
        

 

 

Zorganizuj „Dzień Tumbo” w swojej szkole! 

21 listopada br., w Światowym Dniu Życzliwości i Pozdrowień, zapraszamy po raz drugi do 
zorganizowania w szkole „Dnia Tumbo”, czyli Dnia Solidarności z Dziećmi i Młodzieżą w Żałobie. 
Celem wydarzenia jest zachęcenie uczniów do rozmowy o śmierci i żałobie oraz pomoc finansowa 
dzieciom osieroconym.  

 W przedszkolach oraz klasach 1-3 szkół podstawowych na „Dzień Tumbo” składają się zajęcia 
dydaktyczne przeprowadzone przez wychowawcę, a realizowane na podstawie opowiadania pt. 
„Trzecie życzenie Tumbo”. Ich punktem kulminacyjnym jest przygotowanie urodzin słonikowi 
Tumbo i przeprowadzenie kwesty. W klasach, które uczestniczyły w zeszłorocznej edycji „Dnia 
Tumbo”, można zrealizować scenariusz zajęć „Spotkanie z Bajką: Jaś i Małgosia”. 

 W klasach 4-6 szkół podstawowych oraz w gimnazjach i w szkołach ponadpodstawowych 
wychowawca lub nauczyciel wprowadza uczniów w tematykę programu „Tumbo Pomaga”, 
wspierającego dzieci osierocone. Uczniowie przygotowują wydarzenie związane tematycznie z 
żałobą i osieroceniem oraz organizują kwestę charytatywną na rzecz dzieci po stracie. 

 
Co zawierają materiały pomocnicze opracowane przez Fundację Hospicyjną? 

 
Materiały pomocnicze przygotowane zostały przez zespół Fundacji Hospicyjnej z myślą o ułatwieniu 
przeprowadzenia „Dnia Tumbo” w szkole. Składają się na nie: 

 informator dla placówek realizujących projekt „Dzień Tumbo”, zawierający odpowiedzi na 
pytania: 

 W jaki sposób przeprowadzić „Dzień Tumbo” w placówce przedszkolnej? (nowość!) 

 W jaki sposób przeprowadzić „Dzień Tumbo” w klasach 1-3 szkoły podstawowej?  

 W jaki sposób przeprowadzić „Dzień Tumbo” w klasach 4-8 szkoły podstawowej oraz w 
szkołach gimnazjalnych i ponadpodstawowych? 

 Jak przygotować się do przeprowadzenia „Dnia Tumbo”? 

 autorska bajka „Trzecie życzenie Tumbo” (przeznaczona dla przedszkoli oraz dla klas 1-3 
szkoły podstawowej, wydanie drugie zmodyfikowane); 

 autorski szkic zajęć dydaktycznych, ułatwiający nauczycielowi rozmowę o śmierci i żałobie 
(przeznaczony do pracy z klasą 1-3 szkoły podstawowej); 

 autorski szkic scenariusza zajęć warsztatowych „Spotkanie z Bajką: Jaś i Małgosia” 
(przeznaczony dla przedszkoli i klas 1-3 szkoły podstawowej, nowość); 

 poradnik dla nauczycieli, dotyczący rozmów z dziećmi o śmierci i umieraniu; 

 propozycja listu do rodziców, informującego o „Dniu Tumbo”; 

 plakat „Dnia Tumbo”; 

 szablon maski słonia i szablony słonika Tumbo. 
Wszystkie materiały pomocnicze zostaną przesłane do placówki po zgłoszeniu udziału w projekcie.  
 

Jak przebiegła pierwsza edycja „Dnia Tumbo”? 
 

Pierwsza edycja Dnia Tumbo była wielkim sukcesem! Dziękujemy szkołom, które poruszyły trudny 
temat wśród uczniów, i dziękujemy za wsparcie finansowe, które przerosło nasze oczekiwania. Dzięki 
Wam ufundowaliśmy 26 stypendiów dla dzieci osieroconych, a ponad 1000 uczniów podjęło 
rozmowę o końcu życia. 

Ważne terminy !!! 
 
Zgłoszenia do udziału placówki dokonuje się za pośrednictwem naszej strony www.tumbopomaga.pl 
lub pisząc na adres: a.bazylczuk@hospicja.pl do 10.11.2017 r.  
Przeprowadzenie wydarzeń związanych z „Dniem Tumbo”: od 21.11.2017 do 28.11.2017 r. 
Podsumowanie „Dnia Tumbo” przez placówki oświatowe: do 5.12.2017 r. 
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