
1 
 

 
 
 
 
 

POLSKIE TOWARZYSTWO DYSLEKSJI  
ODDZIAŁ W ŁODZI 

www.ptd-lodz.pl 
 

XX EUROPEJSKI TYDZIEŃ ŚWIADOMOŚCI  DYSLEKSJI W ŁODZI 
 
 
 

 

 
3-9 października 2022 

  



 

Udział we wszystkich działaniach jest nieodpłatny. Zapraszamy do  skorzystania z 
  

2 

 
Udział we wszystkich działaniach jest nieodpłatny. Zapraszamy do  skorzystania z proponowanych działań.proponowanych działań. 



3 
 

Spotkanie interaktywne dla uczniów i dorosłych w Klubie Nauczyciela  
ul. Piotrkowska 137 

5 października 2022 r.  
godzina: 11-14 

 

KSIĄŻKI ŻYCIEM PISANE 

 
 

Wychodząc z założenia, że każdy człowiek jest jak książka, która ma różne rozdziały, zapraszamy do czytania takich żywych dzieł. 
W naszej niezwykłej bibliotece znajdzie się miedzy innymi: 

 Pani Profesor od Dysleksji, 
 Mama ucznia z dysleksją , a zarazem nauczycielka,  
 Pedagożka z pasją do oswajania dzieci z matematyką, 
 Twórcza terapeutka, sama będąca osobą z dysleksją, 
 Licealista z wieloma pasjami i talentami.  

Każdą z tych „książek” będzie można przeczytać. Jak? Poprzez rozmowę, słuchanie, wspólne działanie. 
Oprócz tego każdy będzie miał okazję do stworzenia wybranych kart swojej „życiowej książki”.  
 
Zapraszamy uczniów klas VI-VII z nauczycielami lub rodzicami. Zgłoszenia drogą mailową: ptd.lodz@gmail.com 
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„SPRAWDŹ, CZY TWOJE DZIECKO DOBRZE WIDZI”- 

BEZPŁATNE KONSULTACJE ORTOPTYCZNE  

7.10.2022 r. w godz. 11.00-18.00 

MIEJSCE:   Ośrodek Korekcji Wzroku w Łodzi ul. Próchnika 1 

Na konsultacje wymagane są wcześniejsze zgłoszenia pod nr 42 633 58 98 

 

DZIAŁANIA W PORADNIACH PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH 
 I SPECJALISTYCZNYCH 

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

 
Kiedy? W jakich 

godzinach
? 
 

Co się będzie działo? 
Dla kogo? 

Informacje dodatkowe 
/kto prowadzi ?/ 

 

Uwagi  
/np. zgłoszenia, charakter 

zamknięty czy otwarty 
itp./  

 
3.10-7.10 

2022r. 

 
8.00-18.00 

 
Wszyscy mamy mocne strony 

- akcja rozpoznawania zasobów dzieci wg teorii 
inteligencji wielorakich 

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

 

 
 
 

Wszyscy pracownicy 

 

 
3.10-7.10 

2022r. 

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

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

 
Natalia Błaszczyńska 

Katarzyna Brot 
Dominika 

Drygasiewicz 
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wspierania rozwoju osób z dysleksją Danuta Gmosińska 

 
3.10.2022 r. 

 
14.00-17.00 

 
 Konsultacje dla rodziców i dzieci z dysleksją 

 – jak uczy się osoba z dysleksją? 
- jak rozpoznać i wykorzystać potencjał płynący z 

dysleksji? 
- jak wspierać dziecko w pokonywaniu trudności w 

czytaniu i pisaniu? 
 

 
 
 

Danuta Gmosińska 

Zgłoszenia  
tel.42 651 49 72 lub 42 651 

36 52 
lub mailowe: 

d.gmosinska@ppp1.elodz
.edu.pl 

 
4.10.2022 r. 

 
10.00-11.30 

 
„Zacznij od rz”– aktywne poznawanie pisowni wyrazów 

z „rz” - terenowa gra interaktywna 
 dla uczniów klasy  III i IV  

 

 
Natalia Błaszczyńska 

Katarzyna Brot 
Patrycja Brosowska 

Anna Buczyńska-
Cieszyńska 

Danuta Gmosińska 
Katarzyna Krasoń 

Julia Marciniak 
Katarzyna Szopka 
Joanna Wójcicka 

 

 
Charakter zamknięty- dla 
uczniów kl. III i IV SP 54 

 
5.10.2022r. 

 
10.00-11.30 

 
„Ryzyko dysleksji”- spotkanie dla nauczycieli 

przedszkoli 

 
Karolina Juraszczyk 

 

Spotkanie otwarte dla 
nauczycieli przedszkoli 

 
 

7.10.2022r. 

 
 

10.00-12.00 

 
Dysleksja – kompendium wiedzy, mity i fakty, 

rozpoznawanie  i wsparcie    
Spotkanie dla pedagogów i psychologów szkolnych 

 

 
Danuta Gmosińska 

 

Spotkanie otwarte dla 
pedagogów i 

psychologów szkolnych 
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Nazwa Placówki: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Łodzi 
Adres: Motylowa 3 
mail kontakt@ppp2.elodz.edu.pl   tel. 6591581 

 
Kiedy? W jakich 

godzinach? 
 

Co się będzie działo? 
Dla kogo? 

Informacje dodatkowe 
/kto prowadzi ?/ 

 

Uwagi  
/np. zgłoszenia, 

charakter 
zamknięty czy 
otwarty itp./  

03.10.2022 11-12 Punkt konsultacyjny M. Marzysz Zapisy w 
rejestracji 

04.10.2022 9-10 Punkt konsultacyjny P. Mołda Zapisy w 
rejestracji 

04.10.2022 11-12 Punkt konsultacyjny M. Banasiak-Binieda Zapisy w 
rejestracji 

04.10.2022 15-16 
17-18 

Punkt konsultacyjny M. Płoszaj Zapisy w 
rejestracji 

05.10.2022 11-12 Punkt konsultacyjny J. Szerszenowicz-
Jabłońska 

Zapisy w 
rejestracji 

06.10.2022 11-12 Punkt konsultacyjny M. Marzysz Zapisy w 
rejestracji 

07.10.2022 12-13 Gry i zabawy doskonalące znajomość zasad 
ortograficznych 

K. Wentlandt Zapisy w 
rejestracji 
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Nazwa Placówki: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3   
Adres: Łódź ul. Dowborczyków 5 
Mail kontakt@ppp3.elodz.edu.pl    tel. 42 67 67 305 

 
Kiedy? W jakich 

godzinach? 
 

Co się będzie działo? 
Dla kogo? 

Informacje dodatkowe 
/kto prowadzi ?/ 

 

Uwagi  
/np. zgłoszenia, 

charakter zamknięty 
czy otwarty itp./  

03 – 9.10.2022 8-18 Materiały informacyjne – ulotki dla rodziców nt. 
dysleksji 

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

05.10.2022 8.15 - 10 konsultacje Karol Kędzia Zapisy tel. 42 67 67 
305 

06.10.2022 10-12 konsultacje Karol Kędzia Zapisy tel. 42 67 67 
305 

05.10.2022 14-16 konsultacje Izabella Gawrońska Zapisy tel. 42 67 67 
305 

06.10.2022 14-16 konsultacje Izabella Gawrońska Zapisy tel. 42 67 67 
305 

07.10.2022 8.15-10 konsultacje dla rodziców dzieci uczęszczających 
 na zajęcia grupowe dla dzieci 6 - letnich 

Katarzyna Mertyn, 
Katarzyna Maciejewska 

zamknięte 

 
Nazwa Placówki: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4 
Adres: Łódź al. Piłsudskiego 101 
Mail: kontakt@ppp4.elodz.edu.pl Tel. 426744588, 530622874 

 
Kiedy? W jakich 

godzinach? 
 

Co się będzie działo? 
Dla kogo? 

Informacje dodatkowe 
/kto prowadzi ?/ 

 

Uwagi  
/np. zgłoszenia, 

charakter 
zamknięty czy 
otwarty itp./  

03.10.2022r. 16.00-17.00 Warsztaty dla uczniów z klas I-III „W planszówki gram, 
bo o ortografię dbam” 

mgr Ewa Krystek 
mgr Sabina Sikora 

Charakter 
zamknięty 

03-09.10.2022r. Cały tydzień Badanie platformą zmysłów mgr Ewa Stefańska-
Nowak 

mgr Bożena Załuska 
mgr Sabina Sikora 
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03-09.10.2022r.  Opracowanie ulotki informacyjnej dla szkół dotyczącej 
problematyki dysleksji 

mgr Izabela Socha 
mgr Agnieszka Sochacka 

 

03-09.10.2022r.  Opracowanie materiałów dotyczących tematyki 
dysleksji zamieszczonych na tablicach informacyjnych 

w poradni 
 

mgr Ewa Krystek 
mgr Lidia Witaszczyk-

Robak 

 

 
Nazwa Placówki: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5 
Adres: Kopernika 40, 90-552 Łódź 
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./  

5.10.2022 r. 15.30-16.30 „Rozpoznawanie symptomów ryzyka dysleksji 
rozwojowej wśród uczniów klas I-III” – konsultacje dla 

nauczycieli 

mgr Magdalena 
Pabijanek pedagog 

charakter 
otwarty 

5.10.2022 r. 17-18 „Instruktaż terapeutyczny – prezentacja metod pracy dla 
dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu” – 

konsultacje dla rodziców 

mgr Magdalena 
Pabijanek pedagog 

charakter 
otwarty 

7.10.2022 r.  14-16 „Cechy świadczące o zwiększonym ryzyku dysleksji 
rozwojowej wśród dzieci klas I-III” – konsultacje dla 

rodziców 

mgr Marta Jabłońska 
pedaogog 

charakter 
otwarty 

7.10.2022 r.  15-16.30 „Zaburzenia rozwoju mowy jako istotny czynnik 
trudności w czytaniu i pisaniu – na co może zwrócić 

uwagę nauczyciel wychowania przedszkolnego i 
edukacji wczesnoszkolnej” – konsultacje dla 

nauczycieli 

mgr Patrycja Pokorska 
neurologopeda 

charakter 
otwarty 

7.10.2022 r. 16.30-18 Przesiewowe badanie słuchu fizycznego Platformą 
Badań Zmysłów dla dzieci od 6 roku życia 

mgr Patrycja Pokorska 
neurologopeda 

charakter 
otwarty 
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Nazwa Placówki: Specjalistyczna Poradnia Wspierania Rozwoju i Terapii 
Adres: ul. Hipoteczna 3/5 91-335 Łódź 
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./  

04.10.2022 15.00 – 17.00 Konsultacje dla rodziców i dzieci z trudnościami 
w czytaniu i pisaniu.  

Dyżur pełniony przez 
mgr Jarosława Ziętka. 

Bez 
wcześniejszego 

umówienia.  

4.10.2022 14:00 – 15:00 „Ciekawa ortografia” zajęcia warsztatowe dla dzieci z kl. 
IV-V  

Leszek Sołtysiak  Konieczne 
zgłoszenie tel. 
lub mailowe do  

05.10.2022 
07.10.2022 

13.00 – 14.00 
15.00 – 16.00   

Konsultacje dla rodziców i nauczycieli dzieci 
z trudnościami w uczeniu się matematyki, podejrzeniem 

dyskalkulii.   

Dyżur pełniony przez 
mgr Jadwigę Kaczmarek. 

Zgłoszenia do 
05.10.2022 r. 

w sekretariacie 
Poradni.  

06.10.2022 15.00 – 16.00 „Ręka, głowa i będzie rozmowa. Usprawnianie 
koordynacji wzrokowo-ruchowej z wykorzystaniem 

języka migowego” – zajęcia grupowe z zakresu 
profilaktyki dysleksji dla dzieci z klas I-III.  

Zajęcia prowadzone 
przez mgr Halinę 

Grzywaczyńską i mgr 
Beatę Milczarek.  

Grupa 8 dzieci. 
Zgłoszenia do 
04.10.2022 r. 

w sekretariacie 
Poradni. 

07.10.2022 16.00 – 18.00  Konsultacje dla rodziców i nauczycieli dzieci z dysleksją. Dyżur pełniony przez 
mgr Marię Maciaś. 

Bez 
wcześniejszego 

umówienia. 

07.10.2022 10.00 – 11.00  Konsultacje dla rodziców i dzieci z trudnościami 
w uczeniu się czytania i pisania. 

 
 

Dyżur pełniony przez 
mgr Urszulę Król. 

Bez 
wcześniejszego 

umówienia. 
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Nazwa Placówki: 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./ 

3.10.2022. 12.00-13.00 Badania przesiewowe uczniów klas II pod kątem 
trudności edukacyjnych w 43 LO 
 

mgr W. Maksajda - 
Ptaszek 

Charakter 
zamknięty 

4.10.2022 15.00-18.00 Dyżur dla rodziców, uczniów i nauczycieli – problemy 
edukacyjne oraz praca indywidualna dla osób z 
dysleksją 
 

K. Kozańska Charakter otwarty 

5.10.2022 12.00-16.00 Dyżur dla rodziców, uczniów i nauczycieli – problemy 
edukacyjne oraz praca indywidualna dla osób z 
dysleksją 
. 

mgr W. Maksajda - 
Ptaszek 

Charakter otwarty 

7.10.2022 11.00-15.00 Spotkanie w Okręgowej komisji Egzaminacyjnej 
dotyczące dostosowań dla uczniów z dysleksją na 
egzaminie maturalnym 
 

Przedstawiciel OKE Spotkanie 
zamknięte 
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DZIAŁANIA W SZKOŁACH 

 
Nazwa Placówki: Szkoła Podstawowa nr 10 
Adres: Łódź, ul. Przybyszewskiego 15/21 
mail kontakt@sp10.elodz.edu.pl  tel. /fax 42 684 17 94   

 
Kiedy? W jakich 

godzinach? 
 

Co się będzie działo? 
Dla kogo? 

Informacje dodatkowe 
/kto prowadzi ?/ 

 

Uwagi  
/np. zgłoszenia, 

charakter 
zamknięty czy 
otwarty itp./  

4,5,6.10. 
2022 r.. 

Długie 
przerwy 

11.13 – 11.50 

Uczniowie z klas VIII-ych czytają dzieciom z klas I-III Pedagog szkolny i 
nauczyciel języka 

polskiego 
 

Dla uczniów SP 
10 

6.10.2022 r. W czasie 
zajęć 

dydaktycz-
nych 

Klasy III – zabawy związane z ortografią Pedagog szkolny i 
nauczyciele klas III 

Dla uczniów SP 
10 

Od 4.10 do 
końca 

października  

 Tablice informacyjne o dysleksji oraz sławnych 
osobach z dysleksją 

nauczyciel języka 
polskiego 

Dla uczniów SP 
10 

4-6.10.2022 r. W czasie 
zajęć 

dydaktycz-
nych 

Klasy I- ćwiczenia w orientacji w schemacie ciała oraz 
położeniu przedmiotów w przestrzeni. 

Głośne czytanie książki „Plastusiowy pamiętnik” M. 
Kownackiej 

Nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej 

Dla uczniów SP 
10 

5-6.10.2022 r. W czasie 
zajęć 

dydaktycz-
nych 

Klasy II - Rozwiązywanie rebusów i łamigłówek z 
wykorzystaniem programów multimedialnych. 

Kolorowa ortofrajda- poznajemy trudności ortograficzne  
 

Nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej 

Dla uczniów SP 
10 
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Nazwa Placówki: Szkoła Podstawowa nr 24 
Adres: Łódź 91-308 
mail sp24@toya.net.pl   tel. /fax 42 654-32-60, 730 014 024   

 
Kiedy? W jakich 

godzinach? 
 

Co się będzie działo? 
Dla kogo? 

Informacje dodatkowe 
/kto prowadzi ?/ 

 

Uwagi  
/np. zgłoszenia, 

charakter 
zamknięty czy 
otwarty itp./  

6. 10. 2022r. 9.50-11.30 Jesienne mandale- uczymy się skupienia Małgorzata Ferlich 
 

 

6. 10. 2022r. Wg planu 
lekcji 

Lekcje kaligrafii Anna Koperek  

5. 10. 2022r. 
6. 10. 2022r. 

9.50-10.35 
11.50-12.35 

Zabawy z językiem angielskim Małgorzata. Kuć  

5- 6.10.2022r. Wg planu 
lekcji 

Techniki liczenia Beata Kaczmarek  

3- 9. 10.2021r.  9.00-12.35 Doskonalenie analizy i syntezy słuchowej. Usprawnianie 
małej i dużej motoryki. 

Magdalena Ambroszczyk  

3- 9.10.2022r. Cały tydzień Dyslektyczne potyczki (spacerownik). 
Ćwiczenia uwagi wzrokowej i spostrzegawczości. 

Anna Szymańska  

7. 10. 2022r.  10.45- 11.30 Arteterapia Agata Piekarska- 
Marciniak 

 

3- 9.10. 2022r. Cały tydzień Gazetka tematyczna Samorządu Uczniowskiego. Dorota Pasiewicz 
Iwona Wiaderna- 

Siedlecka 
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5. 10.  2022r. 
7. 10.  2022r. 

13.45- 14.30 Gry ortograficzne Danuta Bąk  

3- 9.10. 2022r. Wg planu 
lekcji 

Biegane dyktando. Agnieszka Liwo  

 
 
Nazwa Placówki: Szkoła Podstawowa nr 48 im. Stanisława Moniuszki 
Adres:  ul. Rydzowa 1591-211 Łódź 
mail    kontakt@sp48.elodz.edu.pl tel. (42)6520360 

 
Kiedy? W jakich 

godzinach? 
 

Co się będzie działo? 
Dla kogo? 

Informacje dodatkowe 
/kto prowadzi ?/ 

 

Uwagi  
/np. zgłoszenia, 

charakter 
zamknięty czy 
otwarty itp./  

3.10.2022r. 10.00-12.00 Udział w III Międzyszkolnym Konkursie Języka 
Angielskiego  

„My Small Victory 2022” online dla uczniów klas 7-8 
posiadających opinię o dysleksji – organizowanym 

przez 47 LO 

nauczycielki języka 
angielskiego: 
Anna Kubik, 

Katarzyna Lubczyńska-
Połeć, 

Ewa Pospieszyńska 
 

zamknięty 

3-7.10.2022r. w trakcie 
trwania zajęć 
w szkole 

„Językowe memory” – sposób na zapamiętywanie 
słówek w języku niemieckim (zajęcia w klasach VII-VIII) 

nauczyciel języka 
niemieckiego 

Karolina Małecka 

zamknięty 

3- 7.10.2022r. w trakcie 
trwania zajęć 

Zakładki do książek z trudnymi wyrazami 
lub zasadami ortograficznymi  

 
 

nauczyciele świetlicy: 
Monika Witek, 

Przemysław Albrecht, 
Magdalena Supeł, 

oraz 
 

wychowawcy klas  
klas II-III: 

Renata Madej, 
Ewa Sobańska, 

zamknięty 
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Maria Kowalczyk, 
Emilia Sikora 

 
3-7.10.2022r. w trakcie 

trwania zajęć 
Ortograficzne labirynty, rebusy, krzyżówki, zagadki  

oraz ćwiczenia kaligraficzne 
wychowawcy klas  

klas II-III: 
Maria Kowalczyk 
Ewa Sobańska, 
Renata Madej, 
Emilia Sikora 

 

zamknięty 

3-9.10.2022r. 
gazetka/ 

wystawka  

w ciągu 
całego 

tygodnia 

Gazetka/wystawka poświęcona dysleksji  
i sławnym osobom z dysleksji 

nauczyciel  prowadzący 
koło dziennikarskie 

Agnieszka Krzesińska 

zamknięty 

3-9.10. 2022r. w ciągu 
całego 

tygodnia 

Umieszczenie na terenie szkoły,  
stronie internetowej szkoły  

i w dzienniku elektronicznym plakatów, informacji  
o XX Europejskim Tygodniu Świadomości Dysleksji 

obchodzonym w dniach 3-9.10.2022r. pod hasłem 
„Przełamujemy bariery!”  

 

nauczyciel języka 
polskiego, 
terapeuta 

Agnieszka Krzesińska 

zamknięty 

3-7.10.2022r., 
październik/ 

listopad  
2022r. 

w trakcie 
trwania zajęć 

Szkolny konkurs „Zdolny uczeń z dysleksją” 
dla klas IV-VIII 

nauczycielki języka 
polskiego: 

 
Justyna Dudek, 

Agnieszka Krzesińska, 
Justyna Pawlicka 

Małgorzata Szymańska 
 
 

zamknięty 

3-7. 10. 2022r., 
październik 

w trakcie 
trwania zajęć 

Szkolny konkurs kaligraficzny 
dla klas II-III 

 
 

 
 
 

    wychowawcy klas I-III: 
   
    Emilia Sikora 
    Ewa Sobańska, 
    Renata Madej, 
    Maria Kowalczyk, 
      

nauczycielki języka 

zamknięty 
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Szkolny konkurs kaligraficzny dla klas IV-VI i VII-VIII 

 
 
 

polskiego: 
Małgorzata Szymańska 

Justyna Dudek, 
Agnieszka Krzesińska, 

Justyna Pawlicka 
 

3-7.10.2022r.  w trakcie 
trwania zajęć 

Godziny wychowawcze poświęcone dysleksji, 
plakaty o dysleksji wykonane przez uczniów klas IV-VIII 

(na klasową gazetkę) 
 

wychowawcy  
klas IV-VIII 

zamknięty 

 
3-7.10. 2022r., 

październik 

w trakcie 
trwania zajęć 

„Zacznijmy od czytania” –  Czytanie dzieciom  
przez nauczycieli na lekcjach 

oraz młodszym uczniom przez uczniów starszych 
(wierszyki ortograficzne, bajki terapeutyczne, baśnie, 

opowiadania i inne utwory) 

nauczyciele uczący 
wszystkich przedmiotów, 

nauczyciele nauczania 
początkowego, 

nauczyciele świetlicy 
oraz 

opiekunowie szkolnego 
wolontariatu: 

Anna Olborska, 
Marta Kubacka 

zamknięty 

3-7.10. 2022r., 
październik 

w trakcie 
trwania zajęć 

Jak korzystać ze słowników? 
Lekcje w bibliotece szkolnej dla klas III, IV V. 

 

nauczyciel bibliotekarz 
Halina Tumińska 

zamknięty 

3-9.10.2022r. w trakcie 
trwania zajęć 

Krótkie ćwiczenia relaksacyjne podczas zajęć 
(uczniowie klas I-VIII) 

nauczyciele wszystkich 
przedmiotów,  

wychowawcy klas I-III, 
nauczyciele świetlicy 

zamknięty 

3-9.10.2022r. w trakcie 
trwania zajęć 

„Pomniejszam, powiększam – zabawy z soczewką” – 
lekcje w klasach VII-VIII 

 
„Uczniowie z dysleksją na lekcji fizyki” – pogadanka. 

nauczyciel fizyki i chemii 
Beata Szulc 

zamknięty 

3-9.10.2022r.  w trakcie 
trwania zajęć 

„Sześć szlaków wiodących do mózgu” –  
warsztaty dla uczniów klas VII-VIII 

terapeuta, 
nauczyciel języka 

polskiego 
Ilona Kałużna 

zamknięty 
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3- 7.10.2022r.  w trakcie 
trwania zajęć 

„Sztuka zapamiętywania” – warsztaty dla uczniów klas 
IV-VIII 

terapeuta, 
nauczyciel języka 

polskiego 
Ilona Kałużna 

zamknięty 

3-7.10. 2022r. w trakcie 
trwania zajęć 

„Czy naukę szkolną można polubić?” – warsztaty 
 dla uczniów klas VIII 

terapeuta, 
nauczyciel języka 

polskiego 
Ilona Kałużna 

zamknięty 

3-7.10. 2022r. w ciągu 
całego 

tygodnia 

Konsultacje dla rodziców uczniów z dysleksją terapeuta, 
nauczyciel języka 

polskiego 
Ilona Kałużna 

zamknięty 

3.7.10.2022r.  w trakcie 
trwania zajęć 

„Gimnastyka mózgu w klasie pierwszej jako 
przygotowanie do nauki” – warsztaty 

 

terapeuta 
Ilona Kałużna, 

nauczyciel edukacji 
wczesnoszkolnej 
Marta Kubacka 

zamknięty 

3-7.10. 2022r., 
październik 

w trakcie 
trwania zajęć 

„Portret – karykatura znanej osoby z dysleksją” – 
szkolny konkurs plastyczny (klasy IV-VIII) 

 

nauczyciel plastyki 
Alina Sakwińska 

 

zamknięty 

3-7.10.2022r. w trakcie 
trwania zajęć 

„Znani artyści z dysleksją” – przypominamy ich 
sylwetki. Prezentacja multimedialna (klasy IV-VIII) 

nauczyciele plastyki  
i muzyki 

Alina Sakwińska 
Monika Górniak 

 

zamknięty 

3-7.10.2022r. 
 

w trakcie 
trwania zajęć 

„Jak zapamiętać tabliczkę mnożenia?” – ćwiczenia 
interaktywne 

nauczyciele matematyki: 
Sylwia Dyrkacz, 

Katarzyna Michcik, 
Piotr Leśkiewicz 

 

zamknięty 

3-7.10.2022r. w trakcie 
trwania zajęć 

„Zabawy z chustą animacyjną” – ćwiczenia 
koordynacyjne  

nauczyciele świetlicy: 
Magdalena Supeł, 
Monika Górniak, 

Przemysław Albrecht, 
Monika Witek, 

 
 

zamknięty 
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3-7.10.2022r. w trakcie 
trwania zajęć 

„Zabawy z mapą” – ćwiczenia orientacji w kierunkach, 
ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej 

w klasach IV-VIII 

nauczyciele historii: 
Marta Klonowska, 

Zofia Dziuba 
oraz nauczyciel geografii 

Angelika Orszewska 
 

zamknięty 

4.10.2022r. w trakcie 
trwania zajęć 

Walt Disney – słynna osoba z dysleksją.  
Uczniowie przebierają się za postać  

z bajek Walta Disneya.  

Opiekunowie Samorządu 
Uczniowskiego klas I-III 

oraz klas IV-VIII 
 

zamknięty 

3-7.10.2022r. w trakcie 
trwania zajęć 

„Wiem, co jem!” – Wpływ diety na pracę mózgu. 
Pogadanka/warsztaty dla klas IV-VIII 

nauczyciel przyrody  
i biologii 

Beata Olczyk 
 

zamknięty 

3-7.10.2022r.  w trakcie 
trwania zajęć 

Ćwiczenia energetyzujące i pogłębiające postawę  
dla uczniów klas IV-VIII 

nauczyciele 
wychowania fizycznego: 

Radosław Olczyk, 
Grażyna Pankiewicz 

 

zamknięty 

3-7.10.2022r.  w trakcie 
trwania zajęć 

„Muzyka i relaks” – podczas zajęć  
wychowania fizycznego 

nauczyciel wychowania 
fizycznego 

Magdalena Kubiak 
 

zamknięty 

3-7.10.2022r., 
październik 

w trakcie 
trwania zajęć 

Zajęcia wspomagające rozwój emocjonalny uczniów 
klas młodszych i starszych szkoły podstawowej 

psycholog szkolny 
Anna Jarzębowska, 

pedagog szkolny  
i terapeuta 

Natalia Wnuk-Walasińska 
 

zamknięty 
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Nazwa Placówki: Szkoła Podstawowa nr 55 im. Eugeniusza Lokajskiego 
Adres: ul. Mackiewicza 9, 91- 349 Łódź 
mail kontakt@sp55.elodz.edu.pl  tel.42 251 88 22 

 
Kiedy? W jakich 

godzinach? 
 

Co się będzie działo? 
Dla kogo? 

Informacje dodatkowe 
/kto prowadzi ?/ 

 

Uwagi  
/np. zgłoszenia, 

charakter 
zamknięty czy 
otwarty itp./  

4.10 4. godzina 
lekcyjna klasa 

4c 

  
 Dyktando biegane. 

 
M. Stefańska 

 
zamknięty 

5.10 1. i 5. godzina 
lekcyjna klasa 

8c i 8b 

 
Prezentacja  i gry interaktywne na temat dysleksji 

 
M. Stefańska 

 
zamknięty 

03.10 pozalekcyjne 
zajęcia 

wychowawcze 

 
„Mandala ortograficzna” – rysowanie/korowanie 

mandali z trudnościami ortograficznymi z uczniami 
klasy 3b 

 

 
Agnieszka Słabosz 

 
zamknięty 

05, 07.10 pozalekcyjne 
zajęcia 

wychowawcze 

 
„Starsi – młodszym” czytanie baśni J. Ch. Andersena  

w klasie 1a 
 

 
Agnieszka Słabosz 

 
zamknięty 

07.10. 4. godzina 
lekcyjna 

 
II edycja konkursu: 

 Piękne czytanie w języku angielskim 
 

 
Mariola Walocha 

 
zamknięty 

08.10. 0.  godzina 
lekcyjna 

 koło 
historyczne 

 
Sławne osoby z dysleksją 

. 

 
Agata Bielawa 

 
zamknięty 

05. 10.  
12.00 - 14.00 

 
Konsultacje dla rodziców 

 
Wanda Stolarska 

 
zamknięty 
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05.10. 6. godzina 
lekcyjna 

 
Domino literowe. Nauka czytania metodą Domana.  

Film edukacyjny „ Jak ćwiczyć oczy, żeby lepiej 
czytać.” Zajęcia świetlicowe dla uczniów z klas 

pierwszych 
 

 
Sylwia Bąkowska 

Aleksandra Milcarz 
Werner 

 
zamknięty 

03. 10. 6. godzina 
lekcyjna  

koło 
biblioteczne 

 
Warsztaty kaligraficzne. 

 
Agnieszka Płachta 

 
zamknięty 

03. 10. 3. godzina 
lekcyjna 

 
Mistrz ortografii klas 4-8. Konkurs. 

 
Dorota Nowakowska 

Halina Kowalczyk 

 
zamknięty 

07.09. 6. godzina 
lekcyjna  

uczniowie 
klasy 8c 

 
Kinezjologia edukacyjna Dennisona. 

Ćwiczenia  wzrokowo- ruchowe- 
II wojna światowa w Europie. Podboje Niemiec i ZSRR 

– praca z mapą  konturową i mapą ścienną. 
. 

 
Marzena Płachta 

 
zamknięty 

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

 
Kiedy? W jakich 

godzinach? 
 

Co się będzie działo? 
Dla kogo? 

Informacje dodatkowe 
/kto prowadzi ?/ 

 

Uwagi  
/np. zgłoszenia, 

charakter 
zamknięty czy 
otwarty itp./  

 
3.10.2022 

 
Cały dzień 

 
Rebusy z trudnością ortograficzną 
( wystawa na korytarzu szkolnym) 

Katarzyna 
Wasińska/Elwira 
Szczotka/Żaneta 

Pietruszka 

 
zamknięty 

 
4.10.2022 

Cały dzień  
Gazetka szkolna na temat dysleksji 

Katarzyna 
Wasińska/Elwira 
Szczotka/Żaneta 

Pietruszka 

 
zamknięty 
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5.10.2022 

Cały dzień   
Wystawa sławnych osób z dysleksją 

Katarzyna 
Wasińska/Elwira 
Szczotka/Żaneta 

Pietruszka 

 
zamknięty 

 
6.10.2022 

Cały dzień  
Zabawa dla uczniów klas młodszych – kolorowanie 

wyrazów z trudnością ortograficzną ( tematyka związaną 
ze szkołą i przyborami szkolnymi) 

 

Katarzyna 
Wasińska/Elwira 
Szczotka/Żaneta 

Pietruszka 

 
zamknięty 

 
7.10.2022 

Cały dzień  
Dzień głośnego czytania – starsi uczniowie czytają 

młodszym podczas długich przerw obiadowych 

Katarzyna 
Wasińska/Elwira 
Szczotka/Żaneta 

Pietruszka 

 
zamknięty 

 
 
Nazwa Placówki: Szkoła Podstawowa nr 64 im. H.Ch. Andersena  
Adres: Łódź, ul. Anczyca 6 
Mail: kontakt@sp64.elodz.edu.pl tel. 42 643 12 01 
 

 
Kiedy? W jakich 

godzinach? 
 

Co się będzie działo? 
Dla kogo? 

Informacje dodatkowe 
/kto prowadzi ?/ 

 

Uwagi  
/np. zgłoszenia, 

charakter 
zamknięty czy 
otwarty itp./  

03-07.10.22 Godziny 
lekcyjne 

 
 
 

Godziny 
lekcyjne 

 
 
 

Godziny 
lekcyjne 

Dar dysleksji Ron Davis – filmik (you tube) pretekstem 
do dyskusji o dysleksji, różnicach między nami, 

tolerancji 
 
 
Tworzymy paski do czytania (paski mogą być 
przekazane do biblioteki, świetlicy oraz nauczycielom 
kl. I) 
 
 
Krzyżówki ortograficzne. 
 

Wychowawcy kl.  
 4-8 

 
 
 

Nauczyciel techniki: 
Beata Nyga 

 
 
 

Nauczyciele kl.1-3 

Charakter 
zamknięty; wpis 

w Librusie 
 
 

Charakter 
zamknięty 

 
 
 

Charakter 
zamknięty 
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04.10.22 Godziny 
lekcyjne 

 
 
 

Godziny 
pracy 

świetlicy 

Lepimy litery z plasteliny 
 
 
 
 

Głośne czytanie na świetlicy ,,Bajki bez barier o 
dysleksji” - ,,Czapka, Lamy i Kotomierz” 

 

Nauczyciele kl. 1-3 
 
 
 
 

Nauczyciele świetlicy 

Charakter 
zamknięty 
Klasowe 

wystawy prac 
 

Charakter 
otwarty 

05.10.22 Godziny 
lekcyjne 

Plastyczne opracowanie reguł ortograficznych – 
wystawa prac na drzwiach klasowych 

 
 
 
 
 

,,Magiczne słówka” – warsztaty językowe z języka 
angielskiego 

Nauczyciele poloniści: 
Julia Rzegocka-

Jankowska, Beata 
Borowiecka-Buczko, 

Katarzyna Piotrowska-
Ojrzanowska 

 
Nauczyciel języka 

angielskiego: 
Katarzyna Korzeniowska 

 
 

Charakter 
zamknięty 

 
 
 
 
 

Charakter 
zamknięty 

06.10.22 Godziny 
pozalekcyjne 

Konkurs na kreatywny plakat pt.  ,,Oswajamy dysleksję” 
przeznaczony dla uczniów kl. 7-8 

 
 
 
 
 
 
 

Konkurs na plakat pt.  ,,I ja jestem osobą z dyskejsją” 
prezentujący sylwetkę sławnej osoby z dysleksją i jej 

dokonania – przeznaczony dla uczniów kl. 4-6 

Nauczyciel plastyki: Ewa 
Broncher – Filipska 

Nauczyciele poloniści:  
Julia Rzegocka-

Jankowska, Beata 
Borowiecka-Buczko, 

Katarzyna Piotrowska-
Ojrzanowska 

 
 

Nauczyciele: fizyki 
Paulina Bukato 

geografii Bartosz 
Kasiński  

 
 

Charakter 
zamknięty 
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07.10.22 Godziny 
lekcyjne 

 
 
 
 

 
Godziny 
lekcyjne 

Konkurs głośnego czytania dla uczniów dyslektycznych 
,,Ballady i romanse” A.Mickiewicza 

 
 
 
 

 
Klasowe konkursy na Mistrza Głoskowania kl. 1-3 

 
 
 
  

Biblioteka 
 

Elżbieta Fer 
Julia Rzegocka-

Jankowska 
Małgorzata Kotynia 

 
 

Nauczyciele kl.1-3 

Charakter 
zamknięty 

 
Nazwa Placówki: Szkoła Podstawowa nr 109 im. Ludwiki Wawrzyńskiej 
Adres: 93-379 Łódź 
mail: kontakt@sp109.elodz.edu.pl  

 
Kiedy? W jakich 

godzinach? 
 

Co się będzie działo? 
Dla kogo? 

Informacje dodatkowe 
/kto prowadzi ?/ 

 

Uwagi  
/np. zgłoszenia, 

charakter 
zamknięty czy 
otwarty itp./  

3-9.10.2022 w godzinach 
pracy szkoły 

Prezentacja dla rodziców na temat specyficznych 
trudności w nauce zamieszczona na stronie naszej 

szkoły 

p. Agata Jędrachowicz-
Perka 

Wszystkie 
działania mają 

charakter 
zamknięty 

3-9.10.2022  
 
 
 

Badania przesiewowe dla uczniów klas IV 
Konsultacje  dla rodziców uczniów mających trudności 

w nauce 
Zajęcia rozwijające koncentrację i umiejętności uczenia 

się 

p. Izabela Kuźmińska  

3-9.10.2022  Wystawa prac dzieci- ilustracji do baśni Andersena p. Dorota Mieszkowska 
biblioteka szkolna 

 

26.09.-9.10. 
2022 

 Tablica informująca uczniów o Tygodniu Świadomości 
Dysleksji oraz  specyficznych trudnościach w uczeniu 

się 

p. Anna Starosta, 
uczniowie 

korytarz, II piętro 
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3-9.10.2022  Prezentacja multimedialna na temat dysleksji -
uczniowie zapoznają się z nią   na godzinach 

wychowawczych 

p. Jolanta Matusiak-
Gruchała 

wychowawcy klas 

 

4.10.2022  Konkurs czytelniczy dla klas V-VIII  
"Pięknie czytam utwory romantyków" 

p. Dorota Mieszkowska 
p. Katarzyna Gajewska 

p. Jolanta Matusiak-
Gruchała 

p. Anna Starosta 

 

6.10.2022  "Rusz głową, wstrzymaj błędy" 
Konkurs ortograficzny dla uczniów klas IV-VI  

oraz VII-VIII 
  

p. Jolanta Matusiak-
Gruchała 

p. Anna Starosta 

 

3-9.10.2022 lekcje języka 
polskiego 

Nie taka ortografia straszna - przypomnienie reguł 
ortograficznych 

Ćwiczenia kaligraficzne 

p. Katarzyna Gajewska 
p. Jolanta Matusiak-

Gruchała 
p. Anna Starosta 

 

3, 4, 5.10.  Zajęcia Ortograffiti p. Anna Starosta  

3-9.10.2022 lekcje 
matematyki 

Czytam, rozumiem, rozwiązuję-czytanie ze 
zrozumieniem zadań z tekstem 

p. Karolina Dyguda 
p. Ilona Pietrasik 

p. Elżbieta Szumieł 

 

 
Nazwa Placówki: Szkoła Podstawowa nr 111 
Adres: Łódź 90-252 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./  

3-9.10.2022 - Tablica informacyjna na temat organizacji i przebiegu  
XX Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji  

na drzwiach szkoły 

A. Czernek-Sulińska otwarty 
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3-9.10.2022 - „Sławne osoby z dysleksją”  
– wystawa na szkolnym korytarzu 

A. Czernek-Sulińska otwarty 

3-9.10.2022 - Lekcje ortografii na wesoło  
- gry i zabawy ortograficzne 

poloniści zamknięty 

4.10.2022 10.00-14.00 Różne techniki zapamiętywania tabliczki mnożenia A.Przybył zamknięty 

4.10.2022 10.00-12.00 Konkurs matematyczny  
„Mam talent do tabliczki mnożenia” 

M.Gabara zamknięty 

3-9.10.202 w godzinach 
pracy 

biblioteki 

Bajkoterapia– aktywne słuchanie książek  
Czytanie uczniom książek w szkolnej bibliotece  

Wystawa książek w szkolnej bibliotece 

E. Pęcherzewska zamknięty 

3-9.10.202 w godzinach 
pracy 

świetlicy 

Głośne czytanie bajek Andersena nauczyciele świetlicy 
szkolnej 

zamknięty 

5.10.2022 10.00-12.00 Konkurs ortograficzny dla uczniów z dysleksją 
„Mistrz ortografii 2022” 

K. Gałczyńska zamknięty 

3-9.10.202 - Spotkanie w Miejskiej Bibliotece przy ulicy Tuwima K. Gałczyńska zamknięty 

5.10.2022 8.00-10.00 Warsztaty językowe dla Ukraińców 
 „Potyczki z językiem polskim” 

A. Gąsiorek  
J. Łukaszuk 

zamknięty 

6.10.2022 10.00-14.00 Warsztaty z kinezjologii edukacyjnej  
„Gimnastyka mózgu nie tylko dla uczniów z dysleksją” 

I. Sapieja zamknięty 

7.10.2022 10.00-14.00 Od dysgrafii do kaligrafii A. Panek zamknięty 
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Nazwa Placówki: Szkoła Podstawowa nr 149 im. Obrońców Westerplatte 
Adres: ul. Tatrzańska 69a   93 – 219 Łódź 
Mail:  kontakt@sp149.elodz.edu.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./  

 
3-7.10.2022 r. 

 
Godziny 

pracy szkoły 

 
Lekcje wychowawcze – informacje na temat specyfiki 

problemu, jakim jest dysleksja rozwojowa, 
przygotowanie plakatów informacyjnych, sylwetek 

znanych  osób z dysleksją. 
DLA UCZNIÓW SP 149. 

 

 
Wychowawcy klas IV - VI 

 
Zamknięty. 

 
7.10.2022 r. 

 
od 14.00 

 
Piknik (festyn)  

 
zorganizowany przez szkołę dla lokalnej społeczności – 

 
przygotowane będzie stoisko, na którym można 
porozmawiać z pedagogiem, otrzymać informacje 
dotyczące specyficznych trudności w nauce nazwanych 
dysleksją rozwojową, instytucji pomocowych oraz 
formalności związanych z wykonaniem opinii, a także 
karty pracy dla uczniów do wykonania na miejscu.  
DLA UCZNIÓW, RODZICÓW, OSÓB 
ZAINTERESOWANYCH 
 

 
Nauczyciele i pracownicy 

szkoły 
(kontakt: Marlena 

Kaźmierczak) 

 
Otwarty: 

uczniowie, 
rodzice, 

mieszkańcy 
osiedla biorący 
dział w pikniku. 
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Nazwa Placówki: Szkoła Podstawowa nr 174 im. Jana Machulskiego  
Adres: 93-259 Łódź, ul. Gałczyńskiego 6 
mail:kontalt@sp174.elodz.edu.pl    tel. 42 643-14-71 

 
Kiedy? W jakich 

godzinach? 
 

Co się będzie działo? 
Dla kogo? 

Informacje dodatkowe 
/kto prowadzi ?/ 

 

Uwagi  
/np. zgłoszenia, 

charakter 
zamknięty czy 
otwarty itp./  

05.10.2022  Kl.7a - 2 
godz. lek. 
Kl.7b - 5 
godz. lek. 

Prezentacje multimedialne „Dysleksja inspiruje do 
niezwykłych działań” (przygotowane przez uczniów) 

K. Tarka-Porębska Wszystkie 
działania 

adresowane są 
do uczniów 

szkoły 
06. 10.2022 Kl. 5b - 

5godz.lek. 
Ortografia na wesoło (rebusy, krzyżówki, kalambury, 

rymowanki) – lekcja języka polskiego. 
K. Tarka-Porębska Wszystkie 

działania 
adresowane są 

do uczniów 
szkoły 

04.10.2022 Kl.8a - 
3godz.lek. 
Kl.8c - 
4godz.lek. 

Prezentacje multimedialne „Dysleksja inspiruje do 
niezwykłych działań” (przygotowane przez uczniów) 

K. Tarka-Porębska Wszystkie 
działania 

adresowane są 
do uczniów 

szkoły 
03-07.10.2022 Świetlica 

szkolna- 
12-17 

Spotkania z książką dla najmłodszych czytelników w 
świetlicy szkolnej- czytanie wybranych fragmentów 

książek, dyskusje.  

A. Rajpold-Lichawska Działania 
adresowane są 

do 
najmłodszych 

uczniów (klasy I-
III) 

07.10.2022 11:00 
klasy 5-8 

Biegające dyktando- aktywizująca, zabawowa forma 
sprawdzenia czujności ortograficznej, zawierająca 

elementy rywalizacji pomiędzy drużynami. 

A. Rajpold-Lichawska Działanie 
adresowane jest 
do uczniów klas 

V-VIII 
(wymagane 
zgłoszenie 
chętnych 
drużyn) 



27 
 

3-7.10.2022 Codziennie 
 w godzinach 

pracy 
specjalistów 

Konsultacje dla rodziców z pedagogiem i 
psychologiem/logopedą. 

A.Rajpold-Lichawska 
M.Janczewska 

Działania 
adresowane są 

do rodziców 
uczniów naszej 

szkoły 
4.10.2022 10-11 Konkurs „Sokole oko” J.Zdziarska 

Biblioteka 
Konkurs 

adresowany jest 
do uczniów klas 

II-III 
5.10.2022 8-11 Biegające dyktando- aktywizująca, zabawowa forma 

sprawdzenia czujności ortograficznej, zawierająca 
elementy rywalizacji pomiędzy drużynami. 

Nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej 

Działanie 
adresowane jest 
do uczniów klas 

I-III 
3-7.10.2022 Godziny 

pracy 
świetlicy 
szkolnej 

Różni a jednak tacy sami- jak widzą i słyszą świat 
dyslektycy warsztaty rozwijające kompetencje 

społeczne i emocjonalne 

Wychowawcy świetlicy 
szkolnej 

Działanie 
adresowane jest 
do uczniów klas 

I-IV 
3-7.10.2022 Godziny 

pracy 
świetlicy 
szkolnej 

Krzywe zwierciadło czytanie tekstu w lustrzanym 
odbiciu 

Wychowawcy świetlicy 
szkolnej 

Działanie 
adresowane jest 
do uczniów klas 

I-IV 
3-7.10.2022 Godziny 

pracy 
świetlicy 
szkolnej 

Zakręcone czytanie -ćwiczenia grafomotoryczne Wychowawcy świetlicy 
szkolnej 

Działanie 
adresowane jest 
do uczniów klas 

I-IV 
3-7.10.2022 Godziny 

pracy 
świetlicy 
szkolnej 

Ćwiczenia warsztatowe na podstawie książki Ryba na 
drzewie / autorka Lynda Mullaly Hunt/. Książka o 

problemach 6- klasistki z dysleksją 

Wychowawcy świetlicy 
szkolnej 

Działanie 
adresowane jest 
do uczniów klas 

I-IV 
3-7.10.2022 Godziny 

pracy 
świetlicy 
szkolnej 

Ćwiczenia w pisaniu trudnych wyrazów Wychowawcy świetlicy 
szkolnej 

Działanie 
adresowane jest 
do uczniów klas 

I-IV 
 Godziny 

pracy 
świetlicy 
szkolnej 

Zabawy na spostrzegawczość Czego brakuje na 
drugim obrazku 

Wychowawcy świetlicy 
szkolnej 

Działanie 
adresowane jest 
do uczniów klas 

I-IV 
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6.10.2022 Godziny 
pracy 

świetlicy 
szkolnej 

Rodzinny konkurs ortograficzny 
 
 

Wychowawcy świetlicy 
szkolnej 

Działanie 
adresowane jest 
do uczniów klas 

I-IV 
3-7.10.2022 Godziny 

pracy 
świetlicy 
szkolnej 

Tablica informacyjna na holu A. Bykowicz  
  A. Maltańska-Śniegula 

Informacja dla 
rodziców/opieku

nów 

3-7.10.2022 Godziny 
pracy 

świetlicy 
szkolnej 

Tablica informacyjna w świetlicy A. Węglewska Informacja dla 
rodziców/opieku

nów 

 
Nazwa Placówki: Szkoła Podstawowa nr 189 
Adres: 93-213 Łódź, ul. Kossaka 19 
mail kontakt@sp189.elodz.edu.pl   tel. 

 
Kiedy? W jakich 

godzinach? 
 

Co się będzie działo? 
Dla kogo? 

Informacje dodatkowe 
/kto prowadzi ?/ 

 

Uwagi  
/np. zgłoszenia, 

charakter 
zamknięty czy 
otwarty itp./  

3-10.2022 według 
harmonogramu 

 
Słuchanie książki dla dzieci autorstwa H. Krajlic pt: 
Mam dysleksję. Wykonanie ilustracji przez Dzieci. 

Klasy 1-3 
 

pedagog szkolny 
Wychowawcy zamknięty 

3-10.2022 zgodnie z 
planem lekcji 

 
Zapoznanie z sylwetkami sławnych osób z dysleksją. 

Prezentacja multimedialna. 
Klasy 4-8 

 

Nauczyciele j. polskiego zamknięty 

3-10.2022 przez cały 
tydzień 

 
Zaprezentowanie „gazetki” dotyczącej Dysleksji 

i tegorocznego hasła: Przełamujemy bariery. 
Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie 

 

Osoby odpowiedzialne: 
Renata Lisiecka-Kosela 

Monika Tkacz 
zamknięty 
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3-10.2022 według 
harmonogramu 

 
Gry i zabawy edukacyjne wspierające mocne strony 

uczniów (nie tylko) z dysleksją. 
Uczniowie w ramach zajęć specjalistycznych. 

 

 
Specjaliści 

 
zamknięty 

 
Nazwa Placówki: Szkoła Podstawowa Nr 201 
Adres: ul. Aleksandrowska 159,  91-229 Łódź 
mail: kontakt@sps201.elodz.edu.pl    tel.42 656 35 34 

 
Kiedy? W jakich 

godzinach? 
 

Co się będzie działo? 
Dla kogo? 

Informacje dodatkowe 
/kto prowadzi ?/ 

 

Uwagi  
/np. zgłoszenia, 

charakter 
zamknięty czy 
otwarty itp./  

3-7.10.2022 W ramach 
pozalekcyjny

ch zajęć 
wychowawcz

ych 

„Mam talent” prezentacja na forum szkoły  unikatowych  
umiejętności uczniów. 

mgr Monika Pawlak 
n-l pozalekcyjnych zajęć 

wych. i geografii 
mgr Olga Wiktorowicz 
n-l jęz. angielskiego 

charakter 
zamknięty 

3-7.10.2022 W ramach 
pozalekcyjny

ch zajęć 
wychowawcz

ych 

„Wiem, że potrafię” -rozwijanie koncentracji uwagi, 
doskonalenie pamięci słuchowej, rozwijanie 

kreatywnego myślenia/warsztaty klasowe wedle 
inspiracji logopedycznych/ 

n-le  pozalekcyjnych 
zajęć wychowawczych, 

logopeda- mgr Anita  
Trzeciecka 

charakter 
zamknięty 

3-7.10.2022 W ramach 
pozalekcyjny

ch zajęć 
wychowawcz

ych 

„Czytanie też może być trendy”: 
- poznanie historii książki – prezentacja multimedialna 

dla uczniów 
-   zabawne zakładki na róg książki 

- taniec energetyczny w przerwie czytania, gdy lewa i 
prawa do myślenia nas skłania 

 
- przepis na gazetowy komiks „Czytać warto …” 

- klasowe poczytajki z walizkowej bajki 
- piosenki o czytaniu 

 

n-le  pozalekcyjnych 
zajęć wychowawczych, 

n-l terapii ped. -mgr 
Sylwia Szutenbach 

 
n-l muzyki  mgr 

Małgorzata   Kawecka 

charakter 
zamknięty 
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3-7.10.2022 
oraz  w 

kolejnych 
miesiącach 

ustalone 
godziny 

Indywidualne konsultacje z rodzicami – Dysleksja nie 
jest taka straszna:) 

fragmenty prezentacji o dysleksji, porady, instruktaże, 
pokaz wybranych pomocy dydaktycznych 

 

logopeda- mgr Anita  
Trzeciecka 

n-l terapii ped. - 
mgr Sylwia Szutenbach 

charakter 
zamknięty 

 
 
Nazwa Placówki: Zespół Szkół Przemysłu Mody 
Adres: 93-161 Łódź, ul. Naruszewicza 35 
Mail: zspm@zspm.net   tel.426433519 

 
Kiedy? W jakich 

godzinach? 
 

Co się będzie działo? 
Dla kogo? 

Informacje dodatkowe 
/kto prowadzi ?/ 

 

Uwagi  
/np. zgłoszenia, 

charakter 
zamknięty czy 
otwarty itp./  

03-09.10.2022 cały tydzień Gazetka informacyjna o działaniach w ramach XX 
Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji 

Dla uczniów i nauczycieli 
 

Małgorzata Andrzejczak 
Anna Pankiewicz 

otwarty 

03-09.10.2022 w godzinach 
pracy 

pedagoga 

Gdzie otrzymać wsparcie?  
Konsultacje dla uczniów z dysleksją 

Izabela Rodziewicz - 

05.10.2022 10.00-14.00 Udział uczniów w spotkaniu interaktywnym dla uczniów 
i dorosłych w Klubie Nauczyciela  

„Książki życiem pisane” 
 
 

Małgorzata Andrzejczak 
Anna Pankiewicz 

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

 
Kiedy? W jakich 

godzinach? 
 

Co się będzie działo? 
Dla kogo? 

Informacje dodatkowe 
/kto prowadzi ?/ 

 

Uwagi  
/np. zgłoszenia, 

charakter 
zamknięty czy 
otwarty itp./  

03-07.10. 2022  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

03.10.2022  
 
 
 
 
 
 
03.10.2022  

Czas pracy 
szkoły. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00-12:00 
 
 
 
 
 
 
16:00 – 17:30 

Wystawa tematyczna na korytarzu szkolnym 
w pawilonie A II:  „Słynne osoby z    dysleksją” 
(portrety, biografie), skierowana do społeczności 
47 LO oraz do zaproszonych gości – uczniów szkół 
podstawowych z opinią o dysleksji oraz ich nauczycieli. 
 
 
Wystawa tematyczna na korytarzu szkolnym 
poświęcona problematyce dysleksji, skierowana do 
społeczności 47 LO oraz do zaproszonych gości – 
uczniów szkół podstawowych z opinią o dysleksji oraz 
ich nauczycieli. 
 
 
III Międzyszkolny Konkurs z Języka Angielskiego dla 
Uczniów klas VII i VIII SP, posiadających opinię o 
dysleksji  -  „My Small Victory 2022” - online  
pod patronatem Polskiego Towarzystwa Dysleksji 
oddział w Łodzi 
 
 
„Dysleksja a nauczanie języków obcych” – warsztaty 
dla nauczycieli języków obcych 47 LO oraz 
zainteresowanych nauczycieli z innych szkół. 
 

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

 
     
mgr Teresa Stępniak 
       n-el j. polskiego,   
           bibliotekarz 
 
 
 

 
   mgr Ewa Krzyczmonik 
   mgr Małgorzata Plitt 
          nauczyciele 
        j.angielskiego 
 
 
 
   mgr Joanna Pawlak 
 n-el j. francuskiego i 
hiszpańskiego 
    mgr Aneta  
      Dobrogoszcz 
 n-el j. angielskiego 

charakter 
otwarty 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
charakter 
otwarty 
(zgłoszenia na 
adres e-mail 
krzycz@zb.net.l
odz.pl 
do 26.09.2022 r.) 
charakter 
otwarty  
(zapisy do 
30.09.2022 r.  
- tel.733 157 707) 
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04.10.2022  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8:50-9:35 
 
 
 
 
 
 
 
10:40-11:25 

Konkurs dla uczniów z opinią o dysleksji 
„Mistrz Kaligrafii 2022”. 
 
 
 
 
 
 
Konkurs dla uczniów z opinią o dysleksji z języka 
angielskiego „My Small Victory 2022”. 

mgr Hanna Karska-
Buczek 

      mgr Teresa Stępniak  
 nauczyciele j. polskiego 

 
 
 
 

  mgr Ewa Krzyczmonik 
n-el j. angielskiego 

charakter 
zamknięty 
(zapisy w 

pracowni A II 4 
do 30.09.2022 r.) 

 
 
 

charakter 
zamknięty 
(zapisy u 

nauczycieli 
języka 

angielskiego do 
30.09.2022 r.) 

05.10.2022 
 
 
 
 
 

8:00-9:35 Warsztaty językowe dla uczniów z opinią o dysleksji  
z klas I-IV w ramach obchodów Dnia Hiszpanii w 47 LO. 

mgr Joanna Pawlak 
 n-el j. francuskiego i 
hiszpańskiego 

 

charakter 
zamknięty 

 
 

06.10.2022  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9:30-12:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Warsztaty językowe, plastyczne, matematyczne,  
informatyczne (robotyka) dla uczniów z opinią o 
dysleksji 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. 
 
 
 
 

nauczyciele matematyki  
i informatyki: 

mgr inż. Adam     
Marcinkowski 

mgr Anna Matusiak 
mgr Ewa Buchowicz 

 
 

n-el fizyki i chemii: 
     mgr inż. Sławomira 

Matuszko 

charakter 
otwarty 
(zapisy pod 
numerem 
telefonu  
506 155 679 
do 30.09.2022 r.) 
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06.10.2022  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07.10.2022r.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
godziny do 
dyspozycji 
wychowawcy  

 
 

godziny 
pracy 

pedagoga 
i psychologa 
 
 
8:50-9:35 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
„Czy znasz swój ojczysty kraj?” – warsztaty 
geograficzne dla uczniów z opinią o dysleksji z klas 
pierwszych i drugich 47 LO. 

 
n-el języka rosyjskiego: 
mgr Kamil Dyjankiewicz 

 
nauczyciele języka 

angielskiego: 
mgr Beata Batorowicz-

Sebastjańska 
mgr Aneta Dobrogoszcz 
      
 
mgr Hanna Karska- 
                 Buczek 

n-el j. polskiego 
mgr Magdalena 
Pietrzykowska 

pedagog szkolny 
mgr Dorota Jakuszewska 

psycholog szkolny 
 
 
 
           
 wychowawcy  
 
 
 

mgr Magdalena 
Pietrzykowska 

pedagog szkolny 
mgr Dorota Jakuszewska 

psycholog szkolny 
 

mgr Anna Kruk-Zielińska 
        n-el geografii 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
charakter 
zamknięty 

 
 

charakter       
zamknięty 
 
 
 
 
charakter       
zamknięty 
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Składamy serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy zaangażowali się w działania  
XX Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji, 

 gratulujemy twórczych pomysłów i życzymy powodzenia w ich realizacji. 
 

 
Zarząd PTD – Łódź 

 
dr hab.Teresa Wejner-Jaworska 

Danuta Gmosińska 
Anna Balcerska 
Anna Jędrych 

Wioleta Karbiak 
 


