
        

 

 

 

Na czym polegają zajęcia w ramach Dnia Tumbo? 

Celem wydarzenia jest zachęcenie uczniów do rozmowy o śmierci i żałobie oraz pomoc 
finansowa 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 4-6 szkół podstawowych oraz w gimnazjach i w szkołach 
ponadgimnazjalnych 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 m.in.: 
 

 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 ponadgimnazjalnych? 

 Jak przygotować się do przeprowadzenia „Dnia Tumbo”? 

 autorska bajka „Trzecie życzenie Tumbo” (przeznaczona dla przedszkoli, nowość); 

 autorska bajka „Trzecie życzenie Tumbo” (przeznaczona 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); 

 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. Plakat oraz szablony będą dostępne na stronie www.tumbopomaga.pl, 
w zakładce „Dla Nauczycieli”. 

 

 

http://www.tumbopomaga.pl/


        

 

 

 

Na co przeznaczymy pieniądze z kwesty charytatywnej? 

Wszystkie pieniądze pochodzące z kwest przeznaczone będą na pomoc materialną 
i psychologiczną dzieciom i młodzieży w żałobie.  
 

Dochód z „Dnia Tumbo” pomoże nam: 
 

 poprawić socjalną sytuację dzieci i młodzieży w żałobie poprzez oferowaną od ponad 
10 lat pomoc w ramach Funduszu Dzieci Osieroconych Fundacji Hospicyjnej; 

 wspierać rodziny w żałobie dzięki indywidualnej pomocy psychologicznej, dostępnej 
także poprzez infolinię. Każdego dnia zajmujemy się 10 osieroconymi rodzinami; 

 zapewnić specjalistyczne szkolenia dla osób mających kontakt z osieroconymi dziećmi 
i młodzieżą (nauczyciele, pracownicy socjalni, pielęgniarki, lekarze i policjanci). Od 
2014 roku przeszkoliliśmy ponad 500 osób – pedagogów i psychologów, w tym ponad 
300 osób w Gdańsku; 

 rozwijać zasoby naszej strony internetowej, by jeszcze lepiej pomagać rodzinom 
i profesjonalistom. Stworzyliśmy pierwszy w Polsce kompleksowy portal internetowy 
dotyczący żałoby dzieci i młodzieży: www.tumbopomaga.pl. 

 
Jakie są palny programu „Tumbo Pomaga” w roku szkolnym 2017/2018? 

 
W najbliższym roku szkolnym planujemy: 
 

 21 listopada 2017 Dzień Tumbo – wydarzenie edukacyjno-charytatywne   

 Przekazanie bibliotekom szkolnym drugiej bajki dla dzieci po stracie pt. Za siódmą 

górą 

 Konsultacje psychologiczne dla nauczycieli, rodziców i uczniów 

 Trzecia edycja „Spotkań z Bajką” w ECS, czyli warsztaty dla klas młodszych na temat 

pomocy osieroconym  

 Kontynuacja działań Tumbo Team,  czyli grupy sportowych entuzjastów,  

propagujących idee wsparcia osieroconych dzieci i młodzieży 

 Cykliczne akcje charytatywne w ramach Funduszu Dzieci Osieroconych Fundacji 

Hospicyjnej.  

http://www.tumbopomaga.pl/

