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Witamy Was w nowym roku szkolnym. Cieszymy się, 
że współpracujecie z uczniami w ramach Klubu Szkół 
UNICEF i wprowadzacie program w swojej placówce. 
Serdecznie witamy także nowe szkoły, które przyłączyły 
się do Klubu w ostatnim czasie. Dziękujemy za Wasze 
zaangażowanie i liczymy, że najbliższe miesiące 
przyniosą wiele ciekawych wyzwań.

W tegorocznej agendzie Klubu Szkół UNICEF 
znajdziecie wiele pomysłów i rozwiązań, które do tej 
pory się sprawdziły. Otrzymujemy od Was sygnały, 
że zależy Wam na dostosowaniu aktywności dla 
Klubowiczów - możliwych do realizowania zarówno 
w tradycyjny sposób, jak i w trybie zdalnym. Wychodząc 
naprzeciw tym oczekiwaniom, oddajemy w Wasze ręce 
ten Przewodnik i wierzymy, że będzie pomocny przy 
planowaniu działań w nadchodzących miesiącach. 

W Przewodniku znajdziecie harmonogram działań 
na pierwszy semestr roku szkolnego 2021/2022. 
Zapoznajcie się z naszymi propozycjami i zaplanujcie 
pracę w taki sposób, aby zrealizować z oferty jak 
najwięcej. Jeśli macie własne pomysły, jak rozwinąć 
pewne działania, wzbogacić pracę o dodatkowe 
aktywności, nie wahajcie się tego zrobić. Pamiętajcie 
także o materiałach uzupełniających do aktywności, 
które co miesiąc będą pojawiać się na Waszym 
koncie Koordynatora. Przewodnik na kolejny semestr 
udostępnimy w styczniu. 
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W pierwszym semestrze przygotowaliśmy ciekawe 
propozycje akcji edukacyjnych. W semestrze zimowym 
zachęcamy Was do włączenia się do kilku projektów 
edukacyjnych: drugiej edycji całorocznego projektu 
edukacyjno-społecznego TO(działa)MY! oraz szóstej    już 
odsłony dobrze znanej akcji Wszystkie Kolory Świata. 
W listopadzie, jak co roku, zaprosimy Was do 
świętowania Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka 
z UNICEF. W Przewodniku znajdziecie więcej informacji 
na ten temat, a rejestracje do akcji będą odbywały się na 
stronie unicef.pl. O szczegółach będziemy informować 
Was na bieżąco. Koniecznie bądźcie z nami!

Zachęcamy, abyście udostępnili ten Przewodnik 
uczniom - członkom Klubów Młodych, aby mogli 
uczestniczyć zarówno w planowaniu działań, jak 
i późniejszej ich realizacji. 

Dziękujemy, że jesteście z nami i chcecie 
zmieniać świat na lepsze! Ten rok jest 
dla nas szczególnie ważny, ponieważ 
świętujemy 75-lecie działalności UNICEF. 
Mamy nadzieję, że spędzimy go wspólnie. 

Zespół UNICEF Polska

Drodzy Nauczyciele – Koordynatorzy Klubu Szkół UNICEF,

http://unicef.pl
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Informacja o działaniach Klubu i przedstawienie planu pracy na rok szkolny 2021/2022 

Zaproszenie Uczniów do współpracy w ramach Klubu Młodych UNICEF

Na koniec semestru

Raportujcie

Podsumowanie roczne 

Spotykajcie się! 

Klub Młodych UNICEF – jak to działa?

1
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Poinformujcie Uczniów placówki o inicjatywie Klubu Szkół UNICEF. Opowiedzcie o niej. Zainteresujcie młodzież 
działaniami dotyczącymi praw dziecka i pomocy humanitarnej. Wspólnie zapoznajcie się z planem działań 
przedstawionym w Przewodniku!

Zaproście do współpracy Uczniów zaangażowanych w działania Klubu w poprzednich latach. Z ich pomocą 
poinformujcie całą społeczność szkolną o możliwości dołączenia do Klubu, aby wszyscy chętni, aktywni 
i wrażliwi na problemy społeczne młodzi ludzie mogli się zgłosić do współpracy. Jeśli w Waszej szkole działają 
Koła Wolontariatu bądź tematyczne grupy zainteresowań, nawiążcie z nimi współpracę. Możecie wybrać formę 
i zakres działalności dostosowaną do możliwości placówki (np. powołanie szkolnej grupy Klubu Młodych UNICEF 
lub ograniczenie działań do poziomu klasy). Jednak im szersze będzie to działanie, tym więcej ciekawych 
i ważnych rzeczy uda Wam się zrobić. 

Ważnym elementem będzie spotkanie zorganizowane przed końcem każdego semestru. To na nim Uczniowie 
wspólnie z Koordynatorem podsumują dotychczasowe działania. Pamiętajcie, aby podsumowanie w formie 
elektronicznej zachować na potrzeby końcowego raportu z działań Klubu Szkół UNICEF, który składa Koordynator 
na stronie unicef.pl w czerwcu.

Dzielcie się efektami swoich prac, oznaczajcie się na szkolnych stronach internetowych, profilach w mediach 
społecznościowych. Używajcie hashtagów #klubmlodychunicef #klubszkolunicef lub po prostu #unicef. 

Przed końcem roku podsumujcie Wasze dotychczasowe działania, także te z pierwszego semestru. Przygotujcie 
Raport z Waszych działań, który Koordynator zamieści w specjalnym formularzu sprawozdania Klubu Szkół 
UNICEF na stronie unicef.pl. 

Pamiętajcie, aby wszystkie pomysły, które chcecie zrealizować w ramach Klubu Młodych UNICEF, były 
dyskutowane w grupie, a decyzje zapadały wspólnie. W celu usprawnienia procesu spotykajcie się regularnie, np. 
raz na dwa tygodnie czy raz w miesiącu i rozmawiajcie o planach działań, aby każdy miał szansę przedstawienia 
swojego zdania i zgłoszenia pomysłów. Nie wszystkie pomysły muszą być zrealizowane, jednak niezwykle 
istotne jest, aby nikt nie poczuł się pominięty w procesie podejmowania decyzji. 

Spotkania będą służyły także przekazywaniu Uczniom informacji o zadaniach na dany okres, a także dystrybucji 
uzupełniających materiałów, które UNICEF zamieści na koncie Koordynatora.

Pamiętajcie, że spotkania możecie organizować także online – w komunikatorach lub na platformach mediów 
społecznościowych. Możecie stworzyć grupę np. na Facebooku czy innym wybranym medium i tam wymieniać 
się przemyśleniami oraz pomysłami. 

Dla szczególnie aktywnych Uczniów, UNICEF Polska przygotuje 
wyróżnienia za wyjątkowe zaangażowanie w działania Klubu Młodych!

https://unicef.pl
https://unicef.pl
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Witamy w nowym roku szkolnym! Mamy nadzieję, że udało Wam się wypocząć 
w trakcie wakacji, nabrać sił i chęci do pracy. Najbliższe miesiące spędzimy 
wspólnie, realizując wiele inspirujących działań.

Na kolejnych stronach znajdziecie propozycje aktywności dla Klubu Szkół 
UNICEF na najbliższy semestr nauki (do stycznia 2022 roku włącznie). 
Zapoznajcie się z nimi i postarajcie się wdrożyć je w swojej placówce. 
Pamiętajcie, że każdą propozycję możecie rozbudować, wzbogacając o własne 
pomysły i materiały. Staraliśmy się, aby wszystkie prezentowane aktywności 
były możliwe do realizacji zarówno podczas tradycyjnej pracy szkolnej, 
jak i w formie edukacji zdalnej. 

Kolejny Przewodnik udostępnimy Wam już w styczniu. 

Powodzenia!

HARMONOGRAM
PRACY KLUBU MŁODYCH UNICEF 
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Temat przewodni:

Wracamy do szkoły 

Wrzesień to miesiąc powrotu do szkoły. To przede wszystkim czas poświę-
cony na przyzwyczajenie się do nowej rzeczywistości. Wykorzystajcie go na 
zapoznanie społeczności szkolnej z działalnością Klubu Młodych oraz Klubu 
Szkół UNICEF. 

Przejrzyjcie dokładnie Przewodnik dla członków Klubu Szkół UNICEF. Zwróć-
cie uwagę, jakie tematy będziemy poruszać przez najbliższe miesiące, jakie 
projekty Wam proponujemy. Zastanówcie się, które z nich są dla Was istotne; 
może pojawią się w Waszych głowach pomysły, którymi wzbogacicie swoje 
działania. 

15.09
Rozpoczęcie rejestracji do 
projektu TO(działa)MY!

5.09
Dzień Dobroczynności  

8.09
Dzień Dobrej Wiadomości 

21.09
Międzynarodowy Dzień 
Pokoju 

wrzesień
09©

 U
N

IC
EF

 

Ważne dni
w miesiącu:
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Zapoznajcie się z działalnością Klubu Szkół UNICEF 
i wypromujcie go w szkole. Program Klubu Szkół 
UNICEF opiera się na zaangażowaniu młodzieży, 
dlatego ważne jest, aby od samego początku uczniowie 
byli poinformowani o możliwościach włączenia się 
w działania Klubu Szkół UNICEF. Zastanówcie się, 
jak dotrzeć do uczniów różnymi kanałami, np. 
wykorzystajcie w tym celu gazetki szkolne i rozgłośnie 
radiowe, skorzystajcie z mediów społecznościowych, 
przygotujcie stoisko informacyjne. Zorganizujcie 
przestrzeń także online, np. na stronie internetowej, lub 
stwórzcie grupę w mediach społecznościowych, gdzie 
będziecie wymieniać się swoimi pomysłami. Dajcie 
każdemu uczniowi szansę na poznanie i włączenie się 
w prace Klubu! 

Zorganizujcie spotkanie aktywnych uczniów, 
zainteresowanych działaniami UNICEF, którzy chętnie 
włączą się w prace Klubu Młodych UNICEF. Nawiążcie 
współpracę ze szkolnym samorządem uczniowskim 
i innymi grupami szkolnymi zainteresowanymi 
wolontariatem – np. szkolnym kołem wolontariatu, 
kołami zainteresowań etc. Jeśli to Wasz pierwszy rok 
współpracy - uzyskajcie zgodę Dyrekcji Placówki na 
planowaną działalność.

Przygotujcie „Kącik UNICEF” – przestrzeń 
dedykowaną działaniom w ramach Klubu Młodych 
UNICEF. Może być to informacyjna tablica ścienna, 
gazetka szkolna, przestrzeń na stronie internetowej, 
grupa w mediach społecznościowych. Umieśćcie 
tam logo Klubu Szkół UNICEF (plik z logo znajdziecie 

Sprawdźcie aktualne akcje edukacyjne UNICEF –  wrzesień to czas rejestracji do II edycji akcji edukacyjno-społecznej 
TO(działa)MY! To wyjątkowy projekt, który pozwala uzyskać dofinansowanie na realizację przygotowanego przez 
Was projektu społecznego. Edukacja i ekologia – to dwa obszary, w których możecie działać. Wejdźcie na stronę 
unicef.pl i zapoznajcie się z opisem, na czym polega projekt i jak możecie się w niego zaangażować. Gorąco zachęcamy 
do udziału - szkoły, które w ubiegłym roku uczestniczyły w projekcie i zwyciężyły w konkursie grantowym, zrealizowały 
fantastyczne projekty. Mamy nadzieję, że w tym roku powstaną kolejne, niezwykle wartościowe inicjatywy. Liczymy 
na Was!

Po pierwsze - poznajcie UNICEF!

Czas na rejestrację do projektu edukacyjnego! #

Propozycje aktywności
dla Koordynatorów i Uczniów:

wrzesień
09

wśród materiałów do pobrania dla Klubowiczów) 
oraz materiały związane z tematami przewodnimi. Co 
miesiąc aktualizujcie go o materiały udostępniane przez 
UNICEF. Będą one zamieszczane w formie plików do 
pobrania na koncie Koordynatora na początku każdego 
miesiąca. Materiały multimedialne możecie rozsyłać 
drogą pocztową lub przez szkolne platformy 
internetowe! 

Wśród materiałów, co miesiąc znajdziecie Nowości 
UNICEF – to zestawienie najważniejszych wydarzeń 
związanych z działalnością UNICEF w Polsce i na 
świecie. Chcemy, abyście byli na bieżąco informowani 
i włączani w nasze działania. Śmiało udostępniajcie je 
szerzej!
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Temat przewodni:

Przeciwdziałamy zmianom 
klimatu

Zmiany klimatyczne przez długi czas były tematem pomijanym w debacie 
społecznej, przez co ludzie nie mieli dostępu do rzetelnej wiedzy o zagrożeniach, 
jakie są z nimi związane. Niestety, od pewnego czasu przekonujemy się o nich 
bardzo dotkliwie, np. odczuliśmy ich skutki podczas wakacji, w trakcie których 
w bliskich nam rejonach (Niemcy, Belgia) dochodziło do powodzi, nawałnic 
itd. To właśnie zmiany klimatyczne przyczyniają się do tego, że spotykamy 
się z coraz bardziej gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi. W niektórych 
miejscach występują ulewne deszcze, a w innych rejonach opadów brakuje, co 
skutkuje suszami. W jeszcze innych występują cyklony czy tornada. Wszystkie 
te sytuacje są tragiczne w skutkach i zagrażają bezpieczeństwu ludzi. Mają 
wpływ na produkcję żywności, co przekłada się na kwestie gospodarcze. 
Temat zmian klimatycznych nie jest łatwym zagadnieniem, ale chcielibyśmy 
nieco Wam go w tym miesiącu przybliżyć.  

2.10
Międzynarodowy Dzień bez 
Przemocy 

14.10 
Dzień Edukacji Narodowej 
(Dzień Nauczyciela)

24.10
Dzień Narodów 
Zjednoczonych - 76. Rocznica 
powstania ONZ

październik
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Młodzi aktywiści o zmianach klimatu. Obejrzyjcie 
film z młodymi aktywistami pochodzącymi z różnych 
części świata, którzy opowiadają o tym, dlaczego 
podejmują się działań mających na celu zwrócenie 
uwagi na kwestie zmian klimatycznych. Jak te zmiany 
wpływają na ich życie? Porozmawiajcie o tym w grupie, 
czy dostrzegacie wpływ zmian klimatycznych na Wasze 
życie. Link do filmu znajdziecie wśród materiałów do 
pobrania.

Dlaczego walka ze zmianami klimatycznymi jest 
ważna dla UNICEF? Wysłuchajcie wywiadu #Dla 
przyszłych pokoleń – troska o klimat to troska o dzieci, 
przeprowadzonym przez Centrum UNEP GRID z doktor 
Moniką Kacprzak - Rzeczniczką Prasową UNICEF 
Polska: https://anchor.fm/centrum-unepgrid-warszawa/
episodes/09-Dla-przyszych-pokole--troska-o-klimat-to-
troska-o-dzieci--Monika-Kasprzak-UNICEF-e14ssg1/a-
a66q8mk 

Zajrzyjcie na stronę Klimatyczne ABC. 
Interdyscyplinarne podstawy współczesnej wiedzy o 
zmianie klimatu – PDF | Nauki biologiczne \ Ekologia 
i ochrona środowiska | - Księgarnia Wydawnictw 
Uniwersytetu Warszawskiego (wuw.pl) Jest to 
materiał, który kompleksowo wyjaśnia, czym są 
zmiany klimatyczne. Na stronie znajdziecie też linki 
do ciekawych podcastów, wyjaśniających klimatyczne 
zagadnienia Klimatyczne ABC - Posłuchaj (uw.edu.pl) 
Młodszym uczniom polecamy animację Paxi – Efekt 
cieplarniany - YouTube wyjaśniającą efekt cieplarniany, 
będący główną siłą napędową zmian klimatycznych.  

Sprawdźcie aktualne akcje edukacyjne UNICEF –  październik to czas rejestracji do projektu Wszystkie Kolory 
Świata - przyłączcie Waszą szkołę do 6. edycji tego wyjątkowego i niezwykle popularnego projektu edukacyjno-
pomocowego UNICEF Polska. W ramach projektu uczniowie będą przygotowywać charytatywne, szmaciane lalki, 
które mają moc pomagania! Akcję  Wszystkie Kolory Świata wspiera Ambasador Dobrej Woli UNICEF, Majka Jeżowska. 

Czas na rejestrację do projektu edukacyjnego! #

Propozycje aktywności
dla Koordynatorów i Uczniów:

październik
10

Zastanówcie się nad swoimi codziennymi wyborami 
i ich wpływem na środowisko oraz klimat. Jak to 
zrobić? Zmierzcie swój ślad węglowy! Ślad węglowy 
to suma emisji gazów cieplarnianych, emitowanych 
bezpośrednio lub pośrednio przez daną osobę. 
Aby zmierzyć swoje ślady węglowe, skorzystajcie 
ze specjalnego kalkulatora: https://calculator.
carbonfootprint.com/calculator.aspx?lang=pl Możecie 
to zrobić wspólnie w klasie lub w domu, angażując 
członków swojej rodziny. Następnie zastanówcie się, 
jak możecie zmniejszyć swój wpływ na zmianę klimatu. 

Stwórzcie katalog działań na rzecz środowiska. 
Wśród materiałów znajdziecie kilka wskazówek, co 
możecie zrobić, aby zmniejszyć negatywny wpływ 
ludzkich działań na środowisko. Zastanówcie się, które 
z nich możecie wprowadzić w swoim życiu. W oparciu 
o udostępnione przez nas materiały, stwórzcie swoje 
własne zestawienie najskuteczniejszych rozwiązań, 
które możecie wdrożyć oraz promować w domu 
i szkole. 

Szkolny audyt klimatyczny. Przeanalizujcie 
i dowiedzcie się, czy Wasza szkoła podejmuje działania 
na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym. 
Czy środowisko szkolne zwraca uwagę na te kwestie? 
Czy organizujecie działania, które mają promować 
ochronę klimatu? Zainteresujcie tematem społeczność 
szkoły i postarajcie się znaleźć sposób, aby wprowadzić 
w życie rozwiązania, które pomogą dbać o klimat. 
Inspirujcie się przykładami innych placówek, szukajcie 
informacji w internecie i sami także chwalcie się tym, 
co uda się Wam wypracować.

https://anchor.fm/centrum-unepgrid-warszawa/episodes/09-Dla-przyszych-pokole--troska-o-klimat-to-troska-o-dzieci--Monika-Kasprzak-UNICEF-e14ssg1/a-a66q8mk 
https://anchor.fm/centrum-unepgrid-warszawa/episodes/09-Dla-przyszych-pokole--troska-o-klimat-to-troska-o-dzieci--Monika-Kasprzak-UNICEF-e14ssg1/a-a66q8mk 
https://anchor.fm/centrum-unepgrid-warszawa/episodes/09-Dla-przyszych-pokole--troska-o-klimat-to-troska-o-dzieci--Monika-Kasprzak-UNICEF-e14ssg1/a-a66q8mk 
https://anchor.fm/centrum-unepgrid-warszawa/episodes/09-Dla-przyszych-pokole--troska-o-klimat-to-troska-o-dzieci--Monika-Kasprzak-UNICEF-e14ssg1/a-a66q8mk 
https://www.wuw.pl/product-pol-13475-Klimatyczne-ABC-Interdyscyplinarne-podstawy-wspolczesnej-wiedzy-o-zmianie-klimatu-PDF.html
https://www.wuw.pl/product-pol-13475-Klimatyczne-ABC-Interdyscyplinarne-podstawy-wspolczesnej-wiedzy-o-zmianie-klimatu-PDF.html
https://www.wuw.pl/product-pol-13475-Klimatyczne-ABC-Interdyscyplinarne-podstawy-wspolczesnej-wiedzy-o-zmianie-klimatu-PDF.html
https://www.wuw.pl/product-pol-13475-Klimatyczne-ABC-Interdyscyplinarne-podstawy-wspolczesnej-wiedzy-o-zmianie-klimatu-PDF.html
https://www.wuw.pl/product-pol-13475-Klimatyczne-ABC-Interdyscyplinarne-podstawy-wspolczesnej-wiedzy-o-zmianie-klimatu-PDF.html
https://klimatyczneabc.uw.edu.pl/pos%C5%82uchaj
https://www.youtube.com/watch?v=3oYYDXW1mMc
https://www.youtube.com/watch?v=3oYYDXW1mMc
https://calculator.carbonfootprint.com/calculator.aspx?lang=pl
https://calculator.carbonfootprint.com/calculator.aspx?lang=pl
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Temat przewodni:

Prawa dziecka
Listopad to miesiąc, który co roku dedykujemy prawom dziecka. 20 listopada 
obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka, święto upamiętniające 
uchwalenie najważniejszego dokumentu stanowiącego o prawach 
najmłodszych – Konwencji o prawach dziecka. I w tym roku zapraszamy Was 
do celebrowania tego dnia wspólnie z UNICEF. Aby włączyć się we wspólne 
świętowanie, zarejestrujcie się do akcji na stronie unicef.pl

Na naszej stronie znajdziecie zestaw ciekawych, ogólnodostępnych materiałów 
dydaktycznych o prawach dziecka, do których wykorzystania gorąco Was 
zapraszamy!

Dla UNICEF edukacja o prawach dziecka jest niezwykle ważna. Świadomość 
praw dziecka i umiejętność korzystania z nich to niezwykle istotne 
kompetencje, które pozwalają młodemu człowiekowi dbać o swoje 
bezpieczeństwo, decydować o sobie oraz aktywnie uczestniczyć w życiu 
rodzinnym, szkolnym czy na poziomie społeczności lokalnej. Więcej o tym, 
dlaczego stawiamy na edukację o prawach dziecka, znajdziecie w specjalnej 
publikacji UNICEF Polska „Prawa dziecka i edukacja o prawach dziecka” 
dostępnej do pobrania na stronie: https://unicef.pl/wspolpraca/wspolpraca-z-
placowkami-edukacyjnymi/materialy-edukacyjne.

16.11
Międzynarodowy Dzień 
Tolerancji

20.11
Międzynarodowy Dzień Praw 
Dziecka

21.11
Światowy Dzień Życzliwości

listopad
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Świętowanie Międzynarodowego Dnia Praw 
Dziecka. 20 listopada – jak co roku w listopadzie, 
UNICEF zaprasza szkoły i przedszkola do włączenia się 
w światowe obchody rocznicy uchwalenia Konwencji 
o prawach dziecka. Na stronie unicef.pl znajdziecie 
informacje o Międzynarodowym Dniu Praw Dziecka 
z UNICEF – wyjątkowym, corocznym projekcie naszej 
Organizacji. Zarejestrujcie swoją placówkę do akcji 
i skorzystajcie z ciekawych materiałów edukacyjnych 
dotyczących praw dziecka, w tym m.in.: kart zadań, 
scenariuszy zajęć i propozycji aktywności, jak spędzić 
ten dzień. 

Ten wyjątkowy dzień możecie świętować na wiele 
sposobów. Jedną z możliwości jest organizacja 
niebieskiego marszu #dla każdego dziecka. 
Przygotujcie transparenty z hasłami dotyczącymi praw 
dziecka. Napiszcie lub zilustrujcie na nich prawa, na które 
chcielibyście zwrócić uwagę dorosłych, i wykorzystajcie 
je podczas zorganizowanego wydarzenia. Zaproście 
do udziału w marszu więcej osób – całą społeczność 
szkoły, zaprzyjaźnione osoby, rodziców, a także władze 
Waszej miejscowości. Tego dnia wszyscy powinni być 
razem! Zainspirujcie się filmem, który udostępnimy 
wśród materiałów. 

Możecie wykorzystać także przestrzeń przed szkołą i w 
wyznaczonych miejscach narysować za pomocą kredy 
ilustracje związane z konkretnymi prawami dziecka. 
W takim wypadku pamiętajcie, aby utrwalić je na 
zdjęciach, zanim zostaną zmyte przez deszcz.

Propozycje aktywności
dla Koordynatorów i Uczniów:

listopad
11

Obchody Dnia Praw Dziecka na niebiesko – 
w kolorze UNICEF! Ubierzcie się tego dnia na 
niebiesko lub dobierzcie jakieś dodatki w tym 
odcieniu. Postarajcie się przyozdobić klasy i szkolne 
korytarze. Wyrazicie w ten sposób swoją solidarność 
ze wszystkimi dziećmi na świecie. Zróbcie sobie 
pamiątkowe zdjęcie i zamieśćcie je na stronie 
internetowej placówki i w mediach społecznościowych. 
Użyjcie hasztagu #DzienPrawDzieckaUNICEF 

#MiędzynarodowyDzieńPrawDzieckazUNICEF.

Poznaj swoje prawa. Wśród materiałów do pobrania 
znajdziecie zeszyt zadań dla dzieci w wieku 10-12 
lat. Jeśli jesteście starszymi Uczniami, możecie 
zorganizować na terenie placówki warsztaty dla 
młodszych kolegów, wykorzystując udostępniony 
przez nas materiał. Działając w ramach Klubu Młodych 
UNICEF z pewnością posiadacie wiedzę o prawach 
dziecka i być może chętnie przekażecie ją rówieśnikom 
w Waszej szkole. Listopad to najlepszy czas na edukację 
o prawach dziecka!

Gra memory. Dla najmłodszych uczniów 
przygotowaliśmy grę pamięciową: memory. Ta 
specjalna wersja wykorzystuje ikony ilustrujące 
konkretne artykuły Konwencji o prawach dziecka. To 
świetna zabawa dla małych i dużych, której towarzyszyć 
może dyskusja o poszczególnych prawach dziecka. 
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Temat przewodni:

75 lat UNICEF
Rok 2021 jest dla nas bardzo ważny, ponieważ obchodzimy w nim 75. rocznicę 
powołania UNICEF. Od samego początku działalności UNICEF jest organizacją, 
która niesie pomoc w sytuacjach kryzysowych. Katastrofy humanitarne, klęski 
żywiołowe, wojny i działania zbrojne najsilniej wpływają na zdrowie i życie dzieci. To 
przede wszystkim na pomocy najmłodszym skupia się UNICEF - chroni ich prawa 
i zabezpiecza przyszłość. W ciągu dziesięcioleci UNICEF pomógł milionom dzieci, 
tworząc dla nich właściwe warunki do życia i rozwoju, stawiając na pierwszym 
miejscu ich dobro, potrzeby i prawa. Od krótkoterminowej pomocy doraźnej, po 
długoterminowe programy rozwojowe, UNICEF pomógł zbudować nowe systemy 
opieki zdrowotnej i społecznej na całym świecie. Zapobiega rozprzestrzenianiu się 
chorób, zapewnia niezbędne usługi, edukację oraz tworzy bezpieczne miejsca dla 
dzieci i ich rodzin na całym świecie.

75 lat po założeniu UNICEF, świat ponownie staje w obliczu wielu kryzysów, których 
konsekwencje mogą zniweczyć dziesięciolecia postępu na rzecz dzieci. Pandemia 
COVID-19 ujawniła i zaostrzyła głęboko zakorzenione nierówności, a najbardziej 
dotknięte są nią bezbronne dzieci. Zmiany klimatyczne postępują. Kryzysy 
humanitarne mnożą się poza światowymi nagłówkami i światłem reflektorów.

Grudzień to dobry miesiąc, aby przypomnieć o tym, co do tej pory udało się UNICEF 
osiągnąć. To też odpowiedni czas, aby zwrócić uwagę na problemy, z którymi nadal 
mierzy się świat. 

03.12
Międzynarodowy Dzień Osób 
z Niepełnosprawnościami

05.12
Międzynarodowy Dzień 
Wolontariusza 

11.12
75. rocznica powstania 
UNICEF 

10.12
Światowy Dzień Praw 
Człowieka 

grudzień
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Rocznica powstania UNICEF. 11 grudnia przypada 
75. rocznica powstania UNICEF. W tym roku wypada 
ona w sobotę, ale możecie świętować innego dnia, 
np. 10 grudnia. Możecie też wybrać zbliżoną datę, 
która najbardziej Wam odpowiada. Zastanówcie się, 
jakie działania możecie podjąć, aby zwrócić uwagę 
społeczności szkolnej i przybliżyć jej działalność 
UNICEF. 

Zorganizujcie dzień informacji o UNICEF. Wybierzcie 
jeden z obszarów działalności UNICEF, zbierzcie jak 
najwięcej informacji dostępnych na stronie unicef.pl 
i przygotujcie materiał w wybranej przez Was 
formie, np. prezentacji, którą przedstawicie na 
zorganizowanym w szkole wydarzeniu. Wykorzystajcie 
materiały, które dla Was przygotowaliśmy, zamieście je 
na stronie internetowej placówki. Może uda Wam się 
zaangażować do Klubu Młodych UNICEF kolejnych 
Uczniów!

Propozycje aktywności
dla Koordynatorów i Uczniów:

grudzień
12

Poznajmy historię UNICEF. Postarajcie się odnaleźć 
w swoim najbliższym otoczeniu osoby, które pamiętają 
historię sięgającą czasów powojennych, kiedy UNICEF 
pomagał dzieciom, które ucierpiały na skutek II Wojny 
Światowej. Przeprowadźcie wywiady z dziadkami, 
osobami starszymi w Waszych rodzinach, które 
z własnego doświadczenia bądź przekazu od 
innych, mają największą wiedzę o tych tragicznych 
wydarzeniach. Wśród materiałów do pobrania 
udostępnimy kilka takich historii – zapoznajcie się 
z nimi i wykorzystajcie jako inspirację. Wysłuchajcie, co 
opowiadają osoby, które pamiętają czasy powojenne. 

Pochwalcie się Waszymi działaniami w ramach 
Klubu Szkół UNICEF. To dobry czas, aby przybliżyć 
społeczności szkolnej to, co dotychczas udało Wam się 
zrealizować w ramach działalności Klubu Szkół UNICEF 
w ostatnich miesiącach. Część z Was zaangażowała się 
w wiele akcji pomocowych UNICEF oraz wzięła udział 
w akcjach edukacyjnych. 
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Temat przewodni:

Porozmawiamy o 
odżywianiu

Styczeń to czas podsumowań i postanowień, co chcielibyśmy zmodyfikować, 
udoskonalić, jakie zmiany wprowadzić w naszej pracy i życiu. Chcielibyśmy, 
abyście zwrócili w tym miesiącu uwagę na kwestię zdrowej diety i zastanowili 
się nad swoimi nawykami żywieniowymi, a także roli, jaką pełni odżywianie 
w rozwoju młodego człowieka. Dlaczego jest tak ważne, co dostarczamy 
swojemu organizmowi? 

21.01
Dzień Babci 

22.01
Dzień Dziadka

styczeń
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Porozmawiajmy o żywieniu. Wśród materiałów 
znajdziecie folder poświęcony zagadnieniom 
związanym z odżywieniem. Znajdują się w nim cenne 
informacje dotyczące żywienia i wskazówki, jakie 
konkretnie produkty warto uwzględniać w diecie 
młodego człowieka, a jakich należy unikać. 

Propozycje aktywności
dla Koordynatorów i Uczniów:

styczeń
01

Spotkanie półroczne. Podsumujcie dotychczasowe 
działania Klubu Młodych UNICEF - zapoznajcie się 
z harmonogramem i propozycjami aktywności na 
semestr letni. Zastanówcie się, które tematy były dla 
Was najbardziej wartościowe, a co stanowiło dla Was 
wyzwanie.
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WAŻNE: 

Raport z Klubu Szkół UNICEF Koordynator składa przed zakończeniem roku szkolnego. Pamiętajcie, aby zachować 
podsumowanie zimowego semestru w formie papierowej lub elektronicznej tak aby wszystkie podjęte działania 
wpisać do formularza raportu rocznego. Zapamiętajcie także osoby, które odegrały szczególną rolę w Klubie Młodych 
UNICEF – przygotujemy dla nich specjalne wyróżnienia pod koniec roku szkolnego. 

II część przewodnika, z aktywnościami na II semestr szkolny, będzie dostępna do pobrania już w styczniu! 

Możecie już teraz rozdzielić między sobą obowiązki na nowy semestr pracy. Jest 
to dobra okazja, aby zachęcić kolejnych uczniów do przyłączenia się do Klubu 
Młodych. Powodzenia!

#


