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Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji 2021

Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji
to coroczne wydarzenie, które odbywa
się pod patronatem Polskiego
Towarzystwa Dysleksji. Głównym celem
tej inicjatywy jest zwrócenie uwagi na
problemy uczniów o specyficznych
potrzebach edukacyjnych.

Tegoroczne obchody Europejskiego
Tygodnia Świadomości Dysleksji będą
odbywały się pod hasłem "Jesteśmy
różni - jesteśmy razem". Przypada on w
dniach od 4 do 10 października,
a szczególnie ważny jest dzień
7 października, kiedy to obchodzimy
Dzień Świadomości Dysleksji.

https://www.ptd.edu.pl/etsd2021.html
https://www.ptd.edu.pl/etsd2021.html


Polecamy nasze zbiory!

Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna
w Koninie Filia w Turku poleca literaturę
na temat dysleksji – jej diagnozowania
oraz metod i form terapii.

Wszystkie publikacje ujęte w prezentacji
można wypożyczyć w naszej placówce.
Polecamy je szczególnie nauczycielom,
logopedom, rodzicom, terapeutom
oraz wszystkim osobom pracującym
z dziećmi, które mają problemy
w czytaniu i pisaniu.



100 i więcej pomysłów, jak pomóc 
dziecku z dysleksją 

100 i więcej pomysłów, jak
pomóc dziecku z dysleksją /
Gavin Reid, Shannon Green. -
Gdańsk: Harmonia Universalis,
2015

Sygnatura: 46777

Zbiór ciekawych metod pracy z dziećmi
i młodzieżą z diagnozą dysleksji. Każdy
pomysł został dokładnie objaśniony.



Abrakadabra! Czytam! : ćwiczenia usprawniające 
czytanie ze zrozumieniem oraz funkcje poznawcze 

Abrakadabra! Czytam! : ćwiczenia
usprawniające czytanie ze zrozu-
mieniem oraz funkcje poznawcze /
Dominika Jakrzewska. - Gdańsk :
Wydawnictwo Harmonia, 2020

Sygnatura: 48960

Zestaw prostych czytanek oraz ćwiczeń
funkcji poznawczych skierowany do
wszystkich dzieci, także tych z zaburzeniami
rozwoju funkcji poznawczych i komunikacji
językowej.



Dobasoli do kanuka: ćwiczenia czytania 
pseudowyrazów dla dzieci z dysleksją

Dobasoli do kanuka : ćwiczenia
czytania pseudowyrazów dla dzieci
z dysleksją / Dominika Kamińska,
Alicja Ślęzak-Stachulak. - Wyd. 3. -
Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia,
2015

Sygnatura: 47979

Ćwiczenia, które m.in. pomagają w róż-
nicowaniu podobnych liter (np. l – ł, o –
ó, z – ź, n –m).



Dysleksja : podręcznik praktyka 

Dysleksja : podręcznik praktyka /
Gavin Reid. - Gdańsk: Harmonia
Universalis - Grupa Wydawnicza
Harmonia, 2018

Sygnatura: 48229

Kompendium wiedzy na temat dysleksji
oraz trudności współwystępujących, np.
zaburzeń uwagi i koordynacji.



Dysleksja w wieku dorosłym

Dysleksja w wieku dorosłym /
red. nauk. Marta Bogdanowicz. -
Gdańsk : Harmonia Universalis,
2012

Sygnatura: 46831

Publikacja dedykowana jest osobom
dorosłym z dysleksją oraz nauczycielom
akademickim i społecznościom uczelni
wyższych.



Dyslektyczne talenty : jak wydobyć ukryty 
potencjał dyslektycznego mózgu 

Dyslektyczne talenty : jak wydobyć
ukryty potencjał dyslektycznego
mózgu / Brock L. Eide, Fernette F.
Eide. - Gdańsk : Harmonia Universalis,
2019

Sygnatura: 48771

Zupełnie nowe spojrzenie na dysleksję,
jako źródło cennych korzyści
wynikających z „bycia dyslektykiem”.



Dyslektyczne ucho : zbiór ćwiczeń stymulujących rozwój 
percepcji słuchowej nie tylko dla uczniów z dysleksją 

Dyslektyczne ucho : zbiór ćwiczeń
stymulujących rozwój percepcji
słuchowej nie tylko dla uczniów z
dysleksją : książka dla nauczyciela /
Elżbieta Szymankiewicz. - Gdańsk :
Wydawnictwo Harmonia, 2009

Sygnatura: 44718

Publikacja składa się z zeszytu ćwiczeń
dla ucznia oraz książki instruktażowej dla
nauczyciela.



Dyslektyczne ucho : zbiór ćwiczeń stymulujących rozwój 
percepcji słuchowej nie tylko dla uczniów z dysleksją 

Dyslektyczne ucho : zbiór ćwiczeń
stymulujących rozwój percepcji
słuchowej nie tylko dla uczniów z
dysleksją : zbiór ćwiczeń dla ucznia/
Elżbieta Szymankiewicz. - Gdańsk :
Wydawnictwo Harmonia, 2009

Sygnatura: 44717

Publikacja składa się z zeszytu ćwiczeń
dla ucznia oraz książki instruktażowej dla
nauczyciela.



Elementarz dla dzieci z dysleksją

Elementarz dla dzieci z dysleksją /
Agnieszka Łubkowska. - Warszawa :
Nasza Księgarnia, 2016

Sygnatura: 47154

Elementarz podzielony jest na trzy
części: naukę liter, naukę sylab oraz
czytanie całych słów.



Gumowe ucho : ćwiczenia percepcji słuchowej 
dla dzieci w młodszym wieku szkolnym 

Gumowe ucho : ćwiczenia
percepcji słuchowej dla dzieci
w młodszym wieku szkolnym /
Małgorzata Podleśna. - Wydanie
4. - Gdańsk : Harmonia, 2020

Sygnatura: 49084

Materiały zebrane w teczce służą
usprawnianiu percepcji słuchowej, która
pełni bardzo ważną rolę w czasie nauki
czytania i pisania.



Jak pomóc dziecku z dysleksją : 
ćwiczenia dla uczniów klas 4-6

Jak pomóc dziecku z dysleksją :
ćwiczenia dla uczniów klas 4-6.
Część 2 / Anna Radwańska. -
Warszawa : Difin, 2019

Sygnatura: 48783

Poradnik zawiera ćwiczenia praktyczne dla
nauczycieli i rodziców do wykorzystania
podczas pracy z uczniem dyslektycznym.



Jak pomóc dziecku z dysleksją : poradnik 
dla rodziców i nauczycieli 

Jak pomóc dziecku z dysleksją :
poradnik dla rodziców i nauczycieli /
Anna Radwańska. - Warszawa : Difin,
2017

Sygnatura: 47936

W poradniku znajdziemy zarówno
ćwiczenia usprawniające technikę
czytania, jak i konspekty zajęć.



Kramik : ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne 

Kramik : ćwiczenia korekcyjno-
kompensacyjne / Małgorzata
Barańska. - Wyd. 4. - Gdańsk :
Wydawnictwo Harmonia, 2020

Sygnatura: 49097

Zbiór ćwiczeń, które służą m.in.
doskonaleniu umiejętności czytania
i pisania oraz rozwijaniu percepcji
wzrokowej i słuchowej.



Nowa psychologia dysleksji

Nowa psychologia dysleksji /
Grażyna Krasowicz-Kupis. -
Warszawa : PWN, 2019

Sygnatura: 48711

Głównym celem tej publikacji jest
przedstawienie wyników najnowszych
badań i aktualnych trendów dotyczących
diagnozy i terapii dysleksji.



Pokonać dysleksję : nowy, kompletny, oparty na 
badaniach naukowych program dla osób 

z zaburzeniami czytania na każdym poziomie 

Pokonać dysleksję : nowy,
kompletny, oparty na badaniach
naukowych program dla osób z
zaburzeniami czytania na
każdym poziomie / Sally
Shaywitz. - Gdańsk : Harmonia
Universalis - Grupa Wydawnicza
Harmonia, 2018

Sygnatura: 48487

Przydatne informacje na temat trudności
w czytaniu, m.in. ćwiczenia aktywizujące
obszarymózgu odpowiedzialne za czytanie.



Pokonywanie trudności w uczeniu się 
dzieci z dysleksją 

Pokonywanie trudności w uczeniu
się dzieci z dysleksją / Leokadia
Wiatrowska. - Wyd. 2. - Kraków :
Oficyna Wydawnicza Impuls, 2013

Sygnatura: 48041

Książka jest wskazaniem nowej metody
pracy z uczniem o specyficznych
trudnościach w nauce, rozpoczynającym
swoją szkolną karierę.



Szkoła na miarę ucznia z dysleksją

Szkoła na miarę ucznia z dysleksją /
Teresa Wejner Jaworska. -
Warszawa : Difin, 2020

Sygnatura: 48975

Publikacja ta przedstawia działania
wypracowane i podejmowane przez
szkoły, będące propozycjami rozwiązań
w pracy z uczniami dyslektycznymi.
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