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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 mennesker. 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 
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. 

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.

1 http://sites.gse.harvard.edu/making-caring-common/parents/strategies-tips 2 http://www.childtrends.org/?indicators=volunteering



Anbefalt lesning:
A Home for Nathan av Finn Rizer 
Denne historien følger en ung, uønsket katt mens han blir pleiet og tatt vare på 
ved et dyrehjelpesenter, og frem til han endelig blir adoptert inn i et hjem han 
fortjener. 

Fluttershy and the Fine Furry Friends Fair av G.M. Berrow 
I denne historien blir Fluttershy sjokkert når hun finner ut at kjælekaninen 
hennes vil delta i den årlige gjetekonkurransen. Hun går med på å trene 
ham, men den første treningen blir helt katastrofal. Fluttershy er altfor 
redd for å mislykkes til å fortsette, men så kommer alle vennene hennes 
med noe spesielt for å hjelpe. Denne historien lærer barn å hjelpe venner 
og kjæledyr når de trenger det mest.

3 BISSELL Pet Foundation. “Truth of what happens to shelter animals 
everyday.” The Mosby Foundation. Accessed April 2, 2014.

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

  På hvilke måter kan vi hjelpe dyr 
som har gått seg bort eller blitt 
forlatt?
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Fluttershy har et stort hjerte og et helt unikt lag med 
dyr. Hennes vennlighet og oppriktighet kan sjarmere 
alle dyr – alt fra små skogsdyr til mektige mytiske 
skapninger! Akkurat som Fluttershy kan ditt barn og 
vennene hans/hennes vise vennlighet mot dyr ved å 
lage "Adopter meg"- eller "Vær glad i meg"-halstørklær 
for dyr som bor på dyrehjelpesentre! 

Visste du at?
Dyr er en viktig del av ethvert samfunn. Noen dyr, som f.eks. 
hunder, hjelper mennesker med begrenset syn med å leve 
uavhengige liv. Miniatyrhester brukes av personer med 
Parkinsons sykdom for å dra rullestoler. Kjæledyr er 
selvfølgelig også viktige familiemedlemmer og noen av våre 
beste venner. Visste du at noen dyr trenger hjelp fordi de 
har gått seg bort, blitt forlatt eller aldri hatt noe hjem? Kun 
én av ti hunder som fødes, finner et permanent hjem. 
Dyrehjelpesentre gir dem mat, sikkerhet og medisinsk 
behandling. De kan også hjelpe med å finne nye hjem til 
dyrene.

Dyrevelferdsspørsmålet

Hva barnet 
ditt vil lære 

• Hvordan man hjelper dyr
og spesielt de som ikke har et hjem.

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

i hverdagen

Hvem du 
vil hjelpe

• Dyr uten hjem eller dine 
egne kjæledyr! 

Hvorfor er det viktig å hjelpe til med å 
beskytte dyr og å gi dem et hjem?

Hva annet kan vi gjøre for å 
hjelpe?



Dyr som bor på et hjelpesenter, trenger hjelp av deg! 
Dekorer et "adopter meg"- eller "vær glad i meg"-
halstørkle for en hjemløs hund eller katt på 
hjelpesenteret. Har du ikke et hjelpesenter for dyr i 
nærheten? Lag et "vær glad i meg"-halstørkle til den 
hårete vennen i ditt eget liv!

Det du trenger:
• Halstørklær

• Tekstiltusjer

• Fluttershy stencil

Trinn:
• Med hjelp av en voksen kan du ringe til ditt lokale 

dyrehjelpesenter og undersøke hvor mange halstørklær de 
kan ha bruk for. Bruk tekstiltusjene til å dekorere 
halstørklærne sammen med vennene dine. Skriv "Adopter 
meg" eller "Vær glad i meg" på dem.

• Med hjelp av en voksen og vennene dine kan du gi 
halstørklær til et lokalt dyrehjelpesenter. Hvis du ikke har et 
dyrehjelpesenter i nærheten, kan du knytte et "Vær glad i 
meg"-halstørkle rundt din egen hårete venn. 

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

Halstørklær

fluttershystencil

Lag et "Adopter meg"-halstørkle

Tekstiltusjer




