Projekt UNICEF –WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA
Celem projektu jest:
 kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postawy tolerancji i otwartości na inne
kultury,


pokazanie, że pomaganie może być nie tylko pożyteczne, ale także przyjemne,



zebranie środków na ratowanie życia dzieci w Angoli.

W ramach akcji uczniowie będą przygotowywali charytatywne, szmaciane laleczki UNICEF.
Laleczki te są niezwykłe, ponieważ symbolizują pomoc uczniów dla najbardziej
potrzebujących dzieci na świecie. Każda z nich będzie miała swoją tożsamość. Dzieci same
wybiorą kraj pochodzenia dla wykonanej przez siebie laleczki, określą jej kolor skóry, strój, a
także imię i wiek, które umieszczą w „akcie urodzenia”. Laleczki zostaną zaprezentowane
podczas specjalnie zorganizowanych w szkole imprez, spotkań, festiwali etc. Każdy z
zaproszonych gości będzie mógł zaopiekować się wybraną laleczką w zamian za przekazanie
darowizny na rzecz ratowania życia dzieci w Angoli. Minimalna kwota darowizny w
wysokości 10 zł umożliwi zaszczepienie jednego dziecka przeciw najpoważniejszym
chorobom wieku dziecięcego, a tym samym pozwoli na uratowanie mu życia.
Etapy projektu:
Podróż przez kontynenty – po zapoznaniu się uczniów z projektem, otrzymają oni za
zadanie wybranie sobie dowolnego kraju na świecie i zebrania jak największej liczby
informacji o jego mieszkańcach – popularnych imionach, strojach regionalnych, zwyczajach,
kulturze etc. Zadanie to może być wykonane wspólnie w klasie, bądź w domu pod okiem
rodziców czy opiekunów. Wiedza na temat wybranego kraju zostanie wykorzystana do
przygotowania laleczki, która będzie odpowiednikiem ich rówieśnika z tego kraju.
Przygotowanie laleczek przez uczniów – w oparciu o wykrój laleczki wysłanej przez
UNICEF, dzieci przygotowują swoje własne charytatywne laleczki, które ubiorą i
przyozdobią w sposób odpowiadający kulturze kraju, który wcześniej wybrały. Uczniowie
uzupełnią także „akt urodzenia” (wysłany przez UNICEF) laleczki – specjalny dokument, w
którym umieszczą fotografię swojej laleczki, bądź narysują jej portret, wpiszą dane
personalne: imię, kraj pochodzenia, wiek, a także jej zainteresowania/hobby. Uszycie takiej
laleczki jest niezwykle proste – wystarczy odrysować wzór na materiale, a po wycięciu
wypchać miękkim materiałem i obszyć. Później można już przystępować do upiększania! Na
tym etapie uczniowie mogą dać upust swojej wyobraźni i kreatywności i wcielić się w rolę
artystów oraz kreatorów mody.
Wystawa laleczek w szkole – Szkoły biorące udział w akcji mogą zorganizować obchody
„Dnia Wszystkich Kolorów Świata”, bądź połączyć wystawę laleczek z innymi
odbywającymi się na terenie placówki (bądź poza nią) uroczystościami. Na ten dzień dzieci
zaproszą do szkoły rodziców, dziadków, opiekunów i społeczność lokalną. Każdy będzie
mógł wybrać laleczkę, zaopiekować się nią, a jednocześnie uratować życie prawdziwemu
dziecku z Angoli przekazując na ten cel darowiznę (min.10 zł). Specjalne eventy, podczas
których prezentowane będą laleczki, można przeprowadzać w szkole do końca lutego 2017r.
Konkurs na „najbardziej oryginalną laleczkę”- każda szkoła realizująca projekt, będzie
mogła wziąć udział w konkursie na najbardziej oryginalną laleczkę. Nagrodą jest koncert

Majki Jeżowskiej w zwycięskiej szkole. Konkurs będzie prowadzony na Facebooku, na
oficjalnej stronie projektu Wszystkie Kolory Świata. Szczegółowe zapisy dotyczące konkursu
zostaną przesłane w osobnym mailu, a także znajdą się w dokumencie na stronie internetowej
do końca listopada 2016r. Konkurs odbędzie się po zakończeniu właściwej części projektu, w
tym po zakończeniu okresu ferii zimowych we wszystkich województwach.

Bardzo prosimy Wychowawców o wybranie jednego kraju i zrealizowanie projektu według
harmonogramu:
1. Zebranie informacji o mieszkańcach wybranego kraju, ich strojach regionalnych,
życiu, kulturze – do 6 grudnia.
2. Przygotowanie projektu laleczki – do 6 grudnia.
3. Wybór jednego projektu – do 9 grudnia ( wyboru dokonają panie B. Pyzik i A.
Askaldowicz. Każda klasa będzie realizować własny projekt).
4. Szycie laleczek – od 12 grudnia do 10 stycznia.
5. Wystawa laleczek, czyli tzw. podróż przez kontynenty – 14 stycznia podczas
„Koncertu charytatywnego”. (W tym czasie będzie można zakupić laleczkę za kwotę
co najmniej 10 zł).
Każdy wychowawca otrzyma wzór laleczki do odrysowania oraz „akty urodzenia”. Projekty
laleczek uczniowie mogą wykonać w parach lub trzyosobowych zespołach.
Bardzo prosimy o przygotowanie na 6 grudnia następujących materiałów:
- szary lub biały papier formatu A 2
- klej , kredki, pastele, farby, nożyczki, flamastry
- papier kolorowy
- brokaty
- naklejki „oczka”
- włóczkę, wstążki,
- skrawki materiałów
Materiały potrzebne do wykonania laleczek zostaną zakupione przez Radę Rodziców.

