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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 

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

yardım edebileceklerini ve nasıl fark yaratabileceklerini 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



Okuma Önerileri:
Fluttershy and the Fine Furry Friends Fair - G.M. Berrow 
Bu kitapta Fluttershy, evcil tavşanının her yıl düzenlenen bir yarışmaya girmek 
istemesiyle şok olur. Onu eğitmeyi kabul eder ancak ilk denemeler bir felakettir. 
Fluttershy, bu başarısızlığın sürmesinden çok korkmaktadır; ta ki arkadaşları 
yardım için özel bazı fikirler bulana kadar. Bu hikaye çocuklara, ona ihtiyaç duyan 
arkadaşlarına ve evcil hayvanlarına nasıl yardımcı olabileceklerini öğretiyor.

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

  Kaybolmuş veya terk edilmiş hayvanlara 
yardım etmenin ne gibi yolları var?
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Fluttershy, sevgi dolu bir kalbe sahiptir ve tüm 
hayvanların kadim bir dostudur. Sevimliliği ve 
içtenliğiyle ağaçta yaşayan canlılardan güçlü efsanevi 
yaratıklara kadar tüm hayvanları mutlu edebilir! Tıpkı 
Fluttershy gibi çocuğunuz ve arkadaşları da hayvan 
barınaklarındaki hayvanlar için ‘Beni Sahiplen’ veya ‘Beni 
Sev’ bandanaları hazırlayarak hayvanlara iyilik yapabilir. 

Biliyor muydunuz?
Hayvanlar tüm toplumların önemli bir parçasıdır. Köpek gibi bazı 
hayvanlar engelli insanların bağımsız bir hayat sürmelerine 
yardımcı olur. Minyatür atlar Parkinson hastası insanlar 
tarafından tekerlekli sandalyeleri çekmek için kullanılırdı. Ve tabii 
ki evcil hayvanlar ailelerimizin bir üyesi ve bazılarımızın en iyi 
dostlarıdır. Ancak bazı hayvanların kayboldukları, terk edildikleri 
veya evsiz oldukları için yardıma ihtiyaçları olduğunu biliyor 
muydunuz? Doğan 10 köpekten yalnızca 1 tanesi kalıcı bir yuva 
bulabiliyor. Hayvan barınakları gıda, güvenlik ve tıbbi bakım 
sağlıyor; ayrıca hayvanların bir yuva bulmasına da yardımcı 
oluyorlar.

Hayvanları Koruma Konusu

Çocuğunuz ne 
öğrenecek 

• Özellikle evi olmayan hayvanlara 
nasıl yardım edilebileceğini 

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

Kimlere yardım 
edeceksiniz

• Evi olmayan hayvanlara 
veya kendi evcil 
hayvanlarınıza!  

 Hayvanların korunmasına veya bir yuva 
bulabilmesine yardım etmek neden önemli?

Yardım etmek için başka neler yapabiliriz?



Çocuğunuzla birlikte barınaktaki evsiz bir köpek veya 
kedi için 'beni sahiplen' ya da 'beni sev' bandanası 
hazırlayabilirsiniz. Yakınınızda bir barınak yoksa kendi 
evcil hayvanına da 'beni sev' bandanası hazırlamasına 
yardımcı olabilir; çocuğunuza hayvanlara nazik 
davranmanın önemini öğretebilirsiniz.

İhtiyacınız Olanlar:
• Bandanalar

• Kumaş kalemleri

• Fluttershy şablonu 

Talimatlar:
•   Yakınınızdaki bir barınağa telefon ederek hazırlayacağınız 

bandanaları kabul edip edemeyeceklerini; eğer ediyorlarsa 
kaç adet bandanaya ihtiyaçları olabileceğini sorun.

•   Çocuğunuza ve arkadaşlarına kumaş kalemlerini kullanarak 
bandanaları süslemelerine yardımcı olun. Onları yaratıcı 
olmaları için teşvik edin! Bandanaların üzerine 'beni sahiplen' 
ya da 'beni sev' yazdıklarından emin 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) 

Bandanalar

Kumaş 
kalemleri 

Fluttershy 
şablonu

Proje: "Beni Sahiplen" Bandanası Yapımı




