
Föräldraguide till
Applejack

För att fira Internationella vänskapsdagen den 30 juli kan du hjälpa ditt barn att 
göra skillnad i världen med vänskap och frivilligarbete.

Internationella vänskapsdagen sätter fokus på 
vänskapens kraft och betydelse – precis som 
karaktärerna i My Little Pony gör. Visste du att alla 
ponnyerna representerar var sin del av hur man är en 
god vän? Pinkie Pie står för skratt, Fluttershy för 
hjälpsamhet, Applejack för ärlighet, Rainbow Dash för 
lojalitet, Rarity för generositet och Twilight Sparkle för 
vänskapens magi!

Alla delar är viktiga och gör barnen till starka, omtänksamma 
och empatiska unga människor som vet hur man ger till sina 
vänner och sin omgivning. 

Forskningsstudier har visat att grunden till empati, omtanke 
och medkänsla finns där redan tidigt i livet, men att barn 
behöver vuxnas hjälp för att utvecklas till omtänksamma och 
etiska människor1.  Frivilligarbete är ett praktiskt, lätt och roligt 
sätt för dig att hjälpa ditt barn att visa omtanke, givmildhet och 
vänskap och att förmedla varför det är viktigt att hjälpa andra 
och hur man kan göra skillnad. Frivilligarbete   kommer att 

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

gynna ditt barn när det växer upp. Unga människor som ägnar 
sig åt frivilligarbete har visat sig ha ”större respekt för andra, 
ledarskapsegenskaper och en insikt i vad det innebär att vara 
en medborgare som de kan ta med sig upp i vuxen ålder.2”

När ditt barn har slutfört sitt projekt får du gärna återkomma 
och berätta för oss hur det gick! Genom att publicera ett foto 
och en kort berättelse får ditt barn en My Little Pony-affisch!

Besök generationOn.org/mlp för att läsa mer och 
dela med dig av er berättelse.

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



Applejack älskar att vara utomhus och pyssla om 
gården i Sweet Apple Acres. Hon är en ärlig och 
pålitlig ponny som bryr sig om sina vänner, sin familj 
och miljön. Och hon är inte rädd att hugga i med 
hovarna! Precis som Applejack kan ditt barn 
tillsammans med sina vänner hjälpa till att värna om 
miljön genom att städa upp i en park i närheten!

Visste du att … ?
Miljön är hotad i hela världen. På grund av global 
uppvärmning, skogsskövling och nedskräpning befinner sig 
många av våra värdefulla naturresurser i riskzonen. Visste du 
att varje år skövlas drygt 16 800 kvadratkilometer av 
brasilianska Amazonas? Eller att planeten jorden kan ha 
förlorat 50 % av alla sina arter till år 2050?  

Lästips:
The Adventures of a Plastic Bottle: A Story About Recycling av Alison 
Inches.
Barnen får lära sig om återvinning ur en vattenflaskas perspektiv! Den här boken 
är en plastflaskas dagbok som tar läsaren med på färden från fabriken till 
butikshyllan, vidare till soptunnan och slutligen till återvinningscentralen där flaskan 
påbörjar sitt nya liv som en fleecejacka!

Applejack and the Honest-to-Goodness Switcheroo av G.M. Berrow. 
I den här boken börjar Applejack att skriva dagbok för att dokumentera allt sitt hårda 
arbete på fälten i Sweet Apple Acres. I takt med att dagarna går skriver hon 
uppriktigt om allt som bekymrar henne. Men när boken hamnar i fel hovar 
befinner sig Applejack plötsligt i en svår knipa! Berättelsen lär barnen vikten 
av att arbeta hårt och vara uppriktiga mot sina vänner.

Idéer till samtalsämnen
Utgå från dessa samtalsämnen för att 
hjälpa barnen att få en djupare förståelse 
för problemet.

  Varför är det svårt att vara en 
miljövän?

     

     

  
     

Vilka sätt finns det för dig att hjälpa 
till att skydda jorden?

 Varför är det viktigt att hjälpa till att 
skydda jorden?

      Vad mer kan vi göra för att hjälpa till?

Frågan om miljön

Det här kommer 
ditt barn att lära sig 

• Varför det är viktigt att värna 
om miljön. 

• Hur man kan göra det till en 
daglig vana att ”ge något 

tillbaka”. 

Dessa kommer du att 
hjälpa

• En park eller ett 
grönområde nära dig. 
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• Soppåsar

• Handskar

• Kläder som tål smuts

• Handdesinfektionsmedel 

Steg
• Bestäm en dag då du tillsammans med dina vänner och en 

vuxen städar upp på lekplatsen eller i parken. 

• Arbeta säkert! Glöm inte att använda handskar och mössa 
under städningen!

•   Fyll soppåsarna med skräp från lekplatsen eller parken.

• Släng skräpet i en soptunna eller ta det med er. 

VILKA ÄR GENERATIONON?

generationOn är en välgörenhetsavdelning för ungdomar inom Points of 
Light som uppmuntrar barn och ungdomar att göra skillnad i världen. 
generationOn inspirerar och hjälper hundratusentals barn och ungdomar 
varje år att agera genom frivillighetsarbete, utbildningar och satsningar på 
ungdomsledarskap. Vi tillhandahåller även verktyg och resurser för barn, 
ungdomar, familjer, ungdomsledare och pedagoger som hjälper barn att 
förändra världen och sig själva genom frivilligarbete. Mer information finns på 
www.generationon.org

Soppåsar

Handskar

Kläder som tål 
smuts

Handdesinfektionsmedel

Städa en lekplats eller park!
Det här behöver du




