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ZADANIA
TERMIN
Zapoznanie uczniów z projektem,
którego celem jest:
- kształtowanie wśród dzieci i młodzieży
postawy tolerancji i otwartości na inne
15. X. 2016
kultury,
- pokazanie, że pomaganie może być nie
tylko pożyteczne, ale także przyjemne,
- zebranie środków na ratowanie życia dzieci
w Angoli.
Rozpropagowanie akcji
- na gazetce w „Kąciku informacji UNICEF”
- w Internecie na stronie szkoły
15.X.2016
- w klasach I-III
- w klasach IV-VI

Podróż przez kontynenty:
Wybranie dowolnego kraju na świecie i
zebranie
o nim jak najwięcej informacji:
- o jego mieszkańcach,
– popularnych imionach,
- strojach regionalnych,
- zwyczajach,
- kulturze etc.
Przygotowanie laleczek przez uczniów
zgodnie
z szablonem wysłanym przez UNICEF
według planu:
- projektowanie ubioru i wyglądu laleczki
odpowiadający
kulturze kraju, który wcześniej wybrały,
- szycie i upiększanie laleczek
- uzupełnianie „aktu urodzenia”- metryczki
według projektu UNICEF:
umieszczają fotografię swojej laleczki, bądź
rysują jej portret,
wpisują dane personalne: imię, kraj
pochodzenia, wiek, a także jej
zainteresowania/hobby.
Wystawa laleczek w szkole
- zorganizowanie „Dnia Wszystkich
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31.X. 2016

wychowawcy klas
i organizatorzy
projektu

31.XI. 2016

uczniowie
nauczyciele
wychowawcy

Kolorów Świata” dla uczniów w dzień nauki
a dla rodziców w godzinach popołudniowych
- prezentacja multimedialna
- rozpropagowanie informacji:
styczeń strona internetowa szkoły
luty 2017
gazetka – „Kącik UNICEF”
plakaty
ulotki
- wystawa – prezentacja laleczek
Każdy będzie mógł wybrać laleczkę,
zaopiekować się nią, a jednocześnie
uratować życie prawdziwemu dziecku
z Angoli przekazując na ten cel darowiznę
(min.10 zł).
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Przystąpienie szkoły do konkurs na
„najbardziej oryginalną laleczkę”
Nagrodą jest koncert Majki Jeżowskiej w
zwycięskiej szkole.
Zakończenie projektu
–wpłacenie zebranych pieniędzy na konto
UNICEF dedykowanych zbiórce na rzecz
dzieci w Angoli
Podsumowanie przebiegu projektu
- sprawozdanie
- opublikowanie materiałów z realizacji
projektu na stronie internetowej szkoły a
także przesłanie do UNICEF-u
- podanie kwoty zebranych funduszy na
ratowanie życia dzieci w Angoli.
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