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W jaki sposób szmaciana laleczka może uratować życie dziecka? Jak pokazać 

dzieciom, że mogą pomóc tym najbardziej potrzebującym i jednocześnie czerpać 
z tego radość?  

Samorząd Uczniowski zaprasza do udziału w akcji WSZYSTKIE KOLORY 
ŚWIATA. To już piąta polska edycja światowego projektu edukacyjno – 
pomocowego UNICEF, którego początki sięgają 1999 roku. Zachęcamy do 
niesamowitej przygody zarówno najmłodszych przedszkolaków, uczniów, jak ich 
starszych kolegów, a także nauczycieli i całe środowisko pedagogiczne. 
Oczywiście zachęcamy do włączenia w działania rodziców, dziadków i opiekunów, 
których wsparcie w tym projekcie będzie nieocenione.  
Kampanię wspiera Ambasador Dobrej Woli UNICEF Majka Jeżowska.  

 
Etapy projektu:  

1. Edukacja o problemie szczepień dzieci na świecie – uczniowie poznają 
problemy dzieci z krajów rozwijających się, dowiedzą się o problemie dostępu 
do szczepień. 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 wysłany 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 w placówce 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 w zwycięskiej szkole. 

 

 

 


