Opis działań podjętych w ramach realizacji projektu UNICEF „Wszystkie Kolory Świata”
W IV edycji projektu UNICEF „Wszystkie Kolory Świata” wzięli udział wszyscy uczniowie
Szkoły Podstawowej Nr 25 w Krakowie, a także ich rodzice i dziadkowie. Działania związane
z realizacją projektu rozpoczęły się 6 grudnia. Wówczas dzieci odbywały wirtualną podróż
przez kontynenty, poznawały zwyczaje i kulturę mieszkańców najbardziej nawet
egzotycznych państw. Potem, wspólnie z wychowawcą, zdecydowały, jaki kraj będzie
reprezentować ich laleczka. Na tej podstawie każda klasa przygotowała własny projekt
laleczki. Dnia 5 stycznia odbył się drugi etap prac. Przy ogromnym wsparciu rodziców,
którzy przyszli w tym dniu do szkoły z maszynami do szycia, rozpoczęła się intensywna praca
nad realizacją projektów. Nauczyciele i uczniowie wycinali z materiału kroje laleczek, a
następnie zszyte przez rodziców formy wypełniali specjalnym puchem. Kolejnym etapem
było ubieranie laleczek w tradycyjne stroje, jakie noszą mieszkańcy wybranych przez
uczniów krajów. Dzięki współpracy międzypokoleniowej powstało kilkadziesiąt małych,
szmacianych dzieł sztuki, które można było oglądać w naszej szkole na specjalnie
przygotowanej przez panią dyrektor wystawie. Prezentacja wykonanych przez dzieci laleczek
miała miejsce także 14 stycznia 2017 r. w kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Fatimskiej,
podczas organizowanego przez naszą szkołę Koncertu Charytatywnego na rzecz SP 25.
Mieszkańcy osiedla Podwawelskiego i przyjaciele szkoły obejrzeli szmacianki i poznali
założenia projektu UNICEF. Zostali także zaproszeni do szkoły na imprezę kończącą projekt.
Finał naszych działań odbył się 26 stycznia. Tego dnia szkoła zamieniła się w ogromny,
wielokulturowy świat. Zgodnie z założeniami akcji w „Dzień Wszystkich Kolorów Świata”
można było zobaczyć w naszej szkole barwnie ubranych uczniów, którzy założyli stroje
podobne do tych, w jakie ubrali swoje laleczki. Ponadto sale lekcyjne wystrojem
przypominały różne kraje świata, a gazetki ścienne informowały o celach akcji UNICEF. Po
południu, podczas spotkań z rodzicami, uczniowie i przedstawiciele Rady Rodziców
prowadzili sprzedaż laleczek. Wszystkie wystawione szmacianki znalazły swoich opiekunów.
Akcja cieszyła się dużym powodzeniem, a my cieszymy się, że dzięki podjętej przez nas
inicjatywie, pomożemy potrzebującym dzieciom w Angoli.

