
Rarity – przewodnik 
dla rodziców

Obchodząc Międzynarodowy Dzień Przyjaźni 30 lipca, możesz pomóc 
swojemu dziecku poprawić świat na lepsze poprzez pielęgnowanie przyjaźni i 

pomaganie innym.
Międzynarodowy Dzień Przyjaźni koncentruje się na 
potędze i znaczeniu przyjaźni – tak, jak robią to postaci 
bajki My Little Pony.  Czy wiesz, że każdy kucyk 
reprezentuje elementy harmonii, który pomaga dziecku 
stać się dla kogoś lepszym przyjacielem? Pinkie Pie jest 
symbolem śmiechu, Fluttershy uosabia życzliwość, 
Applejack jest uosobieniem uczciwości, Rainbow Dash 
symbolizuje lojalność, Rarity szczodrość, a Twilight 
Sparkle magię przyjaźni!

Elementy te stanowią klucz do kształtowania silnych, 
opiekuńczych, empatycznych młodych osób, które potrafią 
dać coś z siebie przyjaciołom i swoim społecznościom.

Badania pokazują, że zalążki empatii, opieki i współczucia 
pojawiają się wcześnie u małych dzieci, które potrzebują 
pomocy dorosłych, aby je rozwijać i wyrosnąć na 
opiekuńczych i kierujących się etyką ludzi1. Wolontariat jest 
praktycznym, łatwym i sprawiającym dużo radości sposobem 
na nauczenie swojego dziecka, czym jest troska, przyjaźń

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

i dzielenie się sobą z ludźmi, a także dlaczego ważne jest, aby 
pomagać innym i w ten sposób zmieniać świat na lepsze. 
Wolontariat przyniesie dziecku korzyści w trakcie dorastania. 
Młodzi ludzie zajmujący się wolontariatem okazują „innym 
więcej szacunku, wykazują się dobrymi umiejętnościami 
przywódczymi i większym zrozumieniem idei obywatelstwa, 
co mogą kontynuować w życiu dorosłym.2”

Po ukończeniu projektu przez dziecko odwiedź nas ponownie 
i opowiedz nam o jego dokonaniach! Zamieść zdjęcie i krótką 
historię, a Twoje dziecko otrzyma plakat My Little Pony!

Aby dowiedzieć się więcej na ten temat i podzielić 
się z nami swoją historią, odwiedź 
generationOn.org/mlp

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



Sugerowane lektury:
Selavi, That is Life: A Haitian Story of Hope - Youme Landowne 
Jest to prawdziwa historia chłopca o imieniu Selavi, który ląduje bezdomny na 
ulicy w mieście na Haiti. Wraz z innymi dziećmi ulicy Selavi musi szukać jedzenia 
i miejsca do spania. Historia niesie ze sobą przesłanie nadziei dla dzieci, które 
starają się uporać z bezdomnością.

Rarity and the Curious Case of Charity - G.M. Berrow 
W tej książce Rarity z wielkim podnieceniem wita w Ponyville swoją nową 
uczennicę, Charity. Jednak po tym, jak Charity zaczyna naśladować każdy ruch 
fashionistki, Rarity zdaje sobie sprawę z tego, że praktykantka ma problem! 
Historia ta mówi dzieciom o znaczeniu dzielenia się sobą z przyjaciółmi, a 
jednocześnie o byciu wiernym sobie.

Kwestie, o których warto 
porozmawiać
Skorzystaj z tych pytań, dzięki którym można 
rozpocząć rozmowę na ten temat i łatwiej go 
zrozumieć.

  Dlaczego trudno sobie wyobrazić, 
jak to jest być bezdomnym?

   Dlaczego, Twoim zdaniem, 
niektóre osoby są bezdomne?

     

  

Dlaczego ważne jest pomaganie 
ludziom bezdomnym?

Co jeszcze możemy zrobić, by 
pomóc?

Czego nauczą 
się Twoje dzieci 

• Jak prawdopodobnie wygląda 
życie ludzi bezdomnych 

• Jak z „dzielenia się” sobą z 
innymi można w dzieciach 
wyrobić codzienny nawyk 

Komu będziecie 
pomagać

• Bezdomnym z miejscowego 
schroniska, pacjentom słabo 

dofinansowanych szpitali 
pediatrycznych lub 

wychowankom schronisk dla 
nieletnich. 
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Rarity jest z natury hojna i jest czystego serca. Przez 
swoją hojność i miłość do obdarowywania swoich 
przyjaciół robionymi przez nią wyjątkowymi 
prezentami roztacza atmosferę piękna, gdziekolwiek 
się pojawi.
Biorąc przykład z Rarity, Twoje dziecko wraz ze 
swoimi przyjaciółmi mogą okazać hojność, wykonując 
miękkie poduszki dla dzieci ze schronisk.

Czy wiesz, że...?
Bezdomność jest poważnym problemem w 
społecznościach we wszystkich krajach świata. Na całym 
świecie na ulicy mieszka 100 milionów dzieci. Prawie 
połowę wszystkich bezdomnych osób stanowią rodziny. 
Wiele wygód, które my traktujemy jako coś oczywistego, 
to luksus dla ludzi, którzy nie mają domów.

Kwestia bezdomności



• Niezmywalnych kolorowych pisaków

•  Pisaków do pisania na tkaninie

• Małych poszewek na poduszki, igieł i nici

•  Niealergicznego wypełnienia 

Kroki
1. Kartka wykonana ręcznie Pobierz wzór kartki Rarity, który 

Ci w tym pomoże.

2.   Markerami narysuj obrazki po jednej stronie poszewki.

3.   Umieść wypełnienie w poszewce. Z pomocą dorosłego lub 
swojego opiekuna zaszyj poszewkę.

4.   Poproś przyjaciół, aby pomogli Ci wykonać radosny 
rysunek lub wesołą kartkę do przekazania wraz z poduszką.

5.  Z pomocą osoby dorosłej i swoich przyjaciół przekaż 
poduszkę do miejscowego domu dziecka lub szpitala. 

CZYM JEST GENERATIONON?

generationOn to oddział Points of Light zrzeszający młodzież działającą na 
rzecz innych osób, który zachęca dzieci i młodzież do polepszania świata we 
własnym zakresie. generationOn inspiruje i mobilizuje rocznie setki tysięcy 
dzieci i nastolatków i wyposaża ich w odpowiednie narzędzia, dzięki którym 
podejmują działania służące innym, uczą się, jak pomagać ludziom 
potrzebującym i jak stać się liderem młodzieży. Zapewnia również narzędzia 
i zasoby dzieciom, nastolatkom, opiekunom młodzieży i nauczycielom, które 
pozwalają zmieniać świat i siebie poprzez pomaganie innym. Więcej 
informacji znajduje się na www.generationon.org

Małych poszewek 
na poduszki, igieł i 

nici

Niezmywalnych 
kolorowych 

pisaków

Kartka 
wykonana 

ręcznie

Wykonaj miękką poduszkę
Czego potrzebujesz




