Wszystkie

Kolory

Świata

dla każdego dziecka

Czas trwania:

PROPOZYCJE
SCENARIUSZY ZAJĘĆ
Jednym z głównych celów projektu „Wszystkie Kolory Świata” jest kształtowanie postawy otwartości
i tolerancji na inne kultury, zapoznanie dzieci z sytuacją ich rówieśników żyjących w innych regionach
świata oraz przybliżenie działalności UNICEF. Scenariusze przygotowane przez UNICEF pozwolą uczniom
zrozumieć także problem dostępu do szczepień – a co za tym idzie ideę, którą niesie ze sobą Akcja
„Wszystkie Kolory Świata” i przygotowywane przez nich laleczki. Młodsze dzieci dzięki scenariuszom
będą mogły także poznać różne kultury, zapoznać się z sytuacją ich rówieśników w odległych, nieznanych
im dotąd rejonach. Zajęcia będą także wstępem do etapu szycia laleczek - przygotowania projektu
wymarzonej laleczki.
W przygotowaniu tych zajęć mogą Państwo skorzystać z istniejących już materiałów i scenariuszy, bądź
bazować na tych zaproponowanych przez UNICEF.
Zapraszamy do „podróży przez kontynenty”!
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Propozycja zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym

„Szczepienie spełnia marzenie!”
Materiały: kolaż zdjęć dzieci z Demokratycznej Republiki Konga prezentujących różne zawody, film
„Marzenia dzieci”, materiał o szczepieniach dla nauczycieli, kredki i kartki papapieru.

Przebieg zajęć:
1. Przywitanie z dziećmi

Nauczyciel wita się z dziećmi i przedstawia tematykę zajęć.

2. „Dziecięce marzenia – kim chcę zostać w przyszłości?”

Nauczyciel rozkłada przed dziećmi wydrukowane zdjęcia dzieci z DRK przebranych w stroje charakterystyczne dla wybranych zawodów. Dzieci odgadują o jakie zawody chodzi? Kim chcieliby
zostać ich rówieśnicy z DRK?

3. „Kim chciałbym/-ałabym zostać?”

Teraz dzieci opowiadają o swoich marzeniach i planach na przyszłość. Każdy mówi jaki zawód
w przyszłości chciałby wykonywać. Dzieci mogą dodatkowo wykonać pracę plastyczną jak wyobrażają sobie swoją przyszłość.
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4. „Czego potrzebuję, by moje marzenia się spełniły?

Dzieci zastanawiają się jakie warunki muszą zostać spełnione, by ich marzenia się urzeczywistniły.
Co muszą zrobić, by zostać tym kim marzą? Co jest do tego potrzebne? (wiedza, umiejętności, siła,
ćwiczenia, szczególne umiejętności etc.). Czy jest jakiś jeden wspólny mianownik dla tych marzeń?
Czy istnieje uniwersalna rzecz, która pomaga spełniać marzenia? – odpowiedzią jest „zdrowie”.
Niestety, istnieje wiele chorób na świecie, których skutki uniemożliwiają dzieciom prawidłowy
rozwój. Nauczyciel opowiada prostymi słowami dzieciom jak ważne są szczepienia, które chronią
nas przed tymi chorobami (na podstawie dokumentu „szczepienia-podstawowe informacje”).

5. „Marzenia dzieci”

Dzieci oglądają krótki filmik o marzeniach swoich rówieśników z innych krajów.
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„Szmaciana laleczka ratuje życie dziecka!”
Materiały: 2 plansze „memory1”, „memory2” z portretami dzieci - wydrukowane i wycięte do gry, kartki
i kredki, prezentacja „Etapy projektu”, spoty kampanii „Wszystkie Kolory Świata”, materiały potrzebne
do przygotowania laleczek.

Przebieg zajęć:
1. Przywitanie z dziećmi

Nauczyciel wita się z dziećmi i przedstawia temat i cel zajęć.

2. „Twoja twarz wygląda znajomo”

Nauczyciel przypomina dzieciom temat poprzednich zajęć i zaprasza dzieci do krótkiej zabawy.
Zabawa nawiązuje do dobrze znanej gry „memory”, tylko w tej wersji obrazkami, które trzeba
będzie połączyć w pary będą portrety dzieci z różnych stron świata. Gra może być prowadzona
w mniejszych grupach, gdzie każdy zespół otrzymuje swój komplet kart memory. Zadaniem dzieci jest odnalezienie dwóch takich postaci na zdjęciach. W tym celu wszystkie wydrukowane zdjęcia rozkłada się na stole/podłodze zadrukowaną stroną do dołu. Dzieci kolejno odsłaniają po 2
obrazki starają się odnaleźć 2 takie same zdjęcia. Kiedy uda się połączyć prawidłowo 2 zdjęcia to
zostają one zabrane ze stołu, a w przypadku błędnego odsłonięcia niepasujących do siebie zdjęć,
dziecko zakrywa je z powrotem i do próby połączenia pary przystępuje kolejny uczestnik gry. Gra
kończy się w momencie odsłonięcia wszystkich par zdjęć dzieci.
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3. „Skąd Ty jesteś?”

Dzieci starają się odgadnąć, z jakich krajów lub regionów świata pochodzą dzieci przedstawione
na portretach z plansz memory.

4. „Wszystkie dzieci nasze są”

Dzieci zastanawiają się jak wygląda życie ich rówieśników w innych krajach? Jak wyglądają dzieci
z Afryki, Azji, Ameryki Południowej? – czy różnią się od nas? Jaki mają kolor skóry? Jakimi językami mówią? Jakie noszą imiona? Jak się ubierają? – dzieci oglądają zdjęcia mieszkańców innych kontynentów.

5. „Przyjaciel z daleka”

Po zapoznaniu się z różnymi kulturami dzieci wybierają sobie jeden kontynent, z którego będzie pochodził ich „przyjaciel na niby”. Dzieci stworzą portret dziecka mieszkającego w Afryce, Azji lub Ameryce
Płd., narysują jego postać, nadadzą mu imię. Zastanowią się co ich przyjaciel lubi, np. czy lubi bawić się
klockami? Czy gra na jakimś instrumencie? Co lubi robić w wolnym czasie? Czy ma swoje zwierzątko?
Po zakończonej pracy dzieci usiądą w kręgu i każdy będzie przedstawiał swojego przyjaciela grupie,
opo-wiadając o nim troszeczkę. Galeria przyjaciół zawiśnie w sali przedszkolnej, a portery postaci
zostaną wykorzystane jako wzory do przygotowania szmacianych laleczek.

6. „Szmaciana laleczka ratuje życie dziecka”

Nauczyciel opowiada dzieciom o idei szycia laleczek. Pokazuje dzieciom spoty kampanii oraz
wyświetla prezentację, z której dzieci dowiedzą się jak wygląda proces przygotowania laleczek.
Mając już wybrany kraj, z którego będzie pochodziła szyta przez dzieci laleczka każdy przystępuje
do pracy. Ze szmatek, wstążeczek, guzików, koronek innych materiałów przyniesionych z domu
dzieci stworzą swoją wymarzoną laleczkę, która będzie reprezentowała wybrany przez nie kraj.
Dzieciom mogą pomagać nauczyciele, rodzice, dziadkowie. Projekt szycia laleczek jest doskonałą okazją do integracji całej rodziny przy tym zadaniu. Uszyte laleczki zostaną zaprezentowane
w placówce podczas specjalnego „Dnia Wszystkich Kolorów Świata”.
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Propozycja zajęć dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym

„Na zdrowie!”
Materiały: film „Demokratyczna Republika Konga”, prezentacja „Szczepienia”, materiał o DRK i o szczepieniach, mapa przykładowych działań humanitarnych UNICEF na świecie.

Przebieg zajęć:
1. Przywitanie z dziećmi

Nauczyciel wita się z klasą i przedstawia temat zajęć.

2. „W zdrowym ciele…”

Nauczyciel zadaje uczniom pytanie: „Czym jest zdrowie? I co wpływa na to, że jesteśmy zdrowi?”. Dzieci opowiadają o różnych czynnikach, które powodują, że czujemy się dobrze, o tym co
decyduje o naszym zdrowiu. Jeśli padnie w odpowiedzi hasło "szczepienie", można przejść do
rozmowy na temat znaczenia szczepień dla zdrowia człowieka.

3. Szczepionki ratują życie dzieci

Nauczyciel wyświetla uczniom film „Demokratyczna Republika Konga” przedstawiający historię
ojca, który nie zgodził się na szczepienie swojego syna. Jakie to miało konsekwencje? Dzieci dyskutują po obejrzeniu materiału.
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4. „Szczepienie ma znaczenie!”

Na podstawie materiału o szczepieniach oraz prezentacji nauczyciel przedstawia uczniom jak
ważne jest przyjmowanie szczepień ochronnych. Szczepienia chronią nas przed zachorowaniem
na bardzo groźne choroby, pozwalają uniknąć poważnych konsekwencji tych chorób. Jak wygląda proces dostarczania szczepień do krajów rozwijających się? Jak transportuje się szczepionki,
by zachowały swoje właściwości? – to wszystko wyjaśnia prezentacja.

5. Co robi UNICEF?

Nauczyciel opowiada dzieciom o UNICEF – największej na świecie organizacji dedykowanej dzieciom, która robi wszystko, by dzieciom na świecie żyło się lepiej. Nauczyciel wyświetla mapę, na
której zaznaczone są wybrane państwa, do których w ostatnim czasie trafiła pomoc humanitarna
dostarczana przez UNICEF. Pomoc ta dotyczy wielu obszarów życia, ale bardzo ważne miejsce
zajmują tu regularnie prowadzone kampanie szczepień.
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„Szmaciana laleczka ratuje życie dziecka”
Materiały: prezentacja „Wszystkie Kolory Świata – prezentacja projektu”, spoty kampanii Wszystkie
Kolory Świata, materiały niezbędne do szycia lalek.

Przebieg zajęć:
1. Przywitanie z dziećmi

Nauczyciel wita się z klasą i przedstawia temat zajęć.

2.

Przypomnienie tematyki poprzednich zajęć i przejście do przygotowywania szmacianych laleczek.

3. „Każda lalka ma swoją historię…”

Projekt polegający na przygotowywaniu szmacianych, charytatywnych laleczek ma długą historię w UNICEF. Właśnie tę historię i międzynarodowy zasięg kampanii przedstawia prezentacja
„Wszystkie Kolory Świata-prezentacja projektu”. Na podstawie prezentacji uczniowie zobaczą, jak
wyglądają różne odsłony kampanii w wybranych krajach na świecie. Na koniec uczniowie obejrzą spoty promujące polską odsłonę akcji szycia laleczek i przystąpią do projektowania swoich
wymarzonych lalek.

8

UNICEF

Wszystkie

Kolory

Świata

dla każdego dziecka

4. „Dookoła świata”

Zanim uczniowie przystąpią do projektowania szmacianych dzieł sztuki, wybierają kraj, z którego
ma pochodzić ich laleczka. Zadaniem uczniów jest zebranie jak najwięcej informacji o tym kraju
– jego kulturze, tradycji, charakterystycznych strojach etc. Wiedza ta posłuży dzieciom do przygotowania lalek.

5. Szycie laleczek

Z przyniesionych z domu materiałów i ozdób dzieci przystępują do szycia laleczek. Prace mogą
kontynuować w domu pod okiem rodziców i dziadków. To doskonała okazja do zintegrowania
całej rodziny przy tym zadaniu. Uszyte laleczki zostaną wystawione podczas specjalnego „Dnia
Wszystkich Kolorów Świata” w szkole.
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Propozycja zajęć dla dzieci w klasach 4 – 8 i starszych

„Szlachetne zdrowie…”
Materiały: materiał „Walka z polio w Laosie”, materiał o Laosie, film „Indie”, materiał o Indiach, prezentacja „Szczepienia” i materiał z podstawowymi informacjami o szczepieniach, mapa prezentująca pomoc
humanitarną UNICEF na świecie.

Przebieg zajęć:
1. Przywitanie z dziećmi

Nauczyciel wita się z uczniami i prezentuje im tematykę zajęć.

2. „Trudne życie pracownika medycznego”

Uczniowie oglądają materiał filmowy o pracownikach medycznych w Indiach, którzy organizują
szczepienia dla dzieci. Po filmie nauczyciel inicjuje dyskusję z uczniami na ten temat. Jakie trudności napotyka każdego dnia bohater filmu? Co musi robić, by dotrzeć do wszystkich potrzebujących dzieci? Czy w innych krajach świata opieka medyczna wygląda podobnie?

3. „Misja w Laosie”

Nauczyciel rozdaje uczniom wydrukowaną historię kobiety pracującej w Laosie („Walka z polio
w Laosie”). Uczniowie w grupach czytają opowiadanie i następnie zastanawiają się, co łączy obie
historie – pracownika medycznego z Indii i historię kobiety z Laosu. Jak trudne warunki w kraju
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wpływają na ich pracę? Czego im brakuje, by jeszcze skuteczniej docierać z pomocą do dzieci?
Czy opieka medyczna we wszystkich krajach na świecie wygląda podobnie? Jakie dostrzegasz
różnice, a jakie podobieństwa? – dyskusja klasowa.

4. „Szczepienia na wagę….życia”

Nauczyciel opowiada uczniom o znaczeniu szczepień ochronnych dla zdrowia i życia dzieci na
świecie. Podkreśla jakie warunki muszą zostać spełnione, by społeczności były chronione przed
poważnymi chorobami. Następnie uczniowie zapoznają się z informacjami zawartymi na prezentacji „Szczepienia”. Dzięki temu dowiedzą się więcej jak wygląda transport szczepionek i przeciw
jakim chorobom najczęściej UNICEF szczepi dzieci.

5. UNICEF ratuje dzieci

Nauczyciel opowiada dzieciom o UNICEF – największej na świecie organizacji dedykowanej dzieciom, która robi wszystko, by dzieciom na świecie żyło się lepiej. Nauczyciel wyświetla mapę, na
której zaznaczone są wybrane państwa, do których w ostatnim czasie trafiła pomoc humanitarna
dostarczana przez UNICEF. Pomoc ta dotyczy wielu obszarów życia, ale bardzo ważne miejsce
zajmują tu regularnie prowadzone kampanie szczepień.
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„Szmaciana laleczka ratuje życie dziecka”
Materiały: prezentacja „Wszystkie Kolory Świata - prezentacja projektu”, spoty kampanii Wszystkie
Kolory Świata, karteczki z wyciętymi nazwami państw świata.

Przebieg zajęć:
1. Przywitanie z dziećmi

Nauczyciel wita się z klasą i przedstawia temat zajęć.

2.

Przypomnienie tematu poprzednich zajęć i nawiązanie do dzisiejszego spotkania.

3. „Każda lalka ma swoją historię…”

Projekt polegający na przygotowywaniu szmacianych, charytatywnych laleczek ma długą historię
w UNICEF. Właśnie tę historię i międzynarodowy zasięg kampanii przedstawia prezentacja
„Wszystkie Kolory Świata-prezentacja projektu”. Na podstawie prezentacji uczniowie zobaczą jak
wyglądają różne odsłony kampanii w wybranych krajach na świecie. Na koniec uczniowie obejrzą spoty promujące polską odsłonę akcji szycia laleczek i przystąpią do projektowania swoich
wymarzonych lalek.
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4. „Los(y) świata”

Przed rozpoczęciem zadania nauczyciel przygotowuje karteczki z nazwami krajów świata (liczba krajów nie może być mniejsza niż liczba uczniów w klasie). Pocięte i złożone karteczki zostają włożone do pudełka. Każdy uczeń będzie podchodził do
pudełka i losował nazwę kraju, z którego będzie pochodzić przygotowywana przez
niego laleczka. Zanim uczniowie przystąpią do procesu szycia muszą zdobyć jak największą wiedzę o wylosowanym kraju – jego kulturze, tradycji, charakterystycznych strojach etc.
Wiedza ta pomoże w szyciu i ozdobieniu lalek. Z przyniesionych z domu materiałów uczniowie
zaczynają przygotowywać lalki. Zadanie może wymagać dokończenia pracy w domu. Kiedy już
laleczki powstaną, będzie można je obejrzeć podczas specjalnego „Dnia Wszystkich Kolorów
Świa-ta”, który zostanie zorganizowany w placówce.
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