Applejack – Vanhempien opas

Juhlistaaksenne kansainvälistä Ystävyyden päivää 30. heinäkuuta voit auttaa
lastasi tekemään osansa maailman hyväksi ystävyyden ja hyväntekeväisyyden
avulla.
Kansainvälinen Ystävyyden päivä korostaa ystävyyden
voimaa ja tärkeyttä – aivan kuten My Little Ponyn
hahmot. Tiesitkö, että kukin poni edustaa yhtä
harmonian elementtiä, joiden avulla lapsesta voi tulla
hyvä ystävä? Pinkie Pie edustaa naurua, Fluttershy
edustaa lempeyttä, Applejack edustaa rehellisyyttä,
Rainbow Dash edustaa uskollisuutta, Rarity edustaa
anteliaisuutta ja Twilight Sparkle edustaa ystävyyden
taikaa!

on tärkeää auttaa toisia ja miten lapsesi voi muuttaa asioita.
Vapaaehtoistoiminta on hyödyllistä lapsellesi hänen
kasvaessaan. Vapaaehtoistyötä tekevien nuorten on todettu
osoittavan suurempaa keskinäistä kunnioitusta, johtamistaitoja
sekä kansalaisuuden ymmärtämistä, jotka voivat siirtyä
aikuisuuteen saakka.2
Kun lapsesi on toteuttanut projektinsa, kerro siitä meille!
Julkaistuaan kuvan ja lyhyen kertomuksen lapsesi saa My Little
Pony -julisteen!

Nämä elementit ovat avainasemassa, jotta nuorista kasvaa
vahvoja, huolehtivia ja empaattisia ihmisiä, jotka voivat jakaa
omastaan ystävilleen ja yhteisöilleen.
Tutkimukset viittaavat siihen, että jo varhaisessa vaiheessa
lapsella on empatian, huolenpidon ja myötätunnon ituja, mutta
että lapset tarvitsevat aikuisten apua kasvaakseen huolehtiviksi,
eettisiksi ihmisiksi1. Vapaaehtoistyö on käytännöllinen, helppo
ja hauska tapa auttaa lastasi harjoittamaan huolenpitoa,
antamista ja ystävyyttä. Sen avulla voit opettaa lapsellesi, miksi
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http://sites.gse.harvard.edu/making-caring-common/parents/strategies-tips

Käy sivustossa generationOn.org/mlp katsomassa
lisätietoja ja jakamassa kertomuksesi.
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http://www.childtrends.org/?indicators=volunteering

Ympäristön merkitys
Applejack rakastaa viettää päivänsä ulkona
huolehtimassa Omppulan omenatilasta. Tämä
rehellinen ja luotettava poni pitää huolta ystävistään,
perheestään ja ympäristöstä. Eikä tämä poni pelkää
sotkea kavioitaan! Applejackin tavoin lapsesi ja hänen
ystävänsä voivat auttaa huolehtimaan ympäristöstä
siivoamalla lähipuistoa!

Tiesitkö?

Ympäristö on vaarassa joka puolella maailmaa. Esimerkiksi
ilmaston lämpiäminen, metsien häviäminen ja roskaaminen
uhkaavat tärkeitä luonnonvarojamme. Tiesitkö, että
vuosittain kaadetaan 16 000 neliökilometriä Brasilian
Amazonin sademetsää? Tai että maapallo voi menettää
puolet lajeistaan vuoteen 2050 mennessä?

Mitä lapsesi oppii

Ketä autatte

• Miksi on tärkeää huolehtia
ympäristöstä

• Paikallista puistoa tai
viheraluetta

• Kuinka ottaa hyvän
tekeminen jokapäiväiseksi
tavaksi

Keskusteluideoita

Käytä näitä keskustelun aloituksia
auttaaksesi lastasi saamaan paremman
käsityksen ongelmasta.
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Millä tavoin sinä voisit auttaa suojelemaan
maapalloa?
Miksi on tärkeää auttaa suojelemaan
maapalloa?
Mitä muuta voimme tehdä auttaaksemme?
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Lukuehdotuksia:
The Adventures of a Plastic Bottle: A Story About Recycling, kirjoittanut
Alison Inches.
Lapset voivat oppia kierrätyksestä vesipullon näkökulmasta! Kirja on muovipullon
päiväkirja sen kulkiessa öljynjalostamosta tehtaan liukuhihnalle, kaupan hyllylle,
roska-astiaan ja lopulta uusiomassalaitokselle, jossa se aloittaa uuden elämän
fleece-takkina!

Applejack and the Honest-to-Goodness Switcheroo, kirjoittanut G.M.
Berrow.

Tässä kirjassa Applejack aloittaa päiväkirjan kertoakseen kaikesta kovasta työstään
Omppulan omenatilan pelloilla. Kuluvien päivien aikana hän kirjoittaa rehellisesti
kaikesta, mikä häntä häiritsee. Mutta kun kirja joutuu vääriin kavioihin,
Applejack joutuu aikamoiseen liemeen! Tarina opettaa lapsille työnteon
tärkeyttä sekä sen, että tulee olla rehellinen ystävilleen.

Leikkikentän tai puiston siivous!
Mitä tarvitset
• Roskapusseja
• Hanskoja
• Vaatteet, jotka saavat likaantua
• Käsien desinfiointiainetta

Roskapusseja

Toimenpiteet
• Valitse päivä leikkikentän tai puiston siivoukseen ja lähde
paikalle yhdessä aikuisen, ystäviesi ja tarvikkeiden kanssa.
• Pidä huoli turvallisuudesta! Pidä hanskat kädessä ja hattu
päässä, kun siivoat!

Hanskoja

• Täytä roskapussi leikkikentän tai puiston roskilla.
• Heitä roskat roskikseen tai ota mukaasi.

Vaatteet,
jotka saavat
likaantua

Käsien
desinfiointiain
etta

MIKÄ ON GENERATIONON?
generationOn on Points of Lightin nuorten palveluosasto, joka innostaa
lapsia ja nuoria antamaan panoksensa ja muuttamaan maailmaa.
generationOn inspiroi, varustaa ja aktivoi satojatuhansia lapsia ja nuoria
vuosittain toimimaan hyväntekeväisyyden, oppimisen ja nuorten
johtajuushankkeiden parissa. Se myös tarjoaa työkaluja ja resursseja lapsille,
nuorille, perheille, nuorisotyöntekijöille ja kasvattajille auttaakseen lapsia
muuttamaan maailmaa ja itseään hyväntekeväisyyden keinoin. Lisätietoja on
osoitteessa www.generationon.org

