
PINKIE PIE
EBEVEYN KILAVUZU

30 TEMMUZ ULUSLARARASI ARKADAŞLIK GÜNÜ KUTLAMASINDA, 
ÇOCUĞUNUZUN ARKADAŞLIK VE YARDIM HIZMETI ÜZERINDEN DÜNYADA 
BIR IZ BIRAKMASINA YARDIMCI OLABILIRSINIZ.

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

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 vardır. Gönüllü hizmetler 
sayesinde çocuğunuzun yardımseverlik, paylaşma ve arkadaşlık 
pratiği yapmasına yardımcı olabilir, onlara başkalarına nasıl 
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 olurlar.



OKUMA ÖNERILERI:

G.M. Berrow'dan 

Bu kitapta Pinkie Pie, aile işletmelerini desteklemek için bir Ponyville rock 
konseri planlar; ancak Pinkie'nin ailesi bu fikirden hoşlanmaz. Onun bir 
kere de ciddi bir iş yapmasını isterler. Bu hikaye çocuklara pozitif kalmanın 
ve zor zamanlarda arkadaşlarınızın yanında olmanın önemini anlatmaktadır.

SOHBET KONULARI
Çocukların bu konuları daha iyi anlamasına 
yardımcı olmak için aşağıdaki soruları kullanarak 
bir sohbet başlatabilirsiniz.
  Yemek bulamayan çocuklara nasıl 
yardımcı olunabilir?

    Yeterince yiyeceği olmayan çocukların 
beslenmesine yardımcı olmak neden 
önemli?    

     Yardım etmek için başka neler yapabiliriz?
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En komik Pony olan Pinkie Pie her zaman 
arkadaşlarını güldürmeyi ister. Pinkie Pie pastalar 
yaparak, partiler vererek ya da bir fıkra anlatarak 
arkadaşlarının mutlu (ve karınlarının tok) olması için 
her şeyi yapar. Bazı çocuklarının yeterince yemeği 
yoktur. Tıpkı Pinkie Pie gibi çocuğunuz ve arkadaşları 
da yeterince yiyeceği olmayan ailelere bağış yapmak 
için yiyecek toplayarak onların günlerine neşe 
katabilir.

BILIYOR MUYDUNUZ?
Dünyadaki 7,3 milyar insandan 805 milyonu veya dokuzda 
biri, 2012-2014 yılları arasında kronik yetersiz beslenme 
sorunlarıyla mücadele etti. Aç insanların neredeyse 
tamamı, 791 milyon kadarı gelişmekte olan ülkelerde 
yaşıyor. Yeterli gıda alamayan çocuklar diğer çocuklara 
oranla daha sık hastalanıyor ve okulda konsantrasyon 
sorunları yaşıyor. 

AÇLIK KONUSU

ÇOCUĞUNUZ NE 
ÖĞRENECEK 

•Aç çocuklara nasıl yardım edebileceğini

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

KIMLERE YARDIM 
EDECEKSINIZ

• Yeterince yiyeceği olmayan ailelere.

3 http://www.worldhunger.org/articles/Learn/world%20hunger%20facts%202002.htm

Pinkie Pie and the Rockin’ Ponypalooza Party!



İHTIYACINIZ OLANLAR:
• Temiz bir torba veya market çantası

• El ilanı yapmak için malzemeler: Keçeli kalem, kağıt, bant veya zımba

• Yiyeceklerin toplanabileceği bir yer

TALIMATLAR:
• Çocuğunuzla birlikte yiyecekleri nasıl toplayacağınıza karar

verin. Yemekleri evden mi, mahalleden mi, arkadaşlarından
mı, yoksa okuldan mı toplayacaksınız?

• Çocuğunuzla birlikte toplama kutularını süsleyin; el ilanları
ve posterler hazırlayın. Toplandığınız yiyeceklerin neler
olduğunu, hangi tarihte nereden aldığınızı listeleyin.

• Çocuğunuzla birlikte el ilanları hazırlayın.

• Her bir toplama kutusuna bu el ilanını yapıştırın veya
zımbalayın. Çocuğunuzun arkadaşlarını ve/veya komşularınızı
yiyecekleri bırakmaları için evinize davet edin ya da
çocuğunuzun bu kutuları toplama noktalarına götürmesine
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)

TEMIZ BIR TORBA 
VEYA MARKET 

ÇANTASI

EL ILANI YAPMAK IÇIN 
MALZEMELER: KEÇELI 
KALEM, KAĞIT, BANT 

VEYA ZIMBA

YIYECEKLERIN 
TOPLANABILECEĞI BIR 

YER

PROJE: AILELERIN GÜNE SAĞLIKLI BIR ÖĞÜNLE 
BAŞLAMASI IÇIN SAĞLIKLI KAHVALTILIKLAR 
TOPLAMA!




