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XIV TYDZIEŃ ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI W TORUNIU 
3 – 10 października 2016 r. 

 
Propozycje działań 

  
Nazwa placówki: Zespół Szkół nr 31 
Adres: 87-100 Toruń, ul. Dziewulskiego 41 b 
Mail:www.szkola31.torun.pl tel.: 56-6500619 

 
 
 
 

Kiedy? W jakich 
godzinach? 

 

Co się będzie działo? 
Dla kogo? 

Informacje 
dodatkowe 

/kto prowadzi ?/ 
 

Uwagi  
 

03.10.2016 
- 

10.10.2016 

 Gazetka informacyjna pt.„ Znani dyslektycy” Marzenna Fedorowicz – 
nauczyciel-bibliotekarz 
 

korytarz 
obok biblioteki 
 
 

05.10.2016 
- 

10.10.2016 

w/g planu lekcji 
nauczyciela 

Konkurs plastyczny dla dzieci 6-letnich z 
oddziałów przedszkolnych – „Jesień z leniwą 
ósemką” 
(wybór najlepszych prac, wystawa) 
 

Alicja Kotlarek – 
neurologopeda 

parter, 
korytarz 

05.10.2016 
- 

10.10.2016  

w/g planu lekcji 
nauczyciela 

Konkurs plastyczny dla uczniów klas I-VI 
posiadających opinię stwierdzającą specyficzne 
trudności w  czytaniu i pisaniu lub ogólne 
trudności w nauce – „Jesień z leniwą ósemką” 
(wybór najlepszych prac, wystawa) 
 

Daria Główczewska –
terapeuta pedagogiczny 
 
 

parter, 
korytarz 

06.10.2016 
- 

10.10.2016 

w/g planu lekcji 
nauczyciela 

Konkurs plastyczny dla uczniów z klas I-III 
Gimnazjum posiadających opinię o dysleksji 
rozwojowej– „Portret znanej osoby z dysleksją” 
(wybór najlepszych prac, wystawa) 

Daria Główczewska –
terapeuta pedagogiczny 
Marzenna Fedorowicz – 
nauczyciel-bibliotekarz 
 

korytarz 
obok biblioteki 
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05.10.2016 
- 

10.10.2016 

w/g 
harmonogramu 

„Starsi – młodszym” – akcja czytania bajek przez 
uczniów klasy II A Gimn.(dyslektyków) - uczniom 
klas „0”  

Agnieszka Umińska 
 
Uczniowie kl. I-III Gimn. 
 

sala nr 6 i 7 
 
 
 
 

05.10.2016 
- 

10.10.2016 

w/g 
harmonogramu 

„Starsi – młodszym” – akcja czytania bajek przez 
uczniów klasy VI a (dyslektyków) – dzieciom 3-4 
letnim 

Izabela Kocińska 
 
Uczniowie kl. VI a 
 

sala nr 5 

03.10.2016 
- 

10.10.2016 

w/g 
harmonogramu 

„Starsi – młodszym” – akcja czytania przez 
rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły - 
uczniom klas I-III SP 
 

Marzenna Fedorowicz – 
nauczyciel-bibliotekarz 
 

czytelnia 
szkolna 
 

03.10.2016 
- 

10.10.2016 

w/g 
harmonogramu 

Wybrane elementy z kinezjologii edukacyjnej i 
integracji sensorycznej na gimnastyce 
korekcyjnej w klasach I-III SP 

Lidia Haładyn -  
terapeuta Integracji 
Sensorycznej oraz n-l 
wych fiz. 
 

salka do 
gimnastyki 
korekcyjnej 

07.10.2016 9.00 – 11.00 Turniej Szkół – dla uczniów klas IV-VI z opiniami 
o dysleksji rozwojowej 
 
 

Daria Główczewska – 
terapeuta pedagogiczny 

CKU-TODMiDN 

11.10.2016- 
13.10.2016 

 

w/g 
harmonogramu 

Konkurs pięknego czytania dla klas II-III SP 
 

Marzenna Fedorowicz – 
nauczyciel-bibliotekarz 
Alicja Kotlarek – 
neurologopeda 
Daria Główczewska- 
terapeuta pedagogiczny 
 

czytelnia 
szkolna 
 

11.10.2016 15.30-17.00 Warsztaty dla nauczycieli pt. „Czytanie – trudna 
sztuka”. Gry i zabawy rozwijające czytanie. 

Daria Główczewska- 
terapeuta pedagogiczny 
Alicja Kotlarek - 
neurologopeda 
 

sala nr 4 

     
 
 


