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30 Temmuz Uluslararası Arkadaşlık Günü kutlamasında, çocuğunuzun arkadaşlık 
ve yardım hizmeti üzerinden dünyada bir iz bırakmasına yardımcı olabilirsiniz.

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 vardır1. Gönüllü hizmetler 
sayesinde çocuğunuzun yardımseverlik, paylaşma ve arkadaşlık 
pratiği yapmasına yardımcı olabilir, onlara başkalarına nasıl 
yardım edebileceklerini ve nasıl fark yaratabileceklerini pratik,

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.



Okuma Önerileri:
G.M. Berrow'dan Rainbow Dash and the Daring Do Double 
Dare
Bu kitapta Rainbow Dash, Daring Do kitap serisinin büyük bir hayranıdır. Bunu 
kanıtlamak için, onun kadar cesur ve kahraman olabileceğini arkadaşlarına 
göstermeye karar vermiştir. Bu hikaye çocuklara cesur, yürekli ve tüm bunların 
ötesinde sadık bir arkadaş olmanın önemini öğretir.

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

  Hasta çocuklara yardım etmenin ne 
gibi yollar var?

     

      
     

 Hasta çocukların mutlu olmalarına 
yardım etmek neden önemlidir? 

 Yardım etmek için başka neler 
yapabiliriz?

Çocuğunuz ne 
öğrenecek 

• Hasta çocuklara nasıl 
yardım edilebilir 

• “Sahip olduklarını bir 
başkasına vermek” nasıl bir 

günlük alışkanlık haline getirilir 

Kimlere yardım 
edeceksiniz

• Hasta ve hastanede 
yatan çocuklar  
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Yerinde duramayan Rainbow Dash, her daim gerçek 
bir kahraman ve gerçek bir dost olduğunu kanıtlayan 
bir Pony'dir. Bir arkadaşının ihtiyacı olduğunda ona 
yardıma ilk koşan Rainbow Dash'dir. Tıpkı Rainbow 
Dash gibi sen de hasta çocukların arkadaşı olabilir ve 
harekete geçerek bu mücadelelerinde onların yanında 
durabilirsin. Çocuğunuz ve arkadaşları, hasta çocukların 
sevgiyi ve mutluluğu hissetmeleri için şapka toplayarak 
onlara yardımcı olabilir!

Biliyor muydunuz?
Her yaştaki çocuk hasta olmanın eğlenceli olmadığını bilir. 
Sağlıklı bir hayat tarzı sürmek her zaman hastalıkların önüne 
geçmez.

Bazı yetişkin tipi kanserlerin aksine çocuklukta yaşanan 
kanser vakaları yaşam tarzıyla alakalı değildir ve bunları 
önlemek için yapılabilecek çok az şey vardır. Kanser olan 
çocukların bazıları saçlarını kaybeder.

Sağlık ve Sıhhat Konusu



•  YENİ şapkalar: Çocuğunuzun ne tür çocuklar toplamak 
istediğini anlamasına yardımcı olun. Bölgenizdeki veya ulusal 
spor takımlarının veya okulların şapkalarını toplayabilirsiniz! 
Yumuşak yünden yapılan veya pamuklu şapkalar hassas 
cilde sahip olanlar için daha yararlı olabilir.

• Şapkaları toplamaya yarayan bir kutu.

• Karton kağıt, kurdele ve kartlar için çengelli iğne. 

Talimatlar:
•   Çocuğunuza şapkaları nasıl toplayacağına karar vermesine 

yardımcı olun. Şapkaları evden mi, mahalleden mi, 
arkadaşlarından mı, yoksa okuldan mı toplayacak? 

•   Çocuğunuzla birlikte toplama kutularını süsleyin; el ilanları ve 
posterler hazırlayın. Toplandığınız şapkaların 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 
şapkalarını 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) 

Proje: Havalı şapkalar toplama
İhtiyacınız Olanlar:

Bölgenizdeki veya ulusal spor 
takımlarının veya okulların 

şapkalarını toplayabilirsiniz!

Şapkaları toplamaya 
yarayan bir kutu.

Karton kağıt, 
kurdele ve kartlar 
için çengelli iğne.




