
Applejack – 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 i 

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

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



Applejack uwielbia spędzać dni na zewnątrz, opiekując 
się farmą Sweet Apple. Jest uczciwym kucykiem, na 
którym można polegać. Dba o swoich przyjaciół, 
rodzinę i środowisko. I nie jest ona kucykiem, 
któremu straszne są brudne kopytka! Biorąc przykład 
z Applejack, Twoje dziecko wraz ze swoimi 
przyjaciółkami może pomagać dbać o środowisko i 
posprzątać w miejscowym parku!

Czy wiesz, że...?
Środowisko naturalne na całym świecie jest zagrożone. 
Wiele z naszych cennych zasobów naturalnych jest 
zagrożonych w wyniku globalnego ocieplenia, wycinania 
lasów i zaśmiecania. Czy wiesz, że każdego roku wycina się 
prawie 17 tysięcy kilometrów kwadratowych brazylijskich 
lasów amazońskich? Lub że do 2050 r. może zniknąć 50% 
gatunków zamieszkujących planetę Ziemię?  

Sugerowane lektury:
The Adventures of a Plastic Bottle: A Story About Recycling - Alison 
Inches.
Historia opowiedziana jest z perspektywy butelki na wodę, dzięki której dzieci 
mogą nauczyć się recyklingu! Książka ta jest pamiętnikiem butelki na wodę, która 
przebywa drogę z zakładów rafineryjnych przez linię produkcyjną na półkę 
sklepową, lądując w koszu na śmieci, a ostatecznie w zakładzie recyklingu, gdzie 
zaczyna swoje nowe życie jako kurtka z polaru!

Applejack and the Honest-to-Goodness Switcheroo - G.M. Berrow. 
W tej książce Applejack zaczyna prowadzić pamiętnik, w którym zapisuje całą 
swoją ciężką pracę zbierania jabłek na farmie Sweet Apple. Dzień po dniu 
szczerze opisuje wszystko, co ją denerwuje. Ale kiedy pamiętnik wpada w 
niewłaściwe kopytka, znajduje się w niezłych tarapatach! Historia ta uczy 
dzieci znaczenia ciężkiej pracy i szczerości wobec swoich przyjaciół.

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

przyjacielem środowiska 
naturalnego?     

     

  
     

W jaki sposób możemy pomóc chronić 
środowisko?

 Dlaczego ważne jest, żeby chronić 
ziemię?

      Co jeszcze możemy zrobić, by pomóc?

Kwestia środowiska naturalnego

Czego nauczą się 
Twoje dzieci 

• Dlaczego dbanie o środowisko 
jest ważne 

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

codzienny nawyk 

Gdzie będziecie 
pomagać

• W miejscowym parku lub na 
miejscowej przestrzeni zielonej  
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• Worków na śmieci

• Rękawiczek ochronnych

• Ubrań, które można pobrudzić

• Środka czyszczącego do rąk 

Kroki
• Wybierz dzień, aby wspólnie z osobą dorosłą, swoimi 

przyjaciółmi lub swoją paczką posprzątać na placu zabaw 
lub w parku. 

• Zachowajcie bezpieczeństwo! Podczas sprzątania 
koniecznie miej na sobie rękawiczki i czapkę ochronną!

• Zbieraj śmieci z placu zabaw lub parku do worków na 
śmieci.

• Wyrzuć je do kontenera na śmieci lub zabierz je ze sobą. 

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

Worków na śmieci

Rękawiczek ochronnych

Ubrań, które 
można 

pobrudzić

Środka 
czyszczącego 

do rąk

Sprzątanie placu zabaw lub parku!
Czego potrzebujesz




