
 

  

 EUROPEJSKI TYDZIEŃ ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI  

Warszawa, 2015 r. 

 

______________________________________________ 

 

REGULAMIN  

Gry Terenowej ulicami Starego Miasta 
 

„ORTOGRAFICZNY SZLAK 7 INTELIGENCJI” 

 

organizowanej przez doradców metodycznych Warszawskiego Centrum Innowacji 

Edukacyjno- Społecznych i Szkoleo we współpracy ze szkołami uczestniczącymi  

w III edycji programu „Szkoła Przyjazna Uczniom z dysleksją” w ramach obchodów 

Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji 5 -11 X 2015 r. 

 

I. Cele gry terenowej: 

1. integracja środowiska oświatowego w działaniach na rzecz uczniów z dysleksją 

2. propagowanie aktywnych metod w pracy z uczniem z dysleksją 

3. rozwijanie u uczniów z dysleksją różnych rodzajów inteligencji: słownej, wizualno-

przestrzennej, muzycznej, fizyczno-kinestetycznej, logiczno-matematycznej, 

interpersonalnej i intrapersonalnej 

4. aktywne poznawanie reguł pisowni polskiej 

5. doskonalenie funkcji percepcyjno-motorycznych, których zaburzenia leżą u podłoża 

dysleksji 



 
6. rozwijanie umiejętności współpracy w grupie 

7. rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze swoimi trudnościami 

8. wreszcie – możliwośd przeżycia przygody.  

 

II. Uczestnicy: 

Do udziału w Grze Terenowej „ORTOGRAFICZNY SZLAK 7 INTELIGENCJI”  zapraszamy 

zespoły liczące do 4 osób z jednej szkoły utworzone z uczniów z klas IV-VI, gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych posiadających opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o dysleksji. 

Każda grupa musi byd pod opieką nauczyciela z danej szkoły. 

Uczniowie sami radzą sobie z dotarciem do kolejnych punktów kontrolnych oraz  

z zadaniami, które będą musieli wykonad. Zadaniem nauczyciela jest pilnowanie 

bezpieczeostwa uczniów. Nauczyciel nie może pomagad uczniom w znalezieniu kolejnych 

punktów ani w rozwiązywaniu zadao 

 

III. Miejsce i termin Gry Terenowej  

Warszawa, 7 października 2015 r., zbiórka godz. 9.45 (prosimy o punktualnośd i stawienie 

się drużyn w komplecie).  

Start: godz. 10:00.  

Start i meta: ul. Stara 4,  przy WCIES 

Zakooczenie – ok. godz. 13.00 



 
IV. Zasady  gry  

Kadrę prowadzącą Grę Terenową „ORTOGRAFICZNY SZLAK 7 INTELIGENCJI”  stanowią 

aktywni, szkolni  koordynatorzy „Szkoły przyjaznej uczniom z dysleksją” obecni na punktach 

kontrolnych gry i posiadający identyfikatory z logiem organizatora. 

Uczestnicy gry są zobowiązani wykonywad polecenia członków kadry.  

Drużyny uczestniczące w grze terenowej - w oparciu o przekazane mapy 

i instrukcje - wyruszają na tzw. trasę gry. 

Zadaniem drużyn jest dotarcie do wszystkich punktów kontrolnych zaznaczonych 

na mapie, w dowolnej kolejności. Na poszczególnych punktach kontrolnych drużyna musi 

wykonad specjalne zadania związane z utrwalaniem zasad pisowni polskiej oraz rozwijające 

różne rodzaje inteligencji. 

Po pozytywnym zaliczeniu zadania w każdym punkcie kontrolnym drużyna otrzyma podpis 

na Karcie Uczestników. Zebranie wszystkich podpisów pozwoli drużynie na zdobycie zadania 

EXTRA.  

Warunkiem ukooczenia gry jest wykonanie na mecie zadania EXTRA.  

Przewidywany jest jeden punkt kontrolny z udziałem psa certyfikowanego ukooczonym 

kursem posłuszeostwa. Nad psami czuwa ich właściciel i odpowiada za bezpieczeostwo 

uczestników. Pies będzie na wygrodzonym terenie, na który uczestnikom pod żadnym 

pozorem nie wolno wchodzid. Uczestnicy Gry okazują zwierzęciu szacunek: nie straszą psa, 

nie hałasują, nie prowokują go w żaden sposób. Obowiązuje ich ciche (na ile to możliwe) 

zachowanie, tak aby pies miał jak najlepsze warunki do pracy. 

Uczestnicy Gry mogą dotknąd psa wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela zwierzęcia.  

Chętne grupy mogą sobie zrobid zdjęcie z psem w obecności właściciela psa, po uzyskaniu 

jego zgody. 



 
Udział psa w Grze ma na celu ukazanie uczestnikom korzyści z obcowania z psem, w tym 

wymiernego wpływu na radzenie sobie z własnymi trudnościami związanymi z dysleksją 

rozwojową.  

Pokonanie trasy rozpoczyna i kooczy się w punkcie startowym. 

Gra nie ma charakteru rywalizacyjnego. Uczestnicy otrzymają dyplomy udziału w imprezie. 

Przewidywany czas trwania całej imprezy - ok. 3 - 3,5 godz. 

V. Warunki uczestnictwa: 

1.  Drużyny zgłaszane są przez szkoły poprzez dokument w chmurze. Link do dokumentu 

zostanie wysłany do wszystkich szkół przyjętych do Gry i będzie aktywny do  

25 września 2015 r. 

2. Po zakwalifikowaniu drużyny z danej szkoły, opiekun uczniów powinien dostarczyd 

organizatorom oświadczenia rodziców o wyrażeniu zgody na udział i udostępnienie 

wizerunku dziecka do celów promocyjnych akcji oraz akceptacji regulaminu.  

Miejsce dostarczenia dokumentów: WCIES ul. Stara 4 sekretariat z dopiskiem 

zgłoszenia „Gra terenowa 2015”. ( Można je dostarczyd już w dniu imprezy) 

3.  Liczba uczestników gry jest ograniczona. O udziale w grze decyduje kolejnośd 

zgłoszeo. 

4. Organizator proponuje, by drużyny biorące udział w przedsięwzięciu były kolorowo 

ubrane. 

VI. Ruch drogowy: 

1. Gra Terenowa „ORTOGRAFICZNY SZLAK 7 INTELIGENCJI”  odbywa się przy zachowanym  

ruchu drogowym. 

2. Wszyscy zawodnicy powinni poruszad się tylko i wyłącznie po chodnikach, a także 

bezwzględnie przestrzegad wszystkich zasad dotyczących ruchu pieszych. 

3. Za bezpieczeostwo uczestników odpowiada opiekun ze szkoły.  



 
VII. Postanowienia koocowe: 

1. Uczestnicy Gry Terenowej  i Parady „ORTOGRAFICZNY SZLAK 7 INTELIGENCJI”  

zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu  

2. Impreza odbędzie się bez względu na pogodę, prosimy o zabranie stosownych ubrao 

na wypadek deszczu. 

3. Za szkody wynikłe wobec uczestników i osób trzecich Organizator nie odpowiada, 

4. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem będą interpretowane i rozstrzygane 

przez Organizatora.  

 

VIII  Informacji na temat imprezy udzielają koordynatorzy III edycji programu   

         

„Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją”:  

 

doradca metodyczny m.st. Warszawy Zofia Komorowska, tel. 500 212 328 

 

doradca metodyczny m.st. Warszawy Anna Zych, tel. 607 391 573 

 

 

Wspaniałej zabawy, dobrego humoru i dobrej pogody i zabawy życzą        

Organizatorzy! 


