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W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do projektu edukacyjnego Wszystkie kolory świata realizowanego przez Polski Komitet 

Narodowy UNICEF. Celem kampanii jest pomoc potrzebującym  dzieciom w Angoli. 

 

PROBLEM  

 

 Każdego roku podstawowe szczepienia ratują życie prawie 3 milionów dzieci na świecie. Wystarczy zaszczepić dziecko, by było ono chronione przed 

tragicznymi skutkami takich chorób jak: gruźlica, odra, tężec, polio czy zwyczajna biegunka powodująca odwodnienie organizmu. Szczepienie to 

najbardziej skuteczny i najtańszy sposób walki z wieloma chorobami.  

Angola jest jednym z krajów, w których wciąż umierają dzieci. Z powodu kryzysu najbardziej cierpią dzieci, którym zagrażają takie choroby, którym 

współczesny świat potrafi przeciwdziałać. Najprostszym i najbardziej efektywnym sposobem jest zapobieganie zachorowaniom poprzez szczepienia.  

NIE BĄDŹMY OBOJĘTNI!  

 

CELE  

 kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postawy tolerancji i otwartości na inne kultury,  

 pokazanie uczniom, że pomaganie może być nie tylko pożyteczne, ale także przyjemne,  

 objęcie programem szczepień jak największej liczby dzieci w Angoli, tak, by ograniczyć śmiertelność dzieci, 

 zebranie środków na ratowanie życia dzieci w Angoli.  

 

REALIZACJA PROJEKTU  

 

W ramach akcji uczniowie będą przygotowywać specjalną, charytatywną laleczkę UNICEF. Laleczka ta nie będzie zwykłą szmacianą lalką – stanie 

się czytelnym znakiem pomocy, jakiej dzieci chcą udzielić swoim rówieśnikom z biednych krajów. Uczniowie, przystępując do pracy, sami zdecydują 

z jakiego kraju będzie pochodziła ich laleczka, jak będzie miała na imię, jaki będzie jej kolor skóry oraz czy i jakie będzie miała hobby. Tymi 

informacjami uzupełnią „akt urodzenia” laleczki.  

Na gotowe laleczki do 20 lutego czekają p. Barbara Barszcz i Izabela Chodorowicz. 
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Finałem projektu będzie prezentacja laleczek  23 LUTEGO  na szkolnym kiermaszu .  W tym dniu każdy będzie mógł wybrać laleczkę, zaopiekować 

się nią w zamian za przekazanie darowizny na rzecz ratowania życia dzieci w Angoli. Minimalna kwota10 zł. Istnieje możliwość wykupienia własnej 

laleczki po wcześniejszej rezerwacji. 

 

 
 

 
 

Czego będziesz potrzebować: 
Przybory do szycia: nici, igła, nożyczki 

Ciało: 

kawałek materiału o wymiarach 45x120 cm (przy szerokości materiału 120cm) oraz miękki materiał do wypełnienia (np. wata). 

UWAGA: odrysowując wzór ciała laleczki złóż materiał na pół. Wybierz kolor materiału odpowiadający kolorowi skóry, który chcesz, by miała Twoja 

laleczka. 

Twarz: 

guziki, kolorowe nitki, skrawki materiału, flamastry 

Włosy: 
włóczka, wstążki, skrawki materiału 

Ubranie: 

kolorowe kawałki materiału, koronki, guziki, koraliki itp. 

Wskazówka: 

Twoja laleczka może mieć dowolny wygląd i reprezentować dowolny kraj. Może być płci żeńskiej lub męskiej. Możesz ją przyozdobić jakimi tylko 

chcesz materiałami. Aby ułatwić sobie zadanie przed przystąpieniem do pracy naszkicuj jak wyobrażasz sobie swoją laleczkę. 

Wykonanie: 

 

1.Wytnij szablon laleczki dostępny poniżej  lub u p. I. Chodorowicz. 

2. Przygotuj kawałek materiału. Złóż go na pół prawą stroną do środka i przyłóż do niego wycięty szablon. Dla wygody możesz przypiąć go szpilkami. 

3. Odrysuj flamastrem wzór laleczki na materiale. 

4. Wytnij odrysowany wzór. Pamiętaj, by wycinać wzór, kiedy materiał jest złożony. Dzięki temu otrzymasz od razu „przód" i „tył" laleczki. 
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5. Zszyj je na lewej stronie wzdłuż ciągłej linii w odległości 0,5 cm od krawędzi, zostawiając otwór(odcinek A-B), który posłuży Ci do wypełnienia 

laleczki watą (lub innym miękkim materiałem). 

6. Po zszyciu, przez odcinek A-B wywiń laleczkę (materiał) na prawą stronę. Wypełnij ją watą lub innym miękkim materiałem. 

7. Po wypełnieniu zaszyj otwór (odcinek A-B), tak by można było swobodnie poruszać rękoma i nogami laleczki. 

8. Przyszyj (narysuj, naklej etc.) laleczce oczy, nos i usta. Zrób włosy. 

9. Nadaj swojej laleczce imię i określ z jakiego kraju pochodzi. Wypełniej „akt urodzenia" i przypnij go do laleczki. 

10. Tak przygotowaną laleczkę możesz już ubierać i upiększać. Przygotuj dla niej ciekawy strój. 
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