania 
fizycznego oraz Rafał 

Migowski (matematyk),  
korytarz przy pokoju 

nauczycielskim, budynek 
tzw. „Dużej Szkoły”, 

Łódź, ul. Powszechna 15 

zajęcia 
zamknięte 

22.11.2108 r. 13.40-15.00 Punkt konsultacyjny dla rodziców Ewa Witkowska, s.10 
budynek tzw. „Dużej 

Szkoły”, Łódź, ul. 
Powszechna 15 

Dla rodziców  
i innych osób 

chcących 
pogłębić wiedzę 

na temat 
dysleksji. 

22.11.2018 r. 12.55-13.40 Zajęcia metodą Dennisona 
 
 
 
 

Maria Szeflińska zajęcia 
zamknięte 
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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./ 

13.11.2018 
19-23.10.2018 

 
Przygotowanie i rozprowadzanie ulotek informacyjnych 

wśród rodziców (symptomy dysleksji – Co powinno 
zaniepokoić? Gdzie szukać pomocy?). 

pedagog, psycholog zamknięty 

19.11.2018 
21.11.2018 
23.11.2018 

15.30-16.00 
16.00-17.00 
16.00-16.30 

Tydzień informacji dla rodziców – konsultacje z 
pedagogiem i psychologiem dotyczące diagnozy i pracy 

z uczniem z dysleksją lub zagrożonego nią. 
pedagog, psycholog zamknięty 

19-23.11.2018  
Lekcje języka polskiego uwzględniające specyfikę 

trudności w pracy ucznia z dysleksją. 
nauczyciele poloniści zamknięty 

 
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./  

19.11.2018 r.  
9.00 – 10.00 

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

 
 

Biegające dyktando 
(uczniowie klas IV-VIII) 

nauczyciele języka 
polskiego 

nauczyciel wspierający 
 

nauczyciele świetlicy 
pedagog szkolny 

charakter 
zamknięty 

mailto:kontakt@sp174.elodz.edu.pl
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20.11.2018 r. 16.00 – 18.00 
 
 

17.00 – 18.00 

Konsultacje logopedyczne 
(rodzice, uczniowie) 

 
Konsultacje pedagogiczne 

(rodzice) 

nauczyciel świetlicy 
 
 

pedagog szkolny 

charakter 
zamknięty 

21.11.2018 r. cały dzień Parada trudności ortograficznych 
trudne słowa, łamańce językowe 

(uczniowie) 
 

nauczyciele języka 
polskiego 

 

charakter 
zamknięty 

22.11.2018 r. 10.00 – 12.00 Co dwie głowy, to nie jedna 
gra dydaktyczna 

(uczniowie klas IV-VIII) 

nauczyciele matematyki charakter 
zamknięty 

23.11.2018 r. 
 
 
 

cały dzień Ortograficzny słownik obrazkowy 
(uczniowie klas I-III) 

 
Głośne czytanie (uczniowie klas V-VIII) 

 

nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej 

 
nauczyciele języka 

polskiego 

charakter 
zamknięty 

 
 
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? 
W jakich 

godzinach? 
 

Co się będzie działo? 
Dla kogo? 

Informacje dodatkowe 
/kto prowadzi ?/ 

 

Uwagi 
/np. zgłoszenia, 

charakter 
zamknięty czy 
otwarty itp./ 

19.11.2018 r. 16.00 – 18.30 
Punkt konsultacyjny dla rodziców „Wszystko na temat 
dysleksji” – w gabinecie pani pedagog. 

Pani pedagog  
p. Monika Pacewicz 

Działania te 
adresowane są  
do uczniów  
i rodziców S.P.  
nr 199 

20. 11.2018 r. 10:00 – 12:00 

Matematyczny ESCAPEROOM – Podróż w głąb 
ludzkiego ciała – W gabinecie szalonego matematyka. W 
poszukiwaniu „Eliksiru wiecznej młodości”. 
Przeznaczone dla uczniów klas VII – VIII. 

Biologia – pani 
Katarzyna Skolimowska,  
Matematyka – pan 
Dominik Kwiatkowski; 
metodyk z ŁCDNiKP. 

Działania te 
adresowane są  
do uczniów  
i rodziców S.P.  
nr 199 
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21 .11.2018 r. 14:00 – 15:30 

Projekt edukacyjny KOLOROWA MATEMATYKA pod 
patronatem mBanku; przeznaczony dla uczniów klas I – 
IV. Zajęcia pokazowe, wyeksponowanie dokonań 
naszych uczniów. W poszukiwaniu symetrii w 
przyrodzie i architekturze; bieg patrolowy w Parku 
Źródliska; tworzenie makiety Muzeum Miasta Łodzi z 
prostopadłościanów; gry interaktywne z 
wykorzystaniem tabletów i aplikacji KAHOOT; rozgrywki 
szachowe. 

Matematyka – pani Iwona 
Wawrzyńczak 

Charakter 
zamknięty 

22. 11.2018 r. 12:00 – 14:00 

DZIEŃ Z TABLICZKĄ MNOŻENIA – dla całej 
społeczności szkolnej oraz Rady Pedagogicznej. Dzieci 
sprawdzają znajomość tabliczki mnożenia wśród 
uczniów, a także nauczycieli.   

Nauczyciele matematyki 
oraz Samorząd Szkolny 

Charakter 
zamknięty 

24. 11.2018 r. 10:00 – 13:00 

Sobotni FESTIWAL NAUKI I TECHNIKI – III edycja. 
Współpraca z Politechniką, Uniwersytetem Łódzkim, 
EC1, Planetarium, GUS, Polskim Związkiem 
Szachowym. Szeroka oferta zajęć dla uczniów klas I – 
VIII, z dużym zaangażowaniem dyslektyków oraz ich 
rodziców. Zajęcia są przeprowadzane przez 
zaproszonych gości, studentów, a także naszych 
nauczycieli przedmiotowców.  

Osoby odpowiedzialne: 
Matematyka – p. Iwona 
Wawrzyńczak, p. 
Dominik Kwiatkowski; 
Język polski – p. Dorota 
Franciszkowska, p. 
Natalia Rajczak. 

Charakter 
otwarty 

19 – 23 
11.2018 r. 

8:00 – 16:00 

Cykl lekcji informatycznych z wykorzystaniem 
wybranych gier i zabaw ortograficznych; przeglądanie 
stron i zawartych tam informacji wartościowych dla 
każdego ucznia,  szczególnie dla tych, którzy mają 
kłopoty z poprawnym zapisem. 

Nauczyciele informatyki  
p. Anna Wojciechowska 
p. Magdalena Zasada 

Charakter 
zamknięty 

19 – 23 
11.2018 r. 

8.00 – 16.00 

Rozpropagowanie wśród uczniów oraz nauczycieli akcji 
BOOKCROSSING – na korytarzach, na terenie całej 
placówki znajdują się duże, kolorowe pudełka – 
wagoniki Tuwimowskiego pociągu, gdzie można 
wymienić się daną pozycją książkową. Kontynuacja 
działań. 

Opiekunowie Samorządu 
Szkolnego oraz panie 
polonistki 

Charakter 
zamknięty 

19 – 23 
11.2018 r. 

8.00 – 16.00 
Wystawa prac uczniów pod hasłem MATEMATYKA – 
BIOLOGIA W LICZBACH; modele przestrzenne – 
przekrój skóry, komórki, DNA. 

Biologia – pani 
Katarzyna Skolimowska,  
Matematyka – pan 
Dominik Kwiatkowski; 
metodyk z ŁCDNiKP. 

Charakter 
zamknięty 
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Nazwa Placówki: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 201 
Adres: ul. Aleksandrowska 159, Łódź  
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./  

poniedziałek- 
czwartek 

w godzinach 
zajęć 

dydaktyczny
ch 

Cykl klasowych ćwiczeń uzupełniających  

pt. Matematyczny samouczek w formie kart pracy typu 
Tajemnicza baszta. 

n-le zajęć 
dydaktycznych, 
organizatorzy 
dostarczają materiały 

Wszystkie 
propozycje są 

tylko dla 
uczniów szkoły i 

ich rodziców. 
20-22.11.2018r.  Informacje wstępne dla rodziców w ramach autorskiego 

programu profilaktycznego  
„A może to opto-dysleksja?” 
Tablica informacyjna na temat organizacji i przebiegu 
XVI Tygodnia Świadomości Dysleksji w Łodzi, zachęta 
do udziału w bezpłatnych przesiewowych badaniach 
wzroku w Ośrodku Korekcji Wzroku 

n-l terapii ped.  
 

 
 
 
 
 
 

 

 
poniedziałek- 
czwartek 

w godzinach 
zajęć 

pozalekcyjny
ch 

Konstruowanie planszowych gier matematycznych – 
konkurs matematyczno-plastyczny „Od mnożenia głowa 
nie boli” 
Gry stolikowe i karciane – „Tabliczka mnożenia uczy i 
bawi” 

n-le pozalekcyjnych 
zajęć wychowawczych 
organizator konkursu- n-l 
terapii ped. 

 

 
piątek 

termin do 
uzgodnienia 
z fundacją 

Podsumowanie Tygodnia – wizyta przedstawicieli 

Fundacji Serdecznik. Montaż słowno-muzyczny 

„Spacerkiem po Łodzi z książką w ręku”. Inauguracja 

projektu czytelniczego – „Książkowe układanki” w 

formie „Biblioteki na kółkach”- powitanie bajkowozu. 

Organizatorzy imprezy, 
gł. B.Drogosz oraz n-le 
specjaliści: terapeuta 
ped. S.Szutenbach i  
logopeda – A.Trzeciecka 
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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 ?/ 

 

Uwagi  
/np. zgłoszenia, 

charakter 
zamknięty czy 
otwarty itp./  

19.11-23.11. 
2018 r. 

Czas pracy 
szkoły. 

 
 
 
 

9:00-11:00 

Wystawa tematyczna na korytarzu szkolnym 
w pawilonie A II:  „Słynne osoby z    dysleksją” 
(portrety, biografie), kierowana do społeczności 
ZSO nr 8  oraz do zaproszonych gości – uczniów szkół 
podstawowych z opinią o dysleksji oraz ich nauczycieli. 
 
Warsztaty dla uczniów gimnazjum: „Dawno, dawno 
temu…- tworzymy ortograficzną historię”. 
„Jestem zwierzęciem na „Ż” – gra edukacyjna. 
 
 

mgr Hanna Karska-
Buczek 
n-el j. polskiego, 
terapeuta pedagogiczny, 

logopeda 
 

 mgr Marta Grzegorczyk 
  n-el j. polskiego 

charakter 
otwarty 

 
 
 

 
   charakter  
   zamknięty 

20.11.2018 r. 8:00-9:00 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-11:00 

Konkurs dla uczniów dyslektycznych gimnazjum i 
liceum „Mistrz Kaligrafii 2018/2019”. 
 
 
 
 
 
 
Konkurs dla uczniów dyslektycznych liceum  z języka 
angielskiego „My Small Victory”. 

mgr Hanna Karska-
Buczek 
 mgr Teresa Stępniak  
 nauczyciele j. polskiego 

 
 
 
 

mgr Ewa Krzyczmonik 
n-el j. angielskiego 

charakter 
zamknięty 
(zapisy u 

nauczycieli 
języka polskiego 

do 9.11.2018) 
 
 

charakter 
zamknięty 
(zapisy u 

nauczycieli 
języka 

angielskiego do 
9.11.2018) 

mailto:szkoła@zso8.pl


41 

 

21.11.2018 r. 
 
 
 
 
 

13:00-15:00 „Hiszpańskie igraszki” - 100 ćwiczeń usprawniających 
umiejętność czytania i pisania oraz rozumienia ze 
słuchu (warsztaty dla uczniów gimnazjum). 
 
 

mgr Joanna Pawlak 
n-el j. hiszpańskiego, 

 

charakter 
zamknięty 
(zapisy u 

nauczyciela 
języka 

hiszpańskiego 
do 9.11.2018 r.) 

 
22.11.2018 r. 10:00-12:00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
godziny do 
dyspozycji 
wychowawcy 
w gimnazjum 
 
 

Warsztaty matematyczne dla uczniów dyslektycznych z 
klas VII i VIII szkół podstawowych, zaproszonych do  47 
Liceum Ogólnokształcącego - Szkoły Przyjaznej 
Uczniom z Dysleksją – w ramach drzwi otwartych. 
Tematyka warsztatów: 

 „Matematyka na wesoło” 

 „Kodujemy, szyfrujemy” 

 „ Zagadki nie tylko matematyczne” 

 „Dwie tajemnicze maski” 
 
 
 
Warsztaty dla zaproszonych nauczycieli szkół 
podstawowych – opiekunów uczniów dyslektycznych 
klas siódmych i ósmych - z wykorzystaniem                               
przykładowych ćwiczeń zawartych w zeszytach 
„Ortograffiti”. 
Prezentacja Programu Edukacyjno-Terapeutycznego 
„Ortograffiti” WYDAWNICTWA OPERON, przybliżenie 
problematyki dysleksji na podstawie praktyki szkolnej 
oraz zapoznanie z działaniami Zespołu do spraw 
dysleksji w ZSO nr 8. 
 
Przeprowadzenie zajęć poświęconych problematyce 
dysleksji (np. prezentacja sylwetek słynnych 
dyslektyków). 
 
 
 

 
 
nauczyciele matematyki: 

 
mgr Danuta Węgrowska 
 mgr Monika Madaj 
 mgr Beata Gralewska                      
 mgr inż. Sławomira     
Matuszko 
    n-el fizyki i chemii 

 
 
 
mgr Hanna Karska-
Buczek 
n-el j. polskiego 
mgr Magdalena  
 Pietrzykowska 
pedagog szkolny 
 
 
 
 
wychowawcy klas 
gimnazjalnych 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
charakter 
otwarty 
(zapisy pod 
numerem 
telefonu  
42 673 86 83 
do 9.11.2018 r.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
charakter 
zamknięty  
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16:00-17:00 Spotkanie z rodzicami uczniów dyslektycznych ZSO nr 
8 na temat problematyki dysleksji: 
Prezentacja na temat: 

 Czym jest dysleksja? 

 Jak pomóc dziecku dyslektycznemu w domu? 

 Prezentacja Programu Edukacyjno-
Terapeutycznego „Ortograffiti” WYDAWNICTWA 
OPERON. 

 

mgr Hanna Karska-
Buczek 
n-el j. polskiego 
mgr Magdalena  
 Pietrzykowska 
pedagog szkolny 

 

 
 
charakter 
zamknięty 

23.11.2018 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 

godziny do 
dyspozycji 

wychowawcy 
w liceum 

 
godziny 
pracy 

pedagoga  

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 klas  
licealnych 
 
 
 
  mgr Magdalena  
Pietrzykowska 
pedagog szkolny 
 

charakter 
zamknięty 

 
 
 

charakter 
zamknięty 

 


