
 

 

 

 

 

 

W dniach 22 – 26 listopada w naszej szkole 

obchodziliśmy Tydzień Świadomości Dysleksji. 

Wydarzenie to miało na celu przybliżenie 

społeczności szkolnej problematyki specyficznych 

trudności w uczeniu się, czyli dysleksji.  

Z tej okazji na parterze, obok gabinetu 

terapeuty pedagogicznego i logopedy, 

umieszczona została 

gazetka przedstawiająca 

sylwetkę sławnej osoby z dysleksją. W tym roku był to Hans 

Christian Andersen, który został bohaterem przewodnim 

Tygodnia Świadomości Dysleksji. Przygotowano również 

tablicę zawierającą najważniejsze informacje na temat 

dysleksji, których źródłem była książka prof. dr hab. Grażyny 

Krasowicz-Kupis pt. „Nowa psychologia dysleksji”. 



 

 

W ramach Tygodnia Świadomości Dysleksji przeprowadzono konkurs „Ortografia 

jak malowana”, w którym należało przygotować pracę plastyczną przedstawiającą 

wymianę trudności ortograficznej (ó, rz, ż, ch) w wyrazie pokrewnym. Autorzy 

wykonali bardzo ciekawe prace. Podczas dokonywania ich oceny jury wzięło pod 

uwagę pomysłowość, zgodność z tematem oraz estetykę wykonania pracy. Laureatami 

konkursu zostali: 

 

Na poziomie klas I-III: 

I miejsce - Helena Wilczyńska z klasy 2a 

II miejsce - Jakub Białorucki z klasy 3a 

III miejsce - Anna Komorowska z klasy 2a 

Wyróżnienie otrzymali Jakub Bajkowski z klasy 2b 

oraz Krystian Krasowski z klasy 3a. 

 

Na poziomie klas IV – VIII zwyciężyła praca wykonana przez Marię Góralczuk z klasy 

6a. Filip Siemieniacki z klasy 4a otrzymał wyróżnienie. 



 

 

W czwartek 25 listopada w 
gabinecie terapeuty pedagogicznego i 
logopedy zorganizowano zabawę 

„Sala zagadek”. W tym dniu 
uczniowie mogli zmierzyć się 
z zadaniami wykonywanymi w czasie 
zajęć terapii pedagogicznej, 
rozwiązując zagadki doskonalące 
funkcje słuchowe. W nagrodę każdy 
uczestnik zabawy otrzymywał 
Odznakę Bystrzaka. 

 

 

 

 



 

 

W oddziale przedszkolnym 

przeprowadzony został cykl 

ćwiczeń doskonalących małą i dużą 

motorykę zatytułowany „Zdążyć 

przed dysleksją”. 

 

W czasie Tygodnia Świadomości 

Dysleksji w świetlicy szkolnej dzieci 

mogły posłuchać fragmentów bajek 

H. Ch. Andersena. Realizowane były 

również zajęcia na temat dysleksji. 



 

 

Wszystkie nagrody i dyplomy wręczone uczniom w ramach obchodów 

Tygodnia Świadomości Dysleksji zostały ufundowane przez Radę Rodziców.  

 

Bardzo dziękujemy za zainteresowanie 

 i aktywny udział w Tygodniu Świadomości Dysleksji. 

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom konkursu. 

Zapraszamy ponownie za rok! 

 

Organizatorzy: 

Magdalena Dymus 

Justyna Sapińska 


