
 

Nasze przedszkole przystąpiło do edukacyjnego projektu UNICEF  

„Wszystkie Kolory Świata”. 

Projekt ten jest odpowiedzią na bardzo poważny problem dostępu szczepionek dla dzieci w Sierra Leone. W 
ramach akcji dzieci wraz z rodzicami oraz chętni nauczyciele z naszego przedszkola będą przygotowywać 

specjalną charytatywną laleczkę UNICEF, która będzie miała swoje imię, kraj  
z którego pochodzi, hobby. Wszystkie te cechy będą wymyślone przez dzieci i wpisane do „aktu urodzenia” 
laleczki. Liczymy, iż w akcję na terenie naszego przedszkola zaangażują się wszyscy (rodzice, dziadkowie, 
ciocie, wujkowie, nauczyciele, opiekunowie i każdy kto ma ochotę zrobić coś dobrego dla innych dzieci, a 

także „pobawić” się ze swoją pociechą ) 
Projekt wspiera Ambasador Dobrej Woli UNICEF Majka Jeżowska 

 

ETAPY PROJEKTU: 

1. Wykonanie szmacianej laleczki z wykorzystaniem szablonu (dostępny na placówce)  

2. Wypełnienie „aktu urodzenia” lalki  

3. Każda wykonana laleczka bierze udział w konkursie „Moja lala jest najpiękniejsza” zorganizowanym  
na terenie placówki 

4. Wszystkie laleczki wezmą udział w kiermaszu przygotowanym na rzecz dzieci z Sierra Leone,  
z którego dochód (w całości) zostanie przeznaczony na zakup szczepionek dla najmłodszych dzieci  
w Sierra Leone. 

 

WAŻNE INFORMACJE: 

1. Wykonane laleczki zostaną sfotografowane, a zdjęcia umieszczone na stronie internetowej naszego 
przedszkola, gdzie będzie można oddawać głosy na najładniejszą lalkę. 

2. Termin wykonania laleczki:  do 31.01.2012. 

3. Wykonane laleczki należy przekazać nauczycielom grupy IV (Monice Mazur – Wdowskiej oraz 
Małgorzacie Leśniewicz) 

4. Szablony (z dokładną instrukcją) oraz akty urodzenia laleczek dla osób chcących ją wykonać 
dostępne są u nauczycielek z grupy IV. 

5. Głosowanie na najładniejszą laleczkę rozpocznie się od 02.02.2011  i zakończy 17.02.2012.  

6. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 21.02.2012. Finaliści zostaną nagrodzeni. 

7. W dniach 23.02.2012 – 24.02.2012 odbędzie się kiermasz wykonanych lalek. Każdy dorosły będzie 
mógł zaopiekować się jedną laleczką, przekazując przy tym darowiznę na rzecz dzieci w Sierra Leone. 
Darowizna w wysokości 10 zł pozwala na uratowanie życia jednego dziecka i zaszczepienie go przeciw 
najpoważniejszym chorobom wieku dziecięcego, takim jak : polio, gruźlica, odra. 

 

„Uszyj laleczkę – daj dzieciom nadzieję” 

 

 


