
Twilight Sparkle
Ebeveyn Kılavuzu

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 olurlar.2”

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



Okuma Önerileri:
G.M. Berrow'dan Twilight Sparkle and the Crystal Heart Spell
Bu kitapta, Twilight Sparkle’ın hayatı Ponyville'deki son olaylarla birlikte altüst olur. 
Eskiden onunla ilgilenen Prenses Cadance'dan tavsiye almak için Crystal Empire'a doğru 
yola koyulur. Prensesten ilham alan Twilight Sparkle, ona arkadaşlığın sihrini ve kalbinin 
sesini dinlemeyi öğretecek bir maceraya doğru yola çıkar.

Sohbet konuları 
  Hiç kitabın olmasaydı veya okula 

gidemeseydin nasıl hissederdin?

   Yardım etmek için başka neler yapabiliriz?

   Bu gibi yardımları yalnızca yılda bir 
kere değil, tüm bir yıl boyunca 
yapmak neden önemlidir?

Çocuğunuz ne 
öğrenecek

• Bir kitaba sahip olmayan
çocuklar için hayat nasıldır

• “Sahip olduklarını bir
başkasına vermek” nasıl bir 

günlük alışkanlık haline 
getirilir 

Kimlere yardım 
edeceksiniz

• Yerel barınak, hastane ya da
kreşe de çocuklar. 
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Twilight Sparkle'ın, Equestria'da kimsede olmayan bir 
öğrenme sevgisi vardır. İstekli bir okur, iyi bir öğrenci 
ve doğal bir liderdir, her zaman ders çalışır, arkadaşlığın 
sihrini öğrenir veya arkadaşlarına öğretir. Twilight 
Sparkle gibi sizin çocuğunuz ve arkadaşları da kitabı 
olmayan çocuklar için kitap toplayıp bağış yaparak 
okuma coşkusunun paylaşılmasına yardımcı olabilir!

Biliyor muydunuz?
Okuma tüm diğer öğrenme biçimlerinin temelidir. Çoğu iş 
için okuryazar olmak gerekir. İnsanların güvende ve sağlıklı 
olması için tabelaları, işaretleri ve yasaları okuyabilmeleri 
gerekir. 
Çocukların okumayı öğrenebilmesi için kitaba ihtiyaçları 
vardır. Amerika'daki okul öncesi ve okul sonrası 
programındaki düşük gelirli çocukların %80'inin kitabı yok. 
Afrika'nın bölgelerinde, çocuklu hanelerin %1'den daha 
azında kitap var. Çocukların kitaba erişememesinin başlıca 
nedeni kitap fiyatlarıdır.

Okuryazarlık ve Eğitim Konusu



• Kitap, yeni veya iyi durumda

• Kitapları biriktirmeye yarayan bir kutu

• Poster malzemeleri, kutuları işaretlemek için kalemler
ve kağıtlar

Talimatlar:
• Çevrenizdeki bir hastaneyi, yardım merkezini ya da okulu

arayarak kitap bağışı kabul edip etmediklerini sorun.

• Çocuğunuzla kitapları nasıl toplayacağınıza karar verin.
Kitapları okuldan, evinizden, komşularınızdan ya da
çocuğunuzun arkadaşlarından temin edebilirsiniz.

•  Çocuğunuzla artık evde ihtiyacınız olmayan kitapları
ayırmakla işe başlayın. Çocuğunuza bunu arkadaşlarına da
önermesini söyleyin.

•  Kitapları toparlamak için kutular ya da poşetler ayarlayın.
Topladığınız kitapları çocuğunuzla birlikte yardım edeceğiniz
yere bırakın.

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)

Kitap, yeni 
veya iyi 

durumda

Kitapları 
biriktirmeye 

yarayan bir kutu

Poster malzemeleri, 
kutuları işaretlemek için 

kalemler ve kağıtlar

Proje: Kitap, Kitap, Kitap!
İhtiyacınız Olanlar:




