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Inauguracja XIX Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji w Łodzi 
 

Otwarte spotkanie 4 października 2021 r. 

 
„Dysleksja z pasją” 

 

Miejsce: Klub Nauczyciela w Łodzi u. Piotrkowska 137 
Godzina: 15.30-17.00 

 
Na spotkaniu młode osoby z dysleksją opowiedzą o swoich wyjątkowych pasjach  

oraz o doświadczeniach związanych z dysleksją. 
 

 Zapraszamy rodziców, uczniów, nauczycieli  
i inne zainteresowane osoby. 

Spotkanie ma charakter otwarty. 
Nie wymagamy rejestracji. 
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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./  

 
5.10-14.10 

2021r. 

 
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 

 

 
5.10-14.10 

2021r. 

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

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

wspierania rozwoju osób z dysleksją 
 

 
Natalia Błaszczyńska 

Katarzyna Brot 
Dominika 

Drygasiewicz 
Danuta Gmosińska 
Katarzyna Szopka 

 

 

 
 

6.10.2021r. 

 
 

16.00-18.00 

 
Rozpoznawanie potencjału dziecka z dysleksją z 

wykorzystaniem koncepcji teorii inteligencji wielorakich 
– konsultacje dla rodziców uczniów z dysleksją 

 

 
 

Katarzyna Szopka 
 

Zgłoszenia  
tel.42 651 49 72 lub 42 651 

36 52 
lub mailowe: 

k.szopka@ppp1.elodz.edu
.pl  

http://www.ppp1lodz.edu.pl/
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7.10.2021 r. 

 
 

16.00-18.00 
 

 
Trening ortograficzny w domu – praktyczne ćwiczenia 

dla uczniów z dysleksją 

 
Katarzyna Brot 

 

Zgłoszenia  
tel.42 651 49 72 lub 42 651 

36 52 
lub mailowe: 

k.brot@ppp1.elodz.edu.pl 

 
7.10.2021 r 

 
12.00-16.00 

 
 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 

 
8.10.2021 r.  

 
16.00-17.30 

 
Wspomaganie rozwoju poznawczego, w tym rozwijanie 
koncentracji uwagi  dzieci poprzez ruch – prezentacja 

ćwiczeń bilateralnych – warsztaty dla rodziców i dzieci z 
klas II-III  

 
Natalia Błaszczyńska 

Dominika 
Drygasiewicz 

Zgłoszenia  
tel.42 651 49 72 lub 42 651 

36 52 
lub mailowe: 

kontakt@ppp1.elodz.edu.
pl 

 
12.10.2021 r. 

 
10.30-12.00 

 
 

„Ortografia w parku” – aktywne poznawanie pisowni 
wyrazów z „rz” - terenowa gra interaktywna dla uczniów 

klasy III  
 

 
Natalia Błaszczyńska 

Katarzyna Brot 
Danuta Gmosińska 
Iwona Pacałowska 
Patrycja Pokorska 
Katarzyna Szopka 
Joanna Wójcicka 

 
Charakter zamknięty- dla 

uczniów SP 55 

 
15.10.2021r. 

 
15.00-16.30 

 
Domowe gry matematyczne rozwijające umiejętności 

matematyczne  – warsztaty dla rodziców dzieci 6-7 
letnich 

 
 

Joanna Wójcicka 
 

Zgłoszenia  
tel.42 651 49 72 lub 42 651 

36 52 
lub mailowe: 

j.wojcicka@ppp1.elodz.ed
u.pl 

 
15.10.2021r. 

 
17.00-18.30 

 
Tajemnice tabliczki mnożenia – warsztaty dla rodziców 

prezentujące skuteczne sposoby na opanowanie 
tabliczki mnożenia   

 
Joanna Wójcicka 

 

Zgłoszenia  
tel.42 651 49 72 lub 42 651 

36 52 
lub mailowe: 

j.wojcicka@ppp1.elodz.ed
u.pl 



6 

 

 
Nazwa Placówki:  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4 
Adres:   Łódź, al. Marszałka Józefa 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./  

05.10.2021r. 
wtorek  

16.00-18.00  
Warsztaty dla uczniów z klas I-III „Każdy z Nas jest 

różny, każdy z Nas jest ważny” 

 
mgr Ewa Krystek 

mgr Sabina Sikora 
 

Charakter 
zamknięty 

07.10.2021r. 
czwartek 

15.30-17.00  
Szkolenie dla rodziców „Profilaktyka różnorodnych 

zaburzeń mowy” 

mgr Ewa Stefańska-
Nowak 

mgr Bożena Załuska 

Charakter 
zamknięty 

08.10.2021r. 
piątek 

16.30-18.00  
Spotkanie dla rodziców „Czy moje dziecko może być  

w grupie ryzyka dysleksji?” 

 
mgr Urszula Poradowska 

mgr Iwona Sędzińska-
Klejman 

Charakter 
zamknięty 

Od 
04.10.2021r. 

  
Materiały zamieszczone na stronie PPP4 oraz na 

facebooku - „Inteligencja czy jest tylko jedna? – Teoria 
inteligencji wielorakich Howarda Gardnera” 

 

 
Opracowanie  

mgr Joanna Klimkiewicz 
mgr Ewa Krystek 

 

 
  



7 

 

 
Nazwa Placówki: Poradnia psychologiczno-Pedagogiczna nr 5 w Łodzi 
Adres: Łódź, ul. Kopernika 40 
mail:  kontakt@ppp5.elodz.edu.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./  

04.10.2021 r. 15.00-18.00 
Porady i instruktaże dla rodziców dzieci z problemami 

 w czytaniu i pisaniu 
M. Pabijanek,                  
M. Cieplucha 

otwarty 

05.10.2021 r. 

14.00-15.30 
 

 
16.00-18.00 

Bilateralna Integracja – konsultacje dla rodziców dzieci 
z trudnościami w nauce 

 
„Od ćwiczenia do myślenia” – zajęcia wspierające 

naukę i zachowanie z elementami integracji bilateralnej, 
dla dzieci klas I-III 

G. Podgórska 
B. Szymczak 

 
G. Podgórska,  

A Socha 

zamknięty 
 

 
zamknięty 

06.10.2021 r.  
 
 
 

8.00-10.00 
 
 

9.00-13.00 
 
 

12.00-14.00 

Objawy zaburzeń integracji sensorycznej i ich wpływ na 
trudności szkolne dziecka – konsultacje dla rodziców 

 
Dyżur telefoniczny dla rodziców – konsultacje 

w sprawie dysleksji (tel. 501-021-959) 
 
Zajęcia rozwijające zmysły dla dzieci z kl. I-III, będących 

w ryzyku dysleksji (usprawnianie analizatora 
wzrokowego, słuchowego, lateralizacji i orientacji 

w przestrzeni) 

D. Buczyńska 
 

 
A. Koliczkowska 

 
 

P. Czesnioć 

otwarty 
 
 

otwarty 
 
 

zamknięty 

07.10.2021 r.  14.00-16.00 
Ryzyko wystąpienia dysleksji - konsultacje dla rodziców 

dzieci z kl. I-III 
O. Kołodziejska zamknięty 

08.10.2021 r. 11.00-14.00 
Konsultacje dla rodziców dzieci z trudnościami w nauce 

czytania i pisania 
G. Podgórska 
B. Szymczak 

zamknięty 
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Nazwa Placówki: Specjalistyczna Poradnia Wspierania Rozwoju i Terapii 
Adres: 91-335 Łódź, ul. Hipoteczna 3/5 
Mail: kontakt@spwrit.elodz.edu.pl   tel. 42 653 76 75 

 

Kiedy? W jakich 
godzinach? 

 

Co się będzie działo? 
Dla kogo? 

Informacje dodatkowe 
/kto prowadzi ?/ 

 

Uwagi  
/np. zgłoszenia, 

charakter 
zamknięty czy 
otwarty itp./  

06.10.2021 13-14 Indywidualne konsultacje dla rodziców dzieci 
z trudnościami w nauce 

Magdalena Iczetkin Zapisy w 
sekretariacie do 

05.10.2021 

08.10.2021 17-19 Warsztaty rozwijające percepcję słuchową dla dzieci 
w wieku 7-9 lat. 

Sylwia Baczyńska 
Magdalena Iczetkin 

Zapisy w 
sekretariacie do 

06.10.2021 

08.10.21r. 16.00 – 18.00 Konsultacje dla rodziców połączone z prezentacją 
pomocy i ćwiczeń do pracy z dziećmi z trudnościami 

w czytaniu i pisaniu. 

Maria Maciaś 
Urszula Król 

 
p.204 

Zapisy w 
sekretariacie do 

07.10.2021 

 
 
Nazwa Placówki: Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dla Młodzieży 
Adres: Łódź 94-050, Al. Wyszyńskiego 86 
mail kontakt@pppdm.elodz.edu.pl   tel. 42 688 16 68       533 575 353 

 

Kiedy? W jakich 
godzinach? 

 

Co się będzie działo? 
Dla kogo? 

Informacje dodatkowe 
/kto prowadzi ?/ 

 

Uwagi  
/np. zgłoszenia, 

charakter 
zamknięty czy 
otwarty itp./  

04.10.2021 
poniedziałek 

 
12-15 

Dyżur telefoniczny dla: 
uczniów 
rodziców 

nauczycieli 

Krystyna Kozańska  
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05.10.2021 
wtorek 

 
14-18 

Dyżur telefoniczny dla: 
uczniów 
rodziców 

nauczycieli 

Magdalena Drab 
Krystyna Kozańska 

 

 

06.10.2021 
środa 

 
12-15 

Dyżur telefoniczny dla: 
uczniów 
rodziców 

nauczycieli 

Wiesława Maksajda – 
Ptaszek 

Magdalena Drab 

 

07.10.2021 
czwartek 

 
14-18 

Dyżur telefoniczny dla: 
uczniów 
rodziców 

nauczycieli 

Wiesława Maksajda – 
Ptaszek 

 

 

 
 
Nazwa Placówki:  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ozorkowie 
Adres: Ozorków, ul. Traugutta 1 
mail sekretariat@poradniaozorkow.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./  

 
25 

października  

 
13.00-15.00 

 
Konsultacje dla rodziców 

 
Miejsce: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  

w Ozorkowie 
 

 
mgr Beata Grzechynia - 

neurologopeda 

 
 

charakter 
otwarty 

 

 
26  

października  
( wtorek) 

 
 
 
 

 
08.-12.00 

 
 
 
 
 

 

 
Konsultacje dla rodziców 

Miejsce: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  
w Ozorkowie 

 
 

Wręczenie nagród laureatom konkursów 
pod patronatem Starosty Zgierskiego 

mgr Elżbieta Skonieczna 
– 

pedagog, terapeuta 
pedagogiczny 

 
Izabella Kudelska 

pedagog, terapeuta 
pedagogiczny 

 
 
 
 
 

charakter 
otwarty 

 

mailto:sekretariat@poradniaozorkow.pl
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27 
października 

 
( środa)  

 
16.00-17.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.00-18.00 

 

 dla uczniów kl. IV - VIII szkół podstawowych  
z terenu miasta i gminy Ozorków, Parzęczew 
w konkursie Bez (o) błędne opowiadanie- 

pt; „ Wakacje moich marzeń „ 
 

(Miejsce : Miejska  Biblioteka Publiczna w Ozorkowie) 
 

 
 
 
 

Warsztaty dla rodziców-  
„ Kochaj i wymagaj. Granice w wychowaniu”  

 
 
 

Miejsce: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  
w Ozorkowie 

 

 
 

mgr Jarosława Kwaśniak 
(dyrektor poradni) 

 
mgr Elżbieta Skonieczna 

– 
pedagog, terapeuta 

pedagogiczny 
mgr Katarzyna Janowska  

( pedagog i terapeuta 
pedagogiczny) 

 
mgr Elżbieta Skonieczna 
– 

pedagog, terapeuta 
pedagogiczny 

 
Izabella Kudelska 

pedagog, terapeuta 
pedagogiczny 

 
 

 
 
 
 

charakter 
otwarty 

 
 
 
 
 
 

Charakter 
otwarty 

proszę o tel. 
i zapisy w 
poradni  

 
28 

Października  
 

( czwartek) 

 
 

16.00-18.00 

 
Forum dla nauczycieli nauczania przedszkolnego 

i wczesnoszkolnego  
 
 
 

 „ Prawidłowa artykulacja wstępem do nauki 
czytania i pisania” 

 

 „ Trening słuchowy   
 
 

 

 
 
 
 
 
 

mgr Beata Grzechynia – 
neurologopeda 

 
Mgr Agata Barzyńska  

surdopedagog 

 
 
 
 

 
 

charakter 
zamknięty 

 
proszę o tel  
i zapisy w 
poradni 
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(Miejsce : Miejska  Biblioteka Publiczna w Ozorkowie) 

Forum dla nauczycieli  
 

 
 

 
 
Nazwa Placówki: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Warcie 
Adres: Warta, u. 3-go Maja 29, 98-290 Warta 
e-mail poradniawarta@interia.pl   tel. 43 – 829-47-34 

 

Kiedy? W jakich 
godzinach? 

 

Co się będzie działo? 
Dla kogo? 

Informacje dodatkowe 
/kto prowadzi ?/ 

 

Uwagi  
/np. zgłoszenia, 

charakter 
zamknięty czy 
otwarty itp./  

4-10.10.2021r. 8.00-16.00 Przesiewowe badanie tempa czytania 
 dla wszystkich uczniów zgłaszających się do poradni  

w Tygodniu Dysleksji  
oraz dla jednej wybranej szkoły z rejonu działalności 

poradni, na terenie tejże szkoły 
 
 

Agnieszka Łabuzińska 
pedagog 

zamknięty 

4.10.2021r 12.00-13.00 Konsultacje dla rodziców dzieci z trudnościami w nauce 
czytania  

Agnieszka Łabuzińska 
pedagog 

Konieczność  
wcześniejszego 

zgłoszenia 
telefonicznego 

tel. 43-829-47-34 
lub w placówce 
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DZIAŁANIA W SZKOŁACH 

 
Nazwa Placówki: Szkoła Podstawowa nr 4 
Adres: Łódź al. J. Piłsudskiego 101  
mail kontakt@sp4.elodz.edu.pl  tel./fax. 426743576 
 

Kiedy? Co się będzie działo? 
Dla kogo? 

Klasa / 
odbiorca  

Osoba 
odpowiedzialna 

 

Uwagi  

C
a

ły
 t

y
d

z
ie

ń
 z

g
o

d
n

ie
 z

 p
la

n
e
m

 

Opublikowanie na stronie internetowej szkoły prezentacji i materiałów 
na temat dysleksji i sposobów pracy z dzieckiem dyslektycznym w 

domu. 

Przygotowanie na korytarzach gazetek informacyjno-edukacyjnych 
zawierających najważniejsze informacje z zakresu tematyki dysleksji: 
definicje, symptomy ryzyka dysleksji, formy pomocy, wskazówki dla 

rodziców: „Jak skutecznie pracować z dzieckiem w domu” 
 

rodzice A.Bugaj-
Cymerman 

 
 
 

M. Trojak – 
Grochowska 

A.Mróz, 

 

Ósmoklasiści czytają  dzieciom z świetlicy szkolnej 1-3 A.Wielińska/P.Lib
era 

A.Mróz 
W.Udalska 

 

Wpływ wad wymowy na naukę czytania i pisania rodzice  
M. Trojak-

Grochowska 

 

Zagadki z trudnościami ortograficznymi 1-3 Świetlica  

Sławni dyslektycy  historia 4-8 A.Wielińska 
U.Weber 

 

 
Zabawy z Paint – W roli głównej ….grafika z trudnością ortograficzną 

kl. 2a, 2b 

2a, 2b U. Jasiak, 
A.Fladrowska, 

 

Narysuj słowo- j niemiecki 7a, 7b, 8a, 8b E.Maruszewska  
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Sławni dyslektycy -portret -plastyka 4-7 P.Brola  

Śpiewana ortografia -muzyka 4-7 P.Brola  

Magiczna kostka ortograficzna Wykorzystanie kostki do odszukania 
wyrazów w diagramie z możliwością kontroli błędu(nazwy zwierząt) z 

pantomimą. 

3a,3b D.Płoszajska 
M.Surdykowska 

 

Ćwiczenia z trudnościami językowymi 5 E.Słomkowska  

Metody  zapamiętywania  mnemotechnika  A.Bugaj-
Cymerman 

- 

Językowe połamańce – gimnastyka buzi i języka, zabawy językowe kl. 
1 

1a,1b, M.Trojak – 
Grochowska 

B. Czech 
D.Drożdżyńska 

 

Każdy jest z nas inny ale wszyscy jesteśmy ważni  i równi 1-8 Wychowawcy 
klas 

J Ryndak 

 

Zabawy z ortografią  plakaty z trudnością ortograficzną 4a,6a,7a,8a,8b M.Janota  

Ćwiczenia doskonalące koordynację wzrokowo - ruchową, ćwiczenia 
rozmachowe 

 i równoważne 

4-8 J.Domańska 
P.Tomczak 

 

Rozwiązywanie zadań tekstowych  – matematyka 4-8 W.Udalska 
R. Szuwart 

 

Ortograficzne potyczki,  logo - figle grafo – psoty- zajęcia korekcyjno-
kompensacyjne 

1-3 A.Ciołkowska  

Łamigłówki nie lada wyzwanie na geografii i przyrodzie 4-8 I.Błazińska  

Prezentacje multimedialne o sławnych dyslektykach 4-8 M.Augustyniak  

Przekazanie wytworów dziecioraz zdjęć z realizacji zadań do 
koordynatorów 

Wszyscy nauczyciele 

Wystawa prac wykonanych przez uczniów w ramach Europejskiego 
Tygodnia Świadomości Dysleksji 

 
Koordynatorzy 
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Gimnastyka mózgu Dennisona – 2 minuty dla mózgu- ćwiczenia na 
każdej lekcji – wszyscy nauczyciele 

1-8 Wszyscy 
nauczyciele 

 

Modele cząsteczkowe kwasów i soli nie tylko na papierze – chemia  8a,8b E.Franaszczyk  

Scrabble  biologiczne” – biologia 4-7 E.Franaszczyk  

Czy sławni dyslektycy grali w szachy - koło szachowe 7-8 T.Kosiacki  
Narysuj słowo -j. angielski 4a,4b E.Przybył  

Łamańce językowe- j. angielski 5a,5b E.Przybył  

Zajęcia metodą Tomatisa i EEG Biofeedback – zgodnie z planem  A.Mróz, M.Trojak 
– Grochowska, 
A.Ciołkowska 

 

 
 
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./  

4. 10.2021r. 10.45-13.35 Hans Christian Andersen też był dyslektykiem – głośne 
czytanie baśni „Złote szaty cesarza” – ubieramy się w 

emocje 

Małgorzata Ferlich 
Magda Klimczak 

Zamknięty klasy  
II a i II b 

5. 10.2021r.  10:45-12:35 Arteterapia. Fingerprint „Nadchodzi pani jesień” Agata Piekarska  
- Marciniak 

Zamknięty klasa  
I b 

6. 10. 2021r. 12.50 – 13.35 Gry i zabawy integracyjne z wykorzystaniem ćwiczeń 
usprawniających sprawność motoryki dużej i małej. 

Magdalena Ambroszczyk 
 

Zamknięty klasa 
III a 
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7. 10.2021r. 8.55-10.35 Dzień pięknego pisania - kaligrafia Małgorzata Ferlich 
Magda Klimczak 

Zamknięty klasy  
II a i II b 

7.10.2021r. 8.55-9.40 Matematyka na wesoło „Stosunki przestrzenne”. Małgorzata. Kuć Zamknięty klasa 
 I a 

8.10.2021r. 8.55-9.40 Zabawy z językiem angielskim „Kolory, przybory 
szkolne, zwierzęta”. 

Małgorzata. Kuć Zamknięty klasa  
I a 

8.10.2021r. 8:00-8:45 Muzykoterapia.  Agata Piekarska  
- Marciniak 

Zamknięty klasa  
I b 

4-6. 10.2021r.  7.00-17.00 Kanty- ćwiczenia redukujące zaburzenia lateralizacji                         
i orientacji przestrzennej. 

Anna Szymańska,                        
Ewa Rudzka,                    

Diana Kurpiewska,                
Ryszard Nowak 

Uczniowie 
świetlicy 

4-5.10.2021r. Wg planu 
lekcji 

Lepienie z plasteliny i obrysowywanie szablonów- 
ćwiczenia usprawniające rękę. 

Anna Szymańska Zamknięty, 
lekcje techniki. 

4-10.10. 2021r.  Gazetka tematyczna Samorządu Uczniowskiego. Dorota Pasiewicz Otwarty 

4-10.10.2021r.  Prezentacja wydawnictw i pomocy dydaktycznych 
związanych z tematyką dysleksji. 

Danuta Bąk Otwarty 

4-6. 10.2021r. Wg planu 
lekcji 

Prezentacja sylwetek słynnych dyslektyków. Anna Koperek Zamknięty, kl.7-
8 

4-10.10.2021r. Wg planu 
lekcji 

Portret dyslektyka- praca plastyczna. Iwona Wiaderna Zamknięty:kl.1-
3, 4 -5. 

Dla chętnych: 
kl.6-8. 

4-10.10.2021r. Wg planu 
lekcji 

Biegane dyktando. Agnieszka Liwo Kl. 4 i 5 
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5. 10. 2021 Wg planu 
lekcji 

Ćwiczenia utrwalające reguły ortograficzne i pisownię 
wyrazów z „ó”. 

Wioletta Barańska Zamknięty, kl.3b 

 
 
Nazwa Placówki:Szkoła Podstawowa nr 38  
Adres:Łódź, ul. Krochmalna 21 
mail:  kontakt@sp38.elodz.edu.pl  tel.42 663-66-81 

 

Kiedy? W jakich 
godzinach? 

 

Co się będzie działo? 
Dla kogo? 

Informacje dodatkowe 
/kto prowadzi ?/ 

 

Uwagi  
/np. zgłoszenia, 

charakter 
zamknięty czy 
otwarty itp./  

4 - 8 
października  

W godzinach 
lekcyjnych 

Ortografia na wesoło – lekcje języka polskiego. M. Banach Wszystkie 
działania 

adresowane do 
uczniów szkoły 

4 - 8 
października 

W godzinach 
lekcyjnych 

Śpiewana ortografia, łamańce językowe. M. Bednarek Wszystkie 
działania 

adresowane do 
uczniów szkoły 

4 - 8 
października 

W godzinach 
lekcyjnych 

Ćwiczenia słownikowo-językowe z wykorzystaniem 
rymów. 

D. Bryl Wszystkie 
działania 

adresowane do 
uczniów szkoły 

4 - 8 
października 

W godzinach 
lekcyjnych 

Ortograficzne zakładki do książek. D. Bryl, M. Banach Wszystkie 
działania 

adresowane do 
uczniów szkoły 

4 - 8 
października 

W godzinach 
lekcyjnych 

Zagadki z trudnościami ortograficznymi. D. Bryl Wszystkie 
działania 

adresowane do 
uczniów szkoły 

4 - 8 
października 

W godzinach 
lekcyjnych 

Międzyszkolny konkurs z języka angielskiego dla 
uczniów klas 7 i 8 sp posiadających opinię o dysleksji -  

My Small Victory 2021 – online. 

P. Handzlik Wszystkie 
działania 

adresowane do 

mailto:kontakt@sp38.elodz.edu.pl
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uczniów szkoły 

4 - 8 
października 

W godzinach 
lekcyjnych 

Sylwetki sławnych dyslektyków – gazetka. M. Banach Wszystkie 
działania 

adresowane do 
uczniów szkoły 

4 - 8 
października 

W godzinach 
lekcyjnych 

Zagadki ortograficzne. 
Wielkie Dyktando. 

M. Bednarek Wszystkie 
działania 

adresowane do 
uczniów szkoły 

4 - 8 
października 

W godzinach 
lekcyjnych 

Językowe połamańce – gimnastyka buzi i języka,  
zabawy językowe. 

J. Modrzejewska Wszystkie 
działania 

adresowane do 
uczniów szkoły 

4 - 8 
października 

W godzinach 
lekcyjnych 

Kolorowy alfabet – litery na wesoło. B.Hajduk Wszystkie 
działania 

adresowane do 
uczniów szkoły 

4 - 8 
października 

W godzinach 
lekcyjnych 

Zagadki ortograficzne. W. Sykuła-Troszczyńska Wszystkie 
działania 

adresowane do 
uczniów szkoły 

4 - 8 
października 

W godzinach 
lekcyjnych 

Stragan z literkami – zabawy. B. Błaszczyk Wszystkie 
działania 

adresowane do 
uczniów szkoły 

4 - 8 
października 

W godzinach 
lekcyjnych 

Łamigłówki matematyczne. K. Ślifierska Wszystkie 
działania 

adresowane do 
uczniów szkoły 

4 - 8 
października 

W godzinach 
lekcyjnych 

„Gimnastyka dla języka” – zabawy ćwiczące aparat 
mowy. 

M. Banach Wszystkie 
działania 

adresowane do 
uczniów szkoły 
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4 - 8 
października 

W godzinach 
pracy 

świetlicy 

Plastelinowe ulepianki – usprawnianie ręki, motoryki 
małej. 

 Świetlica szkolna Wszystkie 
działania 

adresowane do 
uczniów szkoły 

 
 
Nazwa placówki Szkoła Podstawowa nr 55  
Adres: 91-349  Łódź, ul. Mackiewicza 9 
Mail: szkola55@poczta.onet.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./  

 
06.10.2021r. 

 
14.00-15.00 

 
Konsultacje dla rodziców. 

 
Wanda Stolarska 

pedagog 
 

 
charakter 
zamknięty  

 
 

07.10.2021r 

 
 
 

8.00-8.45 

 
 
 

Konkurs pięknego czytania tekstów w języku angielskim    
(kl. 7d) 

 
Mariola Walocha 
nauczyciel języka 

angielskiego 
Wanda Stolarska 

pedagog 
Agnieszka Płachta 

nauczyciel biblioteki 
 

 
 

charakter 
zamknięty 

 
05. 10.2021r. 

 
10.40- 11.25 

 
Ćwiczenia  wzrokowe, wzrokowo- ruchowe, słuchowe. 

Front wschodni i front zachodni podczas działań  
II wojny światowej- praca z mapą  (kl.8b) 

 

 
Marzena Płachta 

nauczyciel historii 

 
charakter 
zamknięty 

 
  

mailto:szkola55@poczta.onet.pl
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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./  

 
4.10.2021 

 
Cały dzień 

 
Wystawa sławnych dyslektyków. 

 

Psycholog: Katarzyna 
Wasińska 

Pedagog: Żaneta 
Pietruszka 

 
zamknięty 

 
5.10.2021 

Cały dzień  
Uczniowie przebierają się za bajkową postać z bajek 

Walta Disneya. 
 

Psycholog: Katarzyna 
Wasińska 

Pedagog: Żaneta 
Pietruszka 

 
zamknięty 

 
6.10.2021 

Cały dzień  
Wystawa prac – „Moja ulubiona postać z bajek Walta 

Disneya” 

Psycholog: Katarzyna 
Wasińska 

Pedagog: Żaneta 
Pietruszka 

 
zamknięty 

 
7.10.2021 

Cały dzień Wystawa prac dotyczących twórczości i życia Walta 
Disneya 

Psycholog: Katarzyna 
Wasińska 

Pedagog: Żaneta 
Pietruszka 

 
zamknięty 

8.10.2021  
Cały dzień 

Zabawa dnia : 
 
Klasa I – II – pokoloruj postać z bajki Walta Disneya 
 
Klasa III – VIII – uzupełnij biografię Walta Disneya o 
brakujące trudności ortograficzne 

Psycholog: Katarzyna 
Wasińska 

Pedagog: Żaneta 
Pietruszka 

 
zamknięty 
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Nazwa Placówki: Szkoła Podstawowa nr 64 im. Hansa Christiana Andersena 
Adres: 93-262 Łódź, ul. Anczyca 6 
mail: kontakt@sp64.elodz.edu.pl 
tel. 42 643 12 01 

 

Kiedy? W jakich 
godzinach? 

 

Co się będzie działo? 
Dla kogo? 

Informacje dodatkowe 
/kto prowadzi ?/ 

 

Uwagi  
/np. zgłoszenia, 

charakter 
zamknięty czy 
otwarty itp./  

 
04.10.2021 r. 
poniedziałek 

 
 

 
w trakcie 

trwania zajęć 
 
 
 
 
 

 
 

w godzinach 
pracy 

świetlicy 
szkolnej 

 

 Konkurs głośnego czytania dla dzieci 
dyslektycznych – „Ortograficzne opowiastki” 

 
 

 

 Konkurs plastyczny na ilustrację do wybranej 
baśni Andersena 

 

 

 Lektura wierszy, opowiadań i bajek 

 
nauczyciele poloniści – 

Julia Rzegocka-
Jankowska, Katarzyna 

Wojtczak-Kmieć 
 

nauczyciel plastyki – 
Ewa Broncher-Filipska 

 
 

nauczyciele świetlicy 

 
charakter 
zamknięty 

 
05.10.2021 r. 

wtorek 
 
 
 

 
w trakcie 

trwania zajęć 
 
 
 

 
w godzinach 

pracy 
świetlicy 
szkolnej 

 

 Krzyżówki ortograficzne, piosenka ortograficzna: 
„Przerażający jeż” 

 
 
 

 

 Ćwiczenia rozwijające aparat mowy – wierszyki 
„łamiące języki” 

 
nauczyciele klas I-III 

 
 
 
 

nauczyciele świetlicy 

 
charakter 
zamknięty 
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06.10.2021 r. 

środa 
 
 
 

 
 
 
 
 

w trakcie 
trwania zajęć 

 
 

w godzinach 
pracy 

świetlicy 
szkolnej 

 

 Konkurs na prezentację multimedialną: Postacie 
sławnych dyslektyków” (kl. VI-VIII) 

 
 

 Zabawy matematyczne – „Tabliczka mnożenia 
dla dyslektyków 

 

 

 Przepisywanie tekstu z trudnościami 
ortograficznymi (klasy II, III) 

 
nauczyciel polonista – 
Katarzyna Wojtczak-

Kmieć 
 

nauczyciele matematyki 
– Aneta Białkowska, 

Katarzyna Sapała 
 

 
nauczyciele świetlicy 

 
charakter 
zamknięty 

 
07.10.2021 r. 

czwartek 
 
 
 

 
w trakcie 

trwania zajęć 
 

w godzinach 
pracy 

świetlicy 
szkolnej 

 

 Ortograficzne potyczki dla klas II i III 
 

 

 Ćwiczenia grafomotoryczne (uczniowie klas I) 

 
pedagog – Małgorzata 

Kotynia 
 

nauczyciele świetlicy 

 
charakter 
zamknięty 

 
08.10.2021 r. 

piątek 
 
 
 

 
w trakcie 

trwania zajęć 
 

 

 Memory ortograficzne 
 
 
 

 

 „Magiczne słówka” – warsztaty językowe z języka 
angielskiego 

 
nauczyciele poloniści – 

Beata Borowiecka-
Buczko, Wioletta 

Mańkiewicz-Gralicka 
 

nauczyciele języka 
polskiego – Beata 

Strzelecka, Marlena 
Michalik 

 
charakter 
zamknięty 
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Nazwa Placówki:Szkoła Podstawowa nr 83 
Adres:Łódź, ul. Podmiejska 21 
tel:42 6840709 

 

Kiedy? W jakich 
godzinach? 

 

Co się będzie działo? 
Dla kogo? 

Informacje dodatkowe 
/kto prowadzi ?/ 

 

Uwagi  
/np. zgłoszenia, 

charakter 
zamknięty czy 
otwarty itp./  

4-10.10. 2021   
 „Mój przyjaciel Einstein” - konkurs plastyczny dla 

uczniów klas IV – VIII 
 

 
Agata Słodzińska - 

Banasiak 

 

4-10.10. 2021  „Maluję jak Picasso” – konkurs  plastyczny dla uczniów 
klas I – III  

Magdalena Jankowska 
Agnieszka Jańska - 

Tyluś 

 

4-10.10. 2021  Godziny wychowawcze – rozmowy na temat dysleksji. Wychowawcy klas  

4-10.10. 2021  „Ortograficzna rymowanka”- II edycja  konkursu 
literackiego dla uczniów klas IV – VIII  

Ewa Pyczak 
Tatiana Sidorska - 

Youssef 

 

4-10.10. 2021  Gazetka poświęcona dysleksji i sławnym dyslektykom. Ewa Pyczak  

4-10.10. 2021  Plakaty poświęcone sławnym dyslektykom w dziedzinie 
nauk ścisłych. 

Karolina Kurczyk - 
Wolnicka 

 

4-10.10. 2021  Konkurs plastyczny dla uczniów klas IV – VIII „Portret 
znanego dyslektyka” 

Małgorzata Radojičić   

 

  

tel:42
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Nazwa Placówki: Szkoła Podstawowa nr 109 im. Ludwiki Wawrzyńskiej  
Adres: 93-379 Łódź 
mail: kontakt@sp109.elodz.edu.pl   tel. 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./  

cały tydzień godziny 
wychowaw- 

cze 

Prezentacje multimedialne Sławni dyslektycy p. Jolanta Matusiak - 
Gruchała 

wszystkie 
działania 

przeznaczone są 
dla uczniów 

naszej szkoły i 
ich rodziców 

cały tydzień    
Co to jest dysleksja? Sławni dyslektycy - prezentacja w 

bibliotece materiałów dotyczących specyficznych 
trudności w nauce pisania i czytania  

 

p. Dorota Mieszkowska  

6.10.2021 godziny 
pracy pani 
pedagog 

 
Konsultacje z pedagogiem  dla rodziców dzieci, które 

mają problemy w nauce czytania i pisania 
 

p. Izabela Kuźmińska  

cały tydzień  Oswajamy ortografię - zajęcia dodatkowe dla chętnych 
uczniów  

p. Sylwia Bartos 
p. Ilona Bujnowicz-

Szewczyk 
p. Jolanta Matusiak-

Gruchała 
p. Anna Starosta 
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Nazwa Placówki: Szkoła Podstawowa nr 110 
Adres: ul. Zamknięta 3 93-323 Łódź 
Mail kontakt@sp110.elodz.edu.pl    24tel. 42 646 31 40 

 

Kiedy? W jakich 
godzinach? 

 

Co się będzie działo? 
Dla kogo? 

Informacje dodatkowe 
/kto prowadzi ?/ 

 

Uwagi  
/np. zgłoszenia, 

charakter 
zamknięty czy 
otwarty itp./  

8 października 13.oo – 14.00  
„Starsi -  młodszym” – uczniowie klas VII czytają baśnie 

pierwszoklasistom 

 
A. Jędrych 
A. Złotowska – Więcek 

 

październik   
Zamieszczenie prezentacji – quizu o sławnych osobach 

z dysleksją na internetowej stronie szkoły. 

 
A. Jędrych 

 

 
 
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./   

4-8.10.2021  -  Tablica informacyjna na temat organizacji i przebiegu 

XIX Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji 

na drzwiach szkoły  

  

A. Czernek-Sulińska  otwarty  

4-8.10.2021  -  Opracowanie materiałów dla rodziców dzieci z dysleksją 
„Ciekawe pomysły, jak pomóc dziecku z dysleksją”  

A. Styrcz-Jędrzejczyk  otwarty  

mailto:kontakt@sp110.elodz.edu.pl
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8.10.2021  -  Wpływ wad wymowy na naukę czytania i pisania- 
konsultacje dla rodziców  

K. Pożoga  otwarty  

4-8.10.2021  -  Sławni dyslektycy – wystawa na szkolnym korytarzu  A. Czernek-Sulińska  zamknięty  

5.10.2021  -  Od dysgrafii do kaligrafii  
  

A. Panek  zamknięty  

6-8.10.2021  -  Kolorowy alfabet – litery na wesoło  
  

A. Olasik  
A.Wojewoda  
B. Wójcik  

zamknięty  

5-8.10.2021  -  Notatki metodą Cornella  M. Gabara  zamknięty  

4.10.2021  14.00-15.40   Różne techniki zapamiętywania tabliczki mnożenia  
  

A. Przybył  zamknięty  

5.10.2021  14.00-14.45  Wymiana pocztówkowa- rymowanka z trudnością 
ortograficzną  

A. Czernek-Sulińska  zamknięty  

6.10.2021  10.00-12.00  MY SMALL VICTORY 2021 – ONLINE            K. Oklesińska  zamknięty  

4-8.10.2021  w godzinach 
pracy 

biblioteki  

Bajkoterapia– aktywne słuchanie książek  
Czytanie uczniom książek w szkolnej bibliotece 

Wystawa książek w szkolnej bibliotece  

E. Pęcherzewska  
  

zamknięty  

4-8.10.2021  w godzinach 
pracy 

świetlicy  

Głośne czytanie bajek Andersena  nauczyciele świetlicy 
szkolnej  

zamknięty  
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Nazwa Placówki: Szkoła Podstawowa nr 139 
Adres: ul. Giewont 28, 92-116 Łódź 
mail: katarzyna.banach86@gmail.com   tel. 793-062-211 

 

Kiedy? W jakich 
godzinach? 

 

Co się będzie działo? 
Dla kogo? 

Informacje dodatkowe 
/kto prowadzi ?/ 

 

Uwagi  
/np. zgłoszenia, 

charakter 
zamknięty czy 
otwarty itp./  

14.10.2021r. Godz. 8.15-
12.00 

1. „Dyslexiada – droga do doskonałości” – tworzenie 
ekologicznych plansz przestrzennych z wykorzystaniem 
zasad ortograficznych i reguł matematycznych. 
Uczestnikami są zespoły klasowe kl. 1-8. 
 
2. „Przystanek Dysleksja” – gra szkolna z 
wykorzystaniem kodów QR. Uczestnikami są tylko 
dyslektycy. 

 

Paulina Zuterek-
Makowska 

 
Katarzyna Banach-

Miśkiewicz 
 
 

Wychowawcy klas 

Charakter 
zamknięty 

 
 
Nazwa Placówki: Szkoła Podstawowa nr 162 
Adres: Powszechna 15, Łódź 
Mai: kontakt@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./  

04.10.2021r. 12.00-12.30 Gry i zabawy usprawniające percepcję wzrokową -dzieci 
7 letnie. 

Małgorzata Bartniak 
Marta Młynarczyk- Stępień 

 

05.10.2021r. 10.00-10.30 Gry i zabawy usprawniające motorykę małą i dużą - 
dzieci z klasy 1 

Małgorzata Bartniak 
Marta Młynarczyk-Stępień 
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4-10.10.2021. 8.00-8.30 Dysleksja to dar, a nie problem- poznanie sławnych 
ludzi mających dysleksję. 

Małgorzata Bartniak 
Marta Młynarczyk -Stępień 

 

05.10.2021r. 12.00-12.30 Zabawy z Paint- Mój wyjątkowy szlaczek. Małgorzata Bartniak 
Marta Młynarczyk-Stępień 

 

05.10.2021r. 10.00-12.00 Tenis stołowy. M. Szeflińska  

06.10.2021r. 10.00-10.30 Plastelinowe ulepianki- usprawnianie ręki, motoryki 
małej klasa 1. 

Małgorzata Bartniak 
Marta Młynarczyk-Stępień 

 

07.10.2021r. 12.00-12.30 Ćwiczenia doskonalające  koordynację wzrokowo-
ruchową, ćwiczenia rozmachowe i równoważne klasa 1. 

Małgorzata Bartniak 
Marta Młynarczyk-Stępień 

 

08.10.2021r. 12.00-12.30 Kolorowy alfabet- litery na wesoło. Małgorzata Bartniak 
Marta Młynarczyk-Stępień 

 

4-8.10.2021r. Harmonogra
m zostanie 
stworzony 
po 
otrzymaniu 
zgłoszen od 
wolontariusz
y 

Czytanie baśni H. Ch. Andersena młodszym dzieciom 
(kl. 1-3) przez chętnych uczniów, z klas starszych. 

Anna Juga - Kopeć Zgłoszenia  
wolontariuszy  
z klas 4-8 do 
mnie, do dnia 
29.09 (na 
librusie lub 
osobiście) 

05.10.2021 przerwy 
między 
lekcjami  
(od godz. 
8:30 do 
12.30) 

Sztafeta ortograficzna – klasy 4-8 Anna Juga - Kopeć 
Karolina Greczka 

Zgłoszenia 3-
osobowych 
zespołów do 
dnia 29.09 (na 
librusie lub 
osobiście) 

07.10.2021 9.00 - 10.00 Dyktando biegane dla klasy 3a. Karolina Greczka  
Anna Juga - Kopeć 
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07.10.2021 11.00 - 11.45 Zadania na kartach klasa 7b Katarzyna Ciesielska  

04.10.2021 12.00 - 13.00 Zabawy na koordynację wzrokowo - ruchową - 
uczniowie klas I i II przebywający w swietlicy szkolnej 

Joanna Zejmowicz  

06.10.2021 12.00 - 13.00 Koncentracja uwagi - ćwiczenia i zabawy z uczniami 
klas I i II przebywających w świetlicy szkolnej 

Joanna Zejmowicz  

07.10.2021 12.00 - 13.00 Słowne gry i zabawy z uczniami klas I – II 
przebywających w świetlicy  

Joanna Zejmowicz  

07.10.2021r. 14.00-15.00 Kolorowe biegające dyktando w klasie 3b Bożena Kobierzycka  

06.10.2021r.  8.00-8.30 Wybitni z powodu dysleksji – sylwetki sławnych 
dyslektyków. Zajęcia w klasie 3b 

Bożena Kobierzycka  

08.10.2021r.  14.00-14.30 Pierwsze zmagania z dysleksją - gry oparte na 
zapamiętywaniu i ćwiczące koncentrację. Zajęcia w 
klasie 3b 

 

Bożena Kobierzycka  

4-8.10.2021r.  Prezentacja multimedialna dot. dysleksji dla klas IV na 
godzinach wychowawczych. 

Wychowawcy klas IV Organizatorzy 
Ewa Witkowska i 
Ewa 
Ruszkiewicz 
przesyłają 
wychowawcom 
prezentację na 
Office 

4-8.10.2021r.  Konkurs na najciekawszy słowniczek w formie 
harmonijki (leporello) z wyrazami zawierającymi nieme 
literami w języku angielskim – klasy IV-VIII. 

Karolina Kawiorska 
Ewa Ruszkiewicz 

Zgłoszenia do n-
li j.angielskiego 
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4-8.10.2021r. przerwy 

między 

lekcjami  

Przerwy z puzzlami. angliści  

4-8.10.2021r.  Ćwiczenia dykcyjne i głosowe na lekcjach muzyki. Małgorzata Stadnicka  

 

 
Nazwa Placówki: Szkoła Podstawowa  nr 174 
Adres: Gałczyńskiego 6, 93 – 259 Łódź 
mail: kontakt@sp174.elodz.edu.pl tel. 42 643 14 71 
 

Kiedy? W jakich 

godzinach? 

 

Co się będzie działo? 

Dla kogo? 

Informacje dodatkowe 

/ktoprowadzi?/ 

 

Uwagi  

/np. zgłoszenia, 

charakter 

zamknięty czy 

otwarty itp./  

6.10. 4 godzina 

lekcyjna 

Parada ortograficznych postaci – konkurs klasowy  

na największą liczbę ucharakteryzowanych postaci, 

przemarsz korytarzami szkoły podczas długiej 

przerwy. 

Anna Frątczak 

 

zamknięty 

na wybranych 

lekcjach 

 j.polskiego  

 Ortograficzne zmagania przy klasowych stolikach 

zadaniowych – praca metodą stacji. 

Anna Frątczak  zamknięty 

04 – 08.10. 8 – 16  Zajęcia kreatywnego myślenia w grupach wiekowych, 

ćwiczenia ortograficzne– utrwalanie zasad poprawnej 

pisowni (zabawy i łamigłówki). 

Nauczyciele świetlicy  zamknięty  

07.09. 10 – 11 Konkurs „Sokole oko” dla klas 1–3 w szkolnej 

bibliotece. 

Jolanta Zdziarska zamknięty 

 

04.10. 10 -12 Zabawy grafomotoryczne – rozwijające sprawność 

manualną uczniów(klasa Ia). 

Paulina Rudnicka zamknięty 

mailto:kontakt@sp174.elodz.edu.pl
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07.10. 12.45 – 13.30 Otwarta lekcja angielskiego w klasie VIII – „Jak to być 

dyslektykiem ?” 

Magdalena Obuszko zamknięty 

04 – 08.10 ----------------- 

 

Konkurs z języka angielskiego polegający  

na przygotowaniu ikonografik zawierających trudne  

do nauczenia się wyrazy w języku angielskim. 

Magdalena Obuszko zamknięty 

04.10. ----------------- Gazetka poświęcona dysleksji. Aneta Maltańska  

Anna Bykowicz 

zamknięty 

04 – 08.10. 15 – 16  Siódmoklasiści czytają bajki terapeutyczne w 

świetlicy szkolnej. 

Katarzyna Rosiak zamknięty 

04 – 08.10. 15 – 16  Zabawy z ortografią –klasy III – dzieci uczęszczające 

do świetlicy szkolnej. 

Katarzyna Rosiak  zamknięty  

04 – 08.10. 15 – 16  Tabliczka mnożenia na wesoło – klasy III – dzieci 

uczęszczające do świetlicy szkolnej. 

Katarzyna Rosiak  zamknięty  

05.10. ----------------- Konkurs językowy „ Rymowanka z trudnością 

ortograficzną”. 

Katarzyna Rosiak  zamknięty  

07.10.   ----------------- Konkurs plastyczny „Strona tytułowa do ulubionej 

książki” 

Katarzyna Rosiak  zamknięty  

05.10.  16-18  Konsultacje dla rodziców. Katarzyna Rosiak  zamknięty  
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Nazwa Placówki: Szkoła Podstawowa nr 175 
Adres: Pomorska 27 Łódź 
Mail: kontakt@sp175.elodz.edu.pl   tel. 426327227 

 

Kiedy? W jakich 
godzinach? 

 

Co się będzie działo? 
Dla kogo? 

Informacje dodatkowe 
/kto prowadzi ?/ 

 

Uwagi  
/np. zgłoszenia, 

charakter 
zamknięty czy 
otwarty itp./  

4.10.2021   
Rozmieszczenie na terenie szkoły plakatów 

informujących o XIX TŚD oraz plakatu na Dzień 
Dysleksji na stronie www Szkoły oraz Facebooku 

 

  

5.10. 2021 10.50-11.30  
Spotkanie dla uczniów z dysleksją: „Skąd się wzięła 

dysleksja i jak sobie z nią radzić?” Kilka  praktycznych 
porad dla uczniów. 

 
Rzecznik Praw ucznia z 
Dysleksją Małgorzata 

Dębowska 

zamknięty 

6.10.2021 16-17  
Spotkanie z zainteresowanymi rodzicami uczniów z 

dysleksją: „Dlaczego moje dziecko jest dyslektykiem?” 
Jak pomóc dziecku z dysleksją w środowisku 

domowym? 

 
Małgorzata Dębowska 

zamknięty 

7.10.2021   
Analiza zapisów opinii PPP. Organizacja zajęć dla 

uczniów z dysleksją w klasach młodszych i starszych. 
Skierowanie do PPP uczniów z klas ósmych.  

Małgorzata Dębowska 
Beata Michalska 

Beata Świtałowska 
Ewa Petrus 

Anna Szczękulska 
 

zamknięty 

8.10.2021 9.45-10.40 Nabór do szkolnych eliminacji Konkursu 
Recytatorskiego dla uczniów z dysleksją – wybór 

utworów o tematyce ortograficznej. 
KONKURS MIĘDZYSZKOLNY PLANOWANY JEST NA 

LISTOPAD 2021 

Małgorzata Dębowska 
Beata Michalska 

Beata Świtałowska 
Ewa Petrus 

     Anna Szczękulska 
 

zamknięty 
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Nazwa Placówki: Szkoła Podstawowa nr 189 
Adres: Łódź, ul. Kossaka 19 
Mail: kontakt@sp189.elodz.edu.pl  tel. 643 45 49 

 

Kiedy? W jakich 
godzinach? 

 

Co się będzie działo? 
Dla kogo? 

Informacje dodatkowe 
/kto prowadzi ?/ 

 

Uwagi  
/np. zgłoszenia, 

charakter 
zamknięty czy 
otwarty itp./  

        05.10.  13:50-14:35 Zaj. korekcyjno-kompensacyjne dla klas 8 
 Usprawnianie percepcji wzrokowo-ruchowej. 

Ćwiczenia redakcyjne-argumentowanie 

Ewa Krzemińska 
nauczyciel j. polskiego 

zaj. zamknięte 

05.10. 12:45-13:30 Zaj. dydaktyczno-wyrównawcze kl.3 
             Kolorowa ortografia  - ćwiczenia utrwalające 
znajomość pisowni wyrazów z rz, ż, ó, u. 
 

Renata Lisiecka-Kosela 
ed.wczesnoszkolna 

j.w. 

         06.10. 

 

12:45-13:30 Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia w klasach 3-4 
Wiersze o jesieni -głośne czytanie sylab, wyrazów i 
zdań na różne sposoby ( czytanie naprzemienne, 
selektywne, z przesłonką). 

Izabela Olczyk 
ed. wczesnoszkolna 

j.w. 

06.10. 13:50-14:35 Ortografia na wesoło- pisanie z pamięci i ze słuchu 
krótkich zdań o jesieni. Utrwalenie znajomości zasad 
pisowni wyrazów z ó, rz, ż wymiennym i niewymiennym. 

Izabela Olczyk 
ed. wczesnoszkolna 

j.w. 

07.10. 12:45-13:30 Koło czytelniczo-recytatorskie w klasach 2 
Jesienna opowieść- ćwiczenia językowe i stylistyczne, 

przekształcanie tekstu. 
 

Izabela Olczyk 
ed. wczesnoszkolna 

j.w. 

08.10. 12:45-13:30 Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w klasach 4-5 

Wizyta w księgarni- ćwiczenia w czytaniu ze 
zrozumieniem opowiadania, uzupełnianie zdań. 

 

Izabela Olczyk 
ed. wczesnoszkolna 

j.w. 

 

mailto:kontakt@sp189.elodz.edu.pl
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Nazwa Placówki: Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 201 
Adres: ul. Aleksandrowska 159, 91-229 Łódź 
mail: kontakt@sps201.elodz.edu.pl    tel. 426563534 

 

Kiedy? W jakich 
godzinach? 

 

Co się będzie działo? 
Dla kogo? 

Informacje dodatkowe 
/kto prowadzi ?/ 

 

Uwagi  
/np. zgłoszenia, 

charakter 
zamknięty czy 
otwarty itp./  

4. X.2021 8.30-12. 00  
Powitanie i zapoznanie z tematem przewodnim   

„JESTEŚMY RÓŻNI - JESTEŚMY RAZEM” w formie 
dialogu i prezentacji obrazkowej. 

Seria zabaw  i gier zręcznościowych np. „Budowanie 
mostu”, „Znikająca kotara”, tor przeszkód,  ćwiczenia 

integracji sensorycznej „Fabryka slimów”, zabawy 
zręcznościowe z kubeczkami i pestkami,  ćwiczenia 
relaksacyjne z przeponowym oddychaniem.  Formy 

zabaw przeznaczone dla całej społeczności szkolnej, z 
wykorzystaniem współpracy w grupach. 

 

 

 
Ewa Kośka, Piotr 
Sobczak oraz inni 

( n-le pozalekcyjnych 
zajęć wychowawczych) 

Zajęcia  mają 
charakter 
zamknięty 

5, 7,8. X.2021 
wtorek, 

czwartek, 
piątek 

W godzinach 
pozalekcyjny

ch zajęć 
wychowawcz

ych, 
popołudniow

ych. 

 
Przygotowanie w zespołach klasowych ortograficznych 

gier planszowych z serii „Zrób to sam”, z 
wykorzystaniem zagadek, poleceń ruchowych i 

wyrazów  do zapamiętania, z trudną pisownią ( rz,ż,u ó, 
ś, ch, h).   Wymiana gier między klasami,  wspólne 

rozgrywki międzyklasowe- „Pociąg  plansz 
ortograficznych”. Forma konkursu klasowego. 

Konsultacje indywidulne z rodzicami uczniów klas I-III, 
przybliżenie Rodzicom istoty problemu dysleksji. 

 
Przesłanie wszystkim rodzicom dostępnych prezentacji   

dot. zjawiska  dysleksji poprzez Office 365  z  
podkreśleniem daty 7   PAŹDZIERNIAKA  DNIA 

 
Sylwia Szutenbach  

(n-l terapii ped. wraz z 
   n-lami pozalekcyjnych 
zajęć wychowawczych 

kl. I-VIII) 

Zajęcia  mają 
charakter 
zamknięty 
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ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI,  USTALONEGO PRZEZ  
EUROPEJSKIE  TOWARZYSTWO DYSLEKSJI 

6.X.2021 
(środa) 

W godzinach 
rannych, 

pozalekcyjny
ch zajęć 

wychowawcz
ych - środa 

 
RYMOWANKI – ZGADYWANKI : 

 
klasy młodsze - pary rymów obrazkowych, wesołe rymy 

własne, rymowane memory, rymowanki do  
zapamiętania 

klasy starsze -    rymy wyrazowe i zdaniowe, 
wykreślanki, wiersz  „Marek i rosół” 

 
Anita Trzeciecka 

(n-l logopeda wraz z 
   n-lami pozalekcyjnych 
zajęć wychowawczych 

kl. I-VIII) 

Zajęcia  mają 
charakter 
zamknięty 

 
 
Nazwa Placówki: Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Smart School w Łodzi 
Adres: ul. Klaretyńska 9, 91-117 Łódź 
mail i.andrzejczak@op.pl   tel.609938491 

 

Kiedy? W jakich 
godzinach? 

 

Co się będzie działo? 
Dla kogo? 

Informacje dodatkowe 
/kto prowadzi ?/ 

 

Uwagi  
/np. zgłoszenia, 

charakter 
zamknięty czy 
otwarty itp./  

04.10 8:00-8:55 Godzina wychowawcza w klasie VI poświęcona 
tematowi dysleksji  

Irena Andrzejczak  

05:10 Cały dzień Powtórzenie zasad ortograficznych na lekcjach języka 
polskiego w klasach 4-8 

Gazetka szkolna poświęcona tematowi dysleksji 

Irena Andrzejczak 
Justyna Olczyk 

 

06.10 Cały dzień  Quizy, krzyżówki, chmury wyrazowe, mnemotechniki-
ćwiczenia ortograficzne tworzone przez uczniów klas 4-

8 

Irena Andrzejczak 
Justyna Olczyk 

 

07.10 14:00 Konkurs kaligraficzny Irena Andrzejczak  
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08:10 10:00 Konkurs ortograficzny Irena Andrzejczak  

 
 
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./  

 
04.10-08.10. 

2021r. 

 
Czas pracy 

szkoły. 
 
 

 

 
Wystawa tematyczna na korytarzu szkolnym 
w pawilonie A II:  „Słynne osoby z    dysleksją” (portrety, 
biografie), kierowana do społeczności47 LO. 
 
 
 
Wystawa tematyczna na korytarzu szkolnym poświęcona 
problematyce dysleksji, kierowana do społeczności 47 LO. 
 

 
mgr Hanna Karska-

Buczek 
n-el j.polskiego, 

terapeuta 
pedagogiczny, 

logopeda 
mgr Teresa Stępniak 

n-el j. polskiego, 
bibliotekarz 

 

 
charakter 
otwarty 

 
 
 

 
 

04.10.2021 r. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  08:50-09:35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konkurs dla uczniów z opinią o dysleksji z języka 
angielskiego „My Small Victory” 
 
 
 
 
 
 
 
 

mgr Ewa 
Krzyczmonik 
n-el j. angielskiego 
 
 
 
 
 
 
 

charakter  
  zamknięty 
(zapisy u 
nauczycieli 
języka 
angielskiego do 
30.09.2021 r.) 
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05.10.2021 r. 
 
 
 
 
 
 

16:00-17:30 
 
 
 
 
 
 

„Dysleksja a nauczanie języków obcych” – warsztaty dla 
nauczycieli języków obcych 47 LO oraz zainteresowanych 
nauczycieli z innych szkół. 
 
 
 
 

mgr Joanna Pawlak 
n-el j. francuskiego i 
hiszpańskiego 
mgr Ewa 
Krzyczmonik 
n-el j. angielskiego 

 

charakter 
otwarty 
(zapisy do 
4.10.2021 r. 
- tel.733 157 707) 
 

 

06.10.2021 r. 
 
 
 
 
 
 

09:45-10:30 
 
 
 
 
 
 

Konkurs dla uczniów z opinią o dysleksji 
„Mistrz Kaligrafii 2021” 
 
 
 
 
 

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

 
 

charakter  
  zamknięty 
(zapisy w 
pracowni A II 4 
do 4.10.2021 r.) 

 
 

06.10.2021 r. 10:00-12:00 
 

II Międzyszkolny Konkurs dla Uczniów klas VII i VIII SP  
z opinią dysleksji - „My Small Victory 2021” -  on-line 
pod patronatem Polskiego Towarzystwa Dysleksji  
oddział w Łodzi 
Regulamin i karta zgłoszenia na stronie: 
http://ptd-lodz.pl/aktualnosci.php 
 
 

mgr Ewa 
Krzyczmonik 
n-el j. angielskiego 

 
 

charakter 
otwarty 
(zgłoszenia na 
adres e-mail 
krzycz@zb.net.l
odz.pl 
do 01.10.2021 r.) 

 

07.10.2021 r. 09:45-10:30 
 
 

„Geograficzne domino” - warsztaty dla uczniów z opinią o 
dysleksji. 

mgr Anna Kruk-
Zielińska 
n-el geografii 

charakter 
zamknięty 
(uczniowie klas 
pierwszych i 
drugich z opinią 
PPP) 

mailto:krzycz@zb.net.lodz.pl
mailto:krzycz@zb.net.lodz.pl
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07.10.2021 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

godziny do 
dyspozycji 

wychowawcy  
 
 

godziny 
pracy 

pedagoga 
i psychologa 
 
 
 

Przeprowadzenie zajęć poświęconych problematyce 
dysleksji (np. prezentacja sylwetek słynnych dyslektyków). 
 
 
 
Konsultacje dla nauczycieli na temat czytania opinii z PPP, 
pisania dostosowań, pracy z uczniem dyslektycznym w 
szkole. 
 
 
 
 

wychowawcy 
 
 
 
 
mgr Magdalena 
Pietrzykowska 
pedagog szkolny 
mgr Dorota 
Jakuszewska 
psycholog szkolny 
 

charakter 
zamknięty 
 
 
 
charakter  
zamknięty 
 
 
 
 
 

08.10.2021 r. 08:50- 9:35  „Dzień Hiszpanii” – warsztaty językowe dla uczniów klas I-III 
z opinią o dysleksji. 
 

mgr Joanna Pawlak 
n-el j. hiszpańskiego 

charakter 
zamknięty 

 
 
Nazwa Placówki: Zespół Szkół Przemysłu Mody 
Adres: ul. A. 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./  

4-8.10.21 w trakcie 
trwania 

Tygodnia 
Świadomości 

Dysleksji 

Gazetka promocyjno-informacyjna  
XIX Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji 

„Czym jest dysleksja? – fakty i mity” 
Dla społeczności szkolnej 

Małgorzata Andrzejczak 
Anna Pankiewicz 

- 
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5-6.10.21 9.00-15.00 Gra edukacyjna dla uczniów z dysleksją 
„Mam talent!” 

Małgorzata Andrzejczak 
Anna Pankiewicz 

- 

4-8.10.21 w godzinach 
pracy 

pedagoga 

Dysleksja – i co dalej? 
Konsultacje z pedagogiem szkolnym dla rodziców i 

uczniów z dysleksją 

Izabela Rodziewicz - 

4-8.10.21 w trakcie 
trwania 

Tygodnia 
Świadomości 

Dysleksji 

Gdzie szukać pomocy? 
Zamieszczenie w Librusie informacji o działaniach i 

akcjach Polskiego Towarzystwa Dysleksji oraz łódzkich 
poradni psychologiczno-pedagogicznych wspierających 

uczniów z dysleksją 
Dla rodziców uczniów z dysleksją 

Małgorzata Andrzejczak 
Anna Pankiewicz 

- 

 


