
Harmonogram działań w czasie Tygodnia Życzliwości 
w ramach projektu Życzliwy Włocławek

11-15.03.2019

Proponujemy także by w tym tygodniu uczniowie ubrani byli 
w ubrania w kolorze zielonym.

L.p. Zaplanowane działanie Termin
1. Szkolna Poczta Życzliwości – skrzynka na 

korytarzu, do której można wrzucać kartki z 
życzeniami , pozdrowieniami dla innych.

11-13.03 –można wkładać  
kartki do skrzynki, 14-
15.03 dostarczenie kartek 
do adresatów.

2. Gazetka na korytarzu Zasady antyhejtowe cały tydzień
3. Szkolne drzewo życzliwości – uczniowie 

zawieszają karteczki w kształcie listków, 
kwiatów z miłymi słowami, 
podziękowaniami.

cały tydzień

4. Piękne słówka – przysłowia i zwroty 
grzecznościowe

lekcje języka polskiego

5. Uśmiechnięte babeczki z przesłaniem. 
Sprzedaż babeczek - dochód przeznaczony 
na akcję Grosz do grosz -Ostatni dzwonek 
na obiad (Fundacja Być Bardziej)

13.03. – sprzedaż 
babeczek- akcja SU

6. Dekoracja korytarzy szkolnych – drzwi do 
każdej Sali tabliczkami z cytatami nt 
życzliwości, plakatami z hasłami o 
pozytywnym przekazie.

cały tydzień

7. Powiem Ci coś miłego…. – Dzień 
komplementu w świetlicy szkolnej i 
przedszkolu 

14.03.

8. Człowiek to brzmi dumnie – lekcje 
wychowawcze we wszystkich klasach– 
prezentacja nt. życzliwości oraz tworzenie 
klasowych gazetek nt. wartości, 
człowieczeństwa, przygotowanie karteczek 
na drzewo życzliwości itp.

lekcje wychowawcze
w ciągu całego tygodnia

9. Wybór klasowego Kawalera Orderu 
Życzliwości w klasach młodszych 

do 13.03 wybory, 15.03 
podczas koncertu 
prezentacja laureatów

10. Czułe słówka – kartki z pozytywnym 
przesłaniem dla mieszkańców DPS, domów 
dziecka, ZAZ, szkół, przedszkoli, 
pracowników UM

cały tydzień



Życzliwa herbatka w ZAZ –odwiedziny 
uczniów klasy integracyjnej w Zakładzie 
Aktywności Zawodowej. 

7.03 – wyjście klasy VII e 
do ZAZ

12. Koncert tysiąca serc – uczniowie uczniom 
15 marca 2019, w czasie koncertu 
zaprezentowani zostaną uczniowie, którzy 
uzyskają tytuł Kawalera Orderu Życzliwości 

15.03.

13. Teatrzyk Kamishibaj – przygotowanie i 
prezentacja bajki Mój Przyjaciel Kemushi

podczas akcji

14. Bądź życzliwy dla pań – przemarsz 
przedszkolaków ulicami osiedla – 
wręczanie kwiatków  z życzeniami dla 
mieszkanek miasta

podczas akcji w zależności 
od pogody

15. Życzliwa fotobudka – dochód ze sprzedaży 
zdjęć przeznaczony na akcję Grosz do grosz 
-Ostatni dzwonek na obiad (Fundacja Być 
Bardziej)

12-14.03. możliwość 
wykonania zdjęć.

16. Zbiórka karmy i funduszy (sprzedaż 
babeczek) na potrzeby schroniska dla 
zwierząt.

11-13.03 -akcja klasa V f


