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Cel projektu:  
W  roku szkolnym 2016/2017  nasza szkoła SP 23 kolejny już raz 
włączyła się w realizację projektu Wszystkie Kolory Świata, 
organizowanego przez Polski Komitet Narodowy UNICEF. 
Nadrzędnym celem akcji – projektu jest zbieranie środków na 
ratowanie życia dzieciom z Angoli. Dzięki prowadzonym działaniom 
kształtowane były wśród uczniów postawy empatii i tolerancji. Akcja 
ta pokazuje młodzieży szkolnej,  iż pomaganie może być nie tylko 
pożyteczne, ale i przyjemne.  

Przebieg realizacji projektu: 
Projekt polegał na uszyciu przez uczniów charytatywnych laleczek – 
symbolu pomocy dzieciom w Angoli. Każda laleczka otrzymała od 
swojego twórcy „akt urodzenia z imieniem i pochodzeniem”,  
a wyglądem reprezentowała dowolny kraj. Realizacja projektu 
przebiegała w kilku etapach. W pierwszej fazie przedstawiono 
uczniom film o sytuacji sanitarnej panującej w krajach afrykańskich  
i dużej śmiertelności dzieci na skutek chorób zakaźnych. Następnie 
uczniowie z zespołu projektowego przygotowali krótkie informacje 
dotyczące celu projektu i sposobu realizacji, które umieścili na 
tablicy na forum szkoły. Kolejnym etapem było omówienie w 
poszczególnych klasach dowolnego kraju i przedstawienie 
panujących tam zwyczajów, tradycji, ze szczególnym zwróceniem 
uwagi na regionalne stroje. Uczniowie wykonywali laleczki w oparciu 
o otrzymany wykrój i przyozdabiali je tradycyjnym strojem z 
wybranego kraju. 
     Na zakończenie liderzy projektu zorganizowali „Dzień Wszystkich 
Kolorów Świata” połączony z wystawą i konkursem na najbardziej 
oryginalną laleczkę. W tym dniu cała społeczność szkolna obejrzała 
wykonane laleczki, a chętni do zaopiekowania się  wybraną lalką 
przekazywali darowizny (min. 10 zł.) i tym samym przyczynili się  
do ratowania prawdziwego dziecka z Angoli. 

Zastosowane metody edukacyjne: 
Działania praktyczne, 
Metody eksponujące (film; ekspozycja) 
Metody podające: 
- Wykład informacyjny 
- Pogadanka 
- Opowiadanie 



Liczba uczestników: 

W projekcie wzięła udział cała społeczność szkolna. 

Szczególne zaangażowanie wykazało 100 osób: dzieci które 
wykonały lalki, liderzy zespołu projektowego i opiekunowie. 

Rezultaty projektu  
 

Uczniowie uszyli 93 laleczki i uzyskali kwotę 1135, 50 zł., którą 
przekazali do UNICEF-u. 

Projekt będzie powtarzany. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


