
Zapraszamy do udziału w jednym z najpopularniejszych 

projektów edukacyjno-pomocowych UNICEF - akcji 

WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA. To już szósta polska 

edycja światowego projektu, do którego również przystąpiła 

nasza szkoła.  

 Kto może wziąć udział w akcji? 

• przedszkola, szkoły i inne placówki zajmujące się edukacją dzieci i młodzieży. 

 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 najuboższych krajach świata. 

 Dlaczego warto wziąć udział w kampanii?  

Odpowiedź wydaje się oczywista! Poza fantastyczną zabawą towarzyszącą szyciu szmacianych 

laleczek, uczestnicy projektu przyczyniają się do poprawy losu setek tysięcy dzieci na świecie. Dzięki 

zaangażowaniu lokalnych społeczności w dotychczasowe edycje projektu „Wszystkie Kolory Świata” 

udało się pozyskać blisko 3,4 miliona złotych na ratowanie życia dzieci! 

 Etapy projektu: 

1. Edukacja o problemie szczepień dzieci na świecie – w oparciu o materiały dydaktyczne UNICEF, 

nauczyciele przybliżą uczniom sytuację ich rówieśników z innych części świata. 

2. Podróż przez kontynenty – dzieci podczas zajęć, bądź w formie pracy domowej, wybiorą kraj, 

z którego będzie pochodziła ich laleczka. Zbiorą jak najwięcej informacji o geografii kraju, a także 

o jego mieszkańcach, zwyczajach, kulturze itp. Informacje te nie tylko wzbogacą ich wiedzę, ale 

posłużą im do przygotowania swojej laleczki. 

3. Przygotowanie laleczek przez uczniów – uszycie laleczki jest niezwykle proste! 

W oparciu o szablon dostarczony przez UNICEF, dzieci przygotowują swoje charytatywne laleczki, 

które ubiorą i przyozdobią w sposób odpowiadający kulturze kraju, który wcześniej wybrały. 

4. Dzień Wszystkich Kolorów Świata - podczas specjalnego wydarzenia zorganizowanego na terenie 

placówki odbędzie się prezentacja laleczek. Na ten dzień dzieci zaproszą rodziców, dziadków, 

opiekunów i społeczność lokalną. Każdy będzie mógł wybrać laleczkę, zaopiekować się nią, 

a jednocześnie uratować życie dziecka, przekazując na ten cel darowiznę. 

5. Konkurs na „najbardziej oryginalną laleczkę”- każda realizująca projekt placówka, będzie 

mogła wziąć udział w konkursie na najbardziej oryginalną laleczkę. Nagrodą jest koncert Majki 

Jeżowskiej – Ambasador Dobrej Woli UNICEF dla zwycięskiej placówki. 

 Projekt trwa od 2 listopada do 21 marca 2022. Lalki należy wykonać najlepiej do początku lutego  

 Pamiętaj każda uszyta przez Was szmaciana lalka ratuje życie dziecka.  

 Minimalna kwota darowizny w wysokości 10 zł ze sprzedaży Waszej lalki - umożliwi zaszczepienie 

jednego dziecka 

 Zaangażuj siebie i swoją rodzinę w zabawę, która uratuje życie dzieciom z najbiedniejszych krajów 

świata. 

 Przygotuj lalkę związaną z kulturą, zwyczajami, barwami wybranego przez siebie regionu świata, kraju 

wg wzoru, który załączam poniżej (możesz go również otrzymać od nauczyciela - zgłoś się do mnie). 

Lalka według projektu ma mieć około 48 cm wysokości. 

 Nadaj lalce imię, wymyśl jej historię, podaj wiek, pochodzenie, zainteresowanie, hobby. 

 Odrysuj wzór na materiale, a po wycięciu wypchaj miękkim wypełnieniem, obszyj i upiększaj według 

własnego upodobania - daj upust swojej wyobraźni i kreatywności. 
 

Liczę na Ciebie - uszyj laleczkę i daj dzieciom nadzieję 

Dorota Giełdzik - opiekun projektu 

https://www.youtube.com/watch?v=XGoUEfxMhwA – link do promocji projektu przez Majkę Jeżowską oraz zdjęcie do załączenia.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=XGoUEfxMhwA

