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PROJEKTU UNICEF „WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA”  
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 14 W KROŚNIE 

 

W roku szkolnym 2012/2013 nasza szkoła znalazła się w 
gronie polskich szkół uczestniczących w II edycji projektu 
UNICEF „Wszystkie Kolory Świata”. Projekt realizowany 
był od listopada 2012r. do końca lutego 2013 r. 

Celem projektu była pomoc dzieciom w Czadzie, które 
cierpią z powodu panującego tam głodu  
i wielu chorób. Nasza szkoła przystąpiła do projektu, dzięki 
któremu zostały zakupione przez organizację UNICEF 
szczepionki zapobiegające szerzeniu się groźnych chorób. 

Jako szkolny koordynator projektu, zorganizowałam dla 
uczniów spotkania edukacyjne, przygotowujące ich do 
pracy nad projektem. Uczniowie z uwagą obejrzeli 
prezentację multimedialną o sytuacji dzieci w Czadzie, 
spoty i filmy reklamujące projekt. Uczestniczyli bardzo 
aktywnie w tych zajęciach, chętnie dzielili się swoimi 
spostrzeżeniami na temat obejrzanych materiałów. 

Głównym zadaniem uczniów w projekcie było uszycie 
laleczki UNICEF w oparciu o przygotowany przez Polski 

Komitet UNICEF szablon. Uczniowie wybrali państwa, z których będą pochodzić ich laleczki, 
wyszukali informacje na temat wybranych przez siebie państw, a w szczególności informacje na 
temat tradycyjnych strojów noszonych przez mieszkańców. 

W grudniu i styczniu uczniowie uszyli 42 laleczki UNICEF, 
z których każda otrzymała indywidualny ‘akt urodzenia’, 
wypełniony przez jej twórcę. W ostatnim tygodniu nauki 
przed feriami został zorganizowany „Szkolny Konkurs na 
Najbardziej Oryginalną Laleczkę UNICEF”, a w jednej z sal 
lekcyjnych przygotowana została wystawa wszystkich 
laleczek. W dniu konkursu uczniowie całej szkoły mogli 
przyjść, obejrzeć kolekcję i zagłosować na laleczkę, którą 
uznali za najbardziej oryginalną. 

W Konkursie zostały przyznane miejsca: I, II, III i sześć 
wyróżnień. według największej liczby zdobytych głosów. Wyniki Konkursu zostały ogłoszone na 
forum szkoły, a laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy. 

W dniu 26 lutego br. odbyło się uroczyste spotkanie pt. „Wszystkie Kolory Świata”. Na tę 
uroczystość została zaproszona dyrekcja szkoły i nauczyciele, a wszyscy uczniowie pracujący w 
projekcie zaprosili swoich bliskich: rodziców, rodzeństwo, dziadków. Podczas spotkania 
opowiedzieliśmy szczegółowo na temat projektu, a uczniowie, którzy uszyli laleczki, 
przygotowali ich indywidualne prezentacje, zachęcając w ten sposób do zakupienia lalek, dzięki 
czemu zebraliśmy fundusze na wsparcie finansowe projektu UNICEF na rzecz dzieci w Czadzie. 
Kwota, którą zebraliśmy wpłaciliśmy na specjalnie utworzone przez UNICEF konto, wyniosła 632 zł.  

W trakcie części artystycznej, oprócz tekstów i wierszy tematycznie związanych z Afryką, 
sytuacją dzieci w Afryce, ideą niesienia pomocy, uczestnicy spotkania obejrzeli występ taneczny 
oraz wysłuchali piosenek Michaela Jacksona „Heal the World”, „We are the World” i „Hold My 
Hand”. Uczniowie naszej szkoły wykonali znaną piosenkę Majki Jeżowskiej „Wszystkie Dzieci 
Nasze Są”.  

Realizacja zadań wynikających z projektu UNICEF przyczyniła się do rozwinięcia i kształcenia u 
uczniów naszej szkoły wiedzy, umiejętności adekwatnych do celów projektu, wykształcenia u 
nich postawy otwartości, chęci podejmowania się nowych zadań, niesienia pomocy innym. 
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