
Applejack-foreldreveiledning

For å feire den internasjonale vennskapsdagen 30. juli, kan du hjelpe barnet ditt 
med å bidra til å gjøre verden bedre gjennom vennskap og hjelp til andre.

Den internasjonale vennskapsdagen fokuserer på 
kraften i og betydningen av vennskap – akkurat som 
figurene i My Little Pony gjør. Visste du at hver av 
ponniene representerer et harmonielement som 
hjelper barnet med å være en god venn? Pinkie Pie 
representerer latter, Fluttershy representerer omsorg, 
Applejack representerer ærlighet, Rainbow Dash 
representerer lojalitet, Rarity representerer 
sjenerøsitet og Twilight Sparkle representerer det 
magiske ved et vennskap!

Disse elementene er avgjørende for å skape sterke, 
omsorgsfulle og empatiske unge mennesker som er i stand til 
å gi noe både til sine venner og til lokalsamfunnet. 

Forskning tyder på at empati, omsorg og medfølelse er til 
stede allerede tidlig i livet, men at barn trenger voksnes hjelp 
for å bli omsorgsfulle og etiske mennesker1. Frivillig arbeid er 
en praktisk, enkel og morsom måte å hjelpe barnet til å vise 
omsorg, giverglede og vennskap på, lære dem hvorfor det er 

1 http://sites.gse.harvard.edu/making-caring-common/parents/strategies-tips

så viktig å hjelpe andre og forklare hvordan de kan gjøre en 
forskjell. Frivillig arbeid vil gagne barnet ditt når det vokser 
opp. Unge mennesker som jobber som frivillige, har vist 
"større respekt for andre, lederegenskaper og en forståelse av 
samfunnsansvar som kan overføres til voksenlivet.2”

Etter at barnet har fullført prosjektet sitt, vil vi veldig gjerne at 
du kommer tilbake til oss og forteller oss hva hun eller han 
har gjort! Hvis du laster opp et bilde og en kort historie, så vil 
barnet få en My Little Pony-plakat!

Besøk generationOn.org/mlp for å lese mer og for å 
dele din historie.

2 http://www.childtrends.org/?indicators=volunteering



Applejack elsker å være utendørs og å ta vare på 
bondegården på Sweet Apple Acres. Hun er en ærlig 
og pålitelig ponni og bryr seg om vennene sine, 
familien sin og miljøet. Og denne ponnien er sannelig 
ikke redd for å bli skitten på hovene! Akkurat som 
Applejack kan barnet ditt og vennene hans/hennes 
hjelpe til med å ta vare på miljøet ved å rydde i en 
lokal park!

Visste du at?
Miljøet vårt står i fare over hele verden. Mange av våre 
dyrebare naturressurser er i faresonen på grunn av global 
oppvarming, avskoging og forsøpling. Visste du at 16 000 
km² av den regnskogen i Amazonas i Brasil forsvinner hvert 
eneste år? Eller at jorden kan miste 50 % av alle artene sine 
innen år 2050? 

Anbefalt lesning:
The Adventures of a Plastic Bottle: A Story About Recycling av Alison 
Inches
Barn kan her lære om resirkulering fra en vannflaskes perspektiv! Denne boken er 
dagboken til en flaske som reiser fra raffineriet til produksjonsanlegget, 
butikkhyllen og søppelkassen og til slutt til resirkuleringsanlegget hvor den starter 
et nytt liv som fleecejakke!

Applejack and the Honest-to-Goodness Switcheroo av G.M. Berrow. 
I denne boken begynner Applejack å skrive en dagbok for å dokumentere sitt harde 
arbeid med å pløye åkrene på Sweet Apple Acres. Mens dagene går, skriver hun helt 
ærlig om alt som plager henne. Når boken faller i gale hover, skjønner Applejack at 
hun har et problem! Denne historien lærer barn om viktigheten av hardt arbeid og 
det å være ærlig mot vennene sine.

Ideer til hva dere kan snakke om
Bruk tipsene til samtaleemner nedenfor for å hjelpe 
barna med å få en bedre forståelse av dette 
problemet

   Hvorfor er det vanskelig å 
være en venn av miljøet?

     

     

  
     

På hvilke måter kan vi hjelpe til 
med å ta vare på jordkloden?

 Hvorfor er det viktig å ta vare på 
jordkloden?

      Hva annet kan vi gjøre for å hjelpe?

Miljøspørsmålet

Hva barnet ditt vil lære 
• Hvorfor det er viktig å ta vare 

på miljøet 

•  Hvordan man kan gjøre det å 
“gi noe tilbake” til en vane i 

hverdagen 

Hvem du vil 
hjelpe

• Din lokale park eller 
grøntanlegg  
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• Søppelposer

• Hansker

• Klær som tåler å bli skitne

• Håndrens 

Trinn
• Velg en dag du vil rydde på lekeplassen eller i parken, og gå 

dit sammen med en voksen og vennene dine. Ta med det 
du trenger. 

• Vær forsiktig! Pass på at du har på deg hansker og en lue 
mens du rydder!

• Fyll posene med søppel fra lekeplassen eller parken

• Kast søppelet i søppelkassen, eller ta det med deg. 

HVEM ER GENERATIONON?

generationOn er ungdomsorganisasjonen til Points of Light. Den utløser 
kraften hos barn og tenåringer slik at de kan sette sitt preg på verden. 
generationOn inspirerer og mobiliserer årlig hundretusener av barn og 
tenåringer og gir dem verktøyene de trenger til å gjennomføre tiltak som 
omfatter hjelpearbeid, læring gjennom frivillig arbeid og ungt lederskap. De 
tilbyr også verktøy og ressurser til barn, tenåringer, familier, 
ungdomsarbeidere og lærere slik at de kan hjelpe barna med å forandre 
verden og seg selv gjennom å hjelpe andre. Du finner mer informasjon på 
www.generationon.org

Søppelposer

Hansker

Klær som 
tåler å bli 

skitne

Håndrens 

Rydding av lekeplass eller park!
Det du trenger




