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Regulamin
Gry Terenowej

„WIELKIE PORUSZENIE- W TEATRZE MNOŻENIE”
organizowanej przez Łódzki Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji
we współpracy z Teatrem Lalek „Arlekin” im. Henryka Ryla w Łodzi” oraz łódzkimi
poradniami psychologiczno-pedagogicznymi w ramach obchodów Europejskiego
Tygodnia Świadomości Dysleksji 2018
I. Cele gry terenowej:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

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:
słownej, wizualno-przestrzennej, muzycznej, fizyczno-kinestetycznej, logicznomatematycznej, przyrodniczo-naukowej, interpersonalnej i intrapersonalnej
rozwijanie motywacji do nauki matematyki
doskonalenie funkcji percepcyjno-motorycznych, których zaburzenia leżą u podłoża
dysleksji
rozwijanie umiejętności współpracy w grupie
wreszcie – możliwość przeżycia przygody i dobrej zabawy.

II. Uczestnicy:
Do udziału w Grze „WIELKIE PORUSZENIE-W TEATRZE MNOŻENIE” zapraszamy
zespoły liczące 10 osób z jednej szkoły utworzone z uczniów z klas IV-V posiadających
trudności w uczeniu się matematyki, w tym w szczególności w opanowaniu tabliczki
mnożenia / nie jest wymagana opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej/
Każda grupa musi mieć opiekę nauczyciela z danej szkoły.
III. Miejsce i termin Gry Terenowej
Teatr Lalek „Arlekin” im. Henryka Ryla w Łodzi początek godz. 11. 00
punktualność i stawienie się drużyn w komplecie).
Zakończenie – około godz. 13.30 –tej.
Uczestników prosimy o zabranie obuwia na zmianę.

(prosimy o

IV. Zasady rozgrywania gry
Kadrę prowadzącą Grę Terenową „WIELKIE PORUSZENIE-W TEATRZE
MNOŻENIE” stanowią aktywni członkowie Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa

Dysleksji, pracownicy łódzkich poradni psychologiczno-pedagogicznych i pracownicy Teatru
Arlekin
Uczestnicy gry są zobowiązani wykonywać polecenia członków kadry.
Drużyny uczestniczące w grze terenowej - w oparciu o przekazane na starcie instrukcje wyruszają na tzw. trasę gry.
Zadaniem drużyn jest dotarcie do wszystkich punktów, w których będą przygotowane zabawy
i ćwiczenia mające na celu pomoc w zrozumieniu istoty mnożenia i dzielenia oraz utrwalenie
tabliczki mnożenia.
Każda z drużyn otrzymuje na starcie duży szablon tabliczki. W każdym punkcie drużyna
otrzymuje liczbę, którą umieszcza w odpowiednim miejscu tabliczki. Zakończenie gry będzie
miało charakter wspólnej zabawy teatralnej oraz prezentacji zdobytych umiejętności.
Gra nie ma charakteru rywalizacyjnego. Drużyny otrzymają dyplomy udziału w imprezie.
Przewidywany czas trwania całej imprezy - ok. 2,5 godz.
V. Warunki uczestnictwa:
1. Drużyny 10 osobowe zgłaszane są przez szkoły drogą mailową na adres:
ptd.lodz@gmail.com. Termin zgłaszania do dnia 26.10.2018r. Liczba drużyn jest
ograniczona.
Po zakwalifikowaniu drużyny z danej szkoły, opiekun powinien dostarczyć koordynatorowi
otrzymaną drogą mailową kartę zgłoszenia oraz oświadczenia rodziców o wyrażeniu zgody na
udział i udostępnienie wizerunku dziecka do celów promocyjnych akcji. /Miejsce
dostarczenia dokumentów: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Łodzi. ul.
.Hipoteczna3/5 IIIp. Danuta Gmosińska lub mailem zeskanowane dokumenty na adres
ptd.lodz@gmail.com/.
2. Liczba uczestników gry jest ograniczona. Pierwszeństwo mają szkoły współpracujące z
PTD.
3. Organizator prosi, by uczestnicy posiadali wygodne stroje oraz koniecznie obuwie na
zmianę.
4. Za bezpieczeństwo uczestników odpowiada opiekun ze szkoły.
VI. Postanowienia końcowe:
1. Uczestnicy Gry Terenowej „WIELKIE PORUSZENIE-W TEATRZE
MNOŻENIE” zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu
2. Za szkody wynikłe wobec uczestników i osób trzecich Organizator nie odpowiada,
3. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem będą interpretowane i rozstrzygane
przez Organizatora.
VII. Informacji na temat imprezy udziela Danuta Gmosińska tel. 501 099 557

ptd.lodz@gmail.com
Wspaniałej zabawy, dobrego humoru i dobrej pogody i zabawy życzą
Organizatorzy!
Koordynatorki Gry:
Monika Tomczyk /Teatr Arlekin/ Joanna Wójcicka i Danuta Gmosińska
/PTD i Poradnia P-P nr 1/

