
For at fejre International Venskabsdag den 30. juli kan du hjælpe dit barn med 
at gøre en forskel gennem venskab og hjælp. 

International Venskabsdag fokuserer på venskabets 
kraft og betydning - helt ligesom My Little Pony-
figurerne gør. Vidste du, at hver pony repræsenterer et 
element af harmoni, som hjælper et barn til at blive en 
god ven? Pinkie Pie repræsenterer latter, Fluttershy 
repræsenterer godhed, Applejack repræsenterer 
ærlighed, Rainbow Dash repræsenterer loyalitet, Rarity 
repræsenterer generøsitet, og Twilight Sparkle 
repræsenterer venskabets magi!

Disse elementer er nøglen til at opbygge stærke, omsorgsfulde 
og empatiske unge mennesker, der er et aktiv for deres 
venner og deres omgivelser.

Undersøgelser peger på, at kimen til empati, omsorg og 
medfølelse er til stede tidligt i livet, men at børn har brug for 
hjælp fra voksne til at udvikle sig til omsorgsfulde og etiske 
mennesker1. Frivilligt arbejde er en praktisk, nem og sjov 
måde at hjælpe sine børn med at træne og opleve glæden ved 
at udvise omsorg, generøsitet og venskab og at hjælpe dem

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

til at lære, hvorfor det er vigtigt at hjælpe andre, og hvordan 
de selv kan gøre en forskel i andres liv. Frivilligt arbejde vil 
gavne dit barn, når det vokser op. Unge mennesker, som 
yder frivilligt arbejde, viser "… større respekt for andre, 
lederevner og en forståelse af medborgerskab, som de tager 
med sig i voksenlivet2".

Når dit barn har gennemført sit projekt, vil vi meget gerne 
høre, hvordan det er gået! Slå et lille foto og en kort historie 
om forløbet op, så vil dit barn modtage en My Little Pony-
plakat!

Besøg generationOn.org/mlp for at få mere at vide 
og dele din historie.

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

Twilight Sparkle-forældrevejledning



Litteraturforslag:
Waiting for the Biblioburro af Monica Brown 
Dette er historien om den unge pige Ana, der elsker at læse. I hendes lille landsby er der 
kun få bøger, og hun har allerede læst dem. En dag ankommer et mobilt bibliotek til 
landsbyen på ryggen af to æsler. Nu har Ana chancen for at læse flere historier og skabe 
sin egen.

Twilight Sparkle and the Crystal Heart Spell af G.M. Berrow 
I denne bog har begivenheder de seneste dage i Ponyville vendt op og ned på Twilight 
Sparkles liv. Hun drager mod Crystal Empire for at få råd fra sin tidligere følsitter, 
prinsesse Cadance. Med inspiration fra prinsesse Cadance drager Twilight 
Sparkle på eventyr, hvor hun lærer om venskabets magi, og hvordan 
man følger sit hjerte.

Ideer til samtaleemner
  Hvordan ville det være ikke at have 

nogen bøger derhjemme eller ikke have 
mulighed for at gå i skole? 

   Hvad kan vi ellers gøre for at hjælpe?

   Hvorfor er det så vigtigt at hjælpe 
folk i nød året rundt - og ikke blot 
én gang om året?

Dette kommer dit 
barn til at lære:

• Hvordan livet kan være
for børn, som ikke har

deres egne bøger 
• Hvordan man gør det "at give

tilbage" til en vane i 
hverdagen 

Dem hjælper du:
• Børn på din lokale husly, 
hospital eller daginstitution. 
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Twilight Sparkle har en forkærlighed for læring, som er 
uden lige i Equestria. Hun er en rigtig læsehest, en 
mønsterelev og en naturlig leder. Hun læser altid og 
lærer sine venner om venskabets magi. Ligesom 
Twilight Sparkle kan dit barn og hendes eller hans 
venner hjælpe med at sprede glæden ved at læse ved at 
indsamle og give bøger til børn, som måske ikke selv 
har bøger!

Vidste du det?
At kunne læse er grundlaget for al anden læring. De fleste 
job kræver, at man kan læse. For at folk skal kunne begå sig 
sikkert i et samfund, skal de kunne læse etiketter, skilte, 
love osv. 
Børn har brug for bøger for at lære at læse. 80% af alle 
læringsprogrammer uden for skoleregi for børn af 
lavindkomstfamilier i USA har ingen bøger. I nogle dele af 
Afrika har mindre end 1% af hustande med børn bøger. Det 
er prisen på bøger, som er hovedårsagen til, at børn ikke 
har adgang til bøger.

Spørgsmålet om manglende læsefærdigheder og
uddannelse



• Bøger, både nye bøger og let brugte bøger.

• Kasser, som bøgerne kan samles i.

• Ting til at lave plakater af samt farvetusser,
farveblyanter og papir

Trin
•  Bestem dig for, hvordan du vil indsamle bøgerne. Vil du

indsamle dem derhjemme, i naboområdet, hos dine venner
eller på skolen? Begynd med at samle de bøger, du ikke
længere selv bruger derhjemme, og bed dine venner om at
gøre det samme.

• Pynt indsamlingskasser, og lav plakater og flyers for at
fortælle andre om din bogindsamling. Du kan downloade
denne skabelon til flyers som hjælp.

• Tape eller lim en flyer på hver indsamlingsboks. Inviter dine
venner og/eller naboer til at aflevere deres bøger hjemme
hos dig selv, eller få en voksen til at hjælpe dig med at stille
kasserne op på dine indsamlingssteder.

•  Sammen med en voksen og dine venner kan du så afhente
de fyldte kasser og aflevere dem til indsamlingsgruppen.

HVEM ER GENERATIONON?

generationOn er en ungdomsbevægelse, der er en del af 
hjælpeorganisationen Points of Light, som vækker lysten hos børn og 
teenagere til at sætte deres aftryk på verden. generationOn inspirerer, 
udstyrer og mobiliserer hvert år hundreder af tusinder af børn og unge til at 
gøre verden til et bedre sted gennem programmer, der fokuserer på frivilligt 
arbejde, læring om frivilligt arbejde og lederskab blandt unge. Organisationen 
udstyrer også børn, teenagere, familier, pædagoger og lærere med 
redskaber og ressourcer til at hjælpe børn med at forandre verden og sig 
selv gennem frivilligt arbejde. Få mere at vide på www.generationon.org
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Bøger, bøger og atter bøger!
Du skal bruge dette:




