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30 Temmuz Uluslararası Arkadaşlık Günü kutlamasında, çocuğunuzun arkadaşlık 
ve yardım hizmeti üzerinden dünyada bir iz bırakmasına yardımcı olabilirsiniz.

Uluslararası Arkadaşlık Günü tıpkı My Little Pony 
karakterleri gibi arkadaşlığın önemine ve gücüne 
odaklanır. Her bir Pony'nin bir çocuğun iyi bir arkadaş 
olmasına yardımcı olan Uyum Elementleri'ni temsil 
ettiğini biliyor muydunuz? Pinkie Pie mutluluğu, 
Fluttershy iyiliği, Applejack dürüstlüğü, Rainbow Dash 
sadakati, Rarity cömertliği, Twilight Sparkle arkadaşlığın 
sihrini temsil eder! 

Bu elementler, arkadaşlarına ve toplumlarına bir şeyler 
verebilen güçlü, özenli, empati kurabilen genç insanlar 
yetiştirmek için temel niteliktedir. 

Araştırmalar empati, özen ve şefkat tohumlarının hayatın ilk 
dönemlerinde atılması gerektiğini öneriyor; ancak çocukların 
yardımsever, etik insanlar olarak büyüyebilmeleri için 
yetişkinlerin yardımına ihtiyacı vardır1. Gönüllü hizmetler 
sayesinde çocuğunuzun yardımseverlik, paylaşma ve arkadaşlık 
pratiği yapmasına yardımcı olabilir, onlara başkalarına nasıl 
yardım edebileceklerini ve nasıl fark yaratabileceklerini 

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

pratik, kolay ve eğlenceli bir yolla öğretebilirsiniz. Gönüllülük 
çocuğunuz büyüdükçe ona fayda sağlayacaktır. Gönüllü olan 
çocuklar; yetişkin hayatlarına da taşıyabilecekleri başkalarına 
saygı, liderlik yetenekleri ve vatandaş olmayı anlama gibi 
önemli becerilere de sahip olurlar2.

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



Applejack, günlerini doğada geçirmeyi, Sweet Apple 
Acres'deki çiftliğinde çalışmayı sever. Dürüst ve 
güvenilir bir Pony olarak arkadaşlarına, ailesine ve 
çevreye özen gösterir. Ve hiçbir zaman toynaklarının 
kirlenmesinden rahatsızlık duymaz! Tıpkı Applejack 
gibi çocuğunuz ve arkadaşları da bölgenizdeki bir parkı 
temizleyerek çevreye özen gösterebilir!

Biliyor muydunuz?
Dünya genelinde çevremiz tehlike altındadır. Küresel ısınma, 
ormanların yok olması, doğanın kirlenmesi gibi nedenlerden 
dolayı pek çok değerli doğal kaynağımız tehlike altındadır. 
Her yıl Brezilya Amazon ormanlarında 10.500 metrekarelik 
bir ormanlık alanın yok olduğunu ya da 2050 yılına kadar 
Dünya'daki türlerin %50'sinin tehlike altında olduğunu biliyor 
muydunuz? 

Okuma Önerileri:
G.M. Berrow'dan Applejack and the Honest-to-Goodness Switcheroo. In 
this book, Applejack starts a diary to record all her hard work bucking fields at Sweet 
Apple Acres. As the days pass, she writes honestly about whatever is bothering her. 
But when the book falls into the wrong hooves, Applejack finds herself in a real 
pickle! This story teaches children about the importance of hard work and being 
honest with your friends.

Sohbet konuları
Çocukların bu konuları daha iyi anlamasına 
yardımcı olmak için aşağıdaki soruları 
kullanarak bir sohbet başlatabilirsiniz.

   Çevreyle dost olmak neden 
zor?

     

     

  
     

Dünyayı korumaya yardım etmenin ne 
gibi yolları var?

 Dünyayı korumaya yardım etmek neden 
önemli?

      Yardım etmek için başka neler yapabiliriz?

Çevre Sorunu

Çocuğunuz ne 
öğrenecek 

• Çevreye özen göstermek neden 
önemlidir 

• “Sahip olduklarını bir başkasına 
vermek” nasıl bir günlük alışkanlık 

haline getirilir 

Kimlere yardım 
edeceksiniz

•  Kendi bölgenizdeki 
parka veya yeşil alana  
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• Çöp poşetleri

• Eldiven ve şapka

• Kirlenmesinde bir sakınca olmayan kıyafetler

• El antiseptiği 

Talimatlar:
• Çocuk parkında veya parkta temizlik yapmak için 

çocuğunuzla birlikte bir gün belirleyin. Çalışmaya 
çocuğunuzun arkadaşlarını da davet edin.

•   Temizliğin yapılacağı gün çöp torbaları ve el antiseptiği 
getirmeyi unutmayın. Çocuğunuzun kıyafetinin 
kirlenebileceğini göz önünde bulundurun.

•   Tedbirli olun! Temizlik sırasında çocuğunuzun eldivenlerini 
giymesine, şapkasını takmasına dikkat edin.

• Çocuğunuza çöp poşetini çocuk parkındaki veya parktaki 
çöplerle doldurmasına yardımcı olun. 

GENERATIONON KİMDİR?

generationOn, dünyada bir iz bırakmaları adına çocukların ve gençlerin enerjisini 
açığa çıkarmayı hedefleyen Points of Light'ın gençlik hizmeti bölümüdür. 
generationOn; her yıl yüzlerce, binlerce çocuğa ve genç insana muhtaç olanlara 
yardım etmeleri, yardım hizmetlerini öğrenmeleri ve gençlik liderlik 
inisiyatiflerinde aksiyon almaları için iham vermekte, gerekli donanımı sağlamakta 
ve onları harekete geçirmektedir. Ayrıca, çocukların yardım hizmetleri üzerinden 
dünyayı ve kendilerini değiştirmeleri için çocuklara, gençlere, ailelere, gençlik 
temsilcilerine ve eğitimcilere araç ve kaynak sağlamaktadır. Daha fazla bilgi için, 
www.generationon.org sitesini ziyaret edebilirsiniz. 
(İnternet sitesi İngilizcedir)

Çöp poşetleri

Eldiven ve şapka

Kirlenmesinde bir 
sakınca olmayan 

kıyafetler

El antiseptiği 

Proje: Oyun parkı veya park 
temizliği!
İhtiyacınız Olanlar:




