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Projekt wspiera marka Foxy



Wszystkie Kolory Świata to
światowy projekt edukacyjny 
UNICEF. Właśnie bierzesz udział 
w jego drugiej edycji w Polsce. 

Akcję wspiera Ambasador Dobrej 
Woli UNICEF Majka Jeżowska.

Dziękujemy, że przyłączyłeś się do 
nas! 

Na dobry początek
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Cele projektu

1.  Poszerzenie wiedzy na temat
sytuacji dzieci w krajach
rozwijających się.
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Cele projektu

2. Pokazanie, że pomaganie jest 
przyjemne i daje dużo radości. 
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Cele projektu

3. Zebranie funduszy na szczepienia    
dzieci w Sudanie Południowym.
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Etapy projektu Wszystkie Kolory Świata 

1. Wprowadzenie do projektu (zapoznanie z akcją, 
jej celami i założeniami),

2. Podróż przez kontynenty, 

3. Szycie laleczek,

4. Dzień Wszystkich Kolorów Świata, 

5. Konkurs na najbardziej oryginalną laleczkę,

6. Podsumowanie projektu i koncert Majki Jeżowskiej 
w zwycięskiej placówce.

© UNICEF



Podróż przez kontynenty 

1. Wybierz kraj, który Cię interesuje. Dowiedz 
się jak najwięcej o jego kulturze, 
mieszkańcach i codziennym życiu. Z jakimi 
problemami borykają się ludzie w tym kraju? 

2. Sprawdź jak ubierają się mieszkańcy 
wybranego przez Ciebie kraju. Czy noszą 
jakieś charakterystyczne stroje? Jakie są 
typowe imiona nadawane dzieciom w tym 
kraju?

3. Poszukaj materiałów: szmatek, wstążek, 
koronek, koralików, które pozwolą Ci 
przygotować laleczkę.
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Narodziny laleczki 

1. Odrysuj wzór laleczki na materiale z wykroju, 
który otrzymasz od nauczyciela

2. Obszyj laleczkę zgodnie z instrukcją

3. Wypełnij ją watą lub innym miękkim tworzywem

4. Przygotuj ubranie dla laleczki

5. Dorób jej włosy, oczy, usta

6. Nadaj imię laleczce

7. Wypełnij „akt urodzenia” laleczki i przymocuj 
go do niej
np.: imię  - Aden, data i miejsce urodzenia - 
12.10.2004 Boorama w Somalii, krótki opis - 
Aden ma 4 siostry i brata, bardzo chciałby zostać strażakiem.



Szycie laleczki - to proste!
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Dzień Wszystkich Kolorów Świata
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1. W szkole zorganizowana zostanie impreza podczas której 
zaprezentujecie wszystkie zrobione przez Was laleczki.

2. Zaproszeni goście: rodzice, dziadkowie, przyjaciele szkoły 
będą wybierali laleczkę, którą zaopiekują się przekazując w 
zamian darowiznę w wysokości minimum 10 zł.

3. Wszystkie zebrane pieniądze zostaną przekazane na 
ratowanie życia dzieci w Sudanie Południowym.
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Konkurs na najbardziej oryginalną laleczkę
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1. Ze wszystkich przygotowanych przez Was laleczek 
wybierzcie jedną, która będzie Waszym reprezentantem 
w konkursie UNICEF.

2. Konkurs będzie prowadzony na Facebooku, na 
oficjalnym profilu projektu (Regulamin konkursu zostanie 
zamieszczony na stronie i przesłany do szkół mailem)

3. Wszyscy fani UNICEF będą mogli oddawać głosy na 
wybraną przez siebie laleczkę.

4. W szkole zwycięskiej laleczki odbędzie się koncert 
Ambasadora Dobrej Wolu UNICEF Majki Jeżowskiej.



Powodzenia!
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Zapraszamy do 
obejrzenia spotów 
i  do szycia laleczek 



Dziękujemy, że jesteście 
z nami! 
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