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International Venskabsdag fokuserer på 
venskabets kraft og betydning - helt ligesom My 
Little Pony-figurerne gør.    Vidste du, at hver pony 
repræsenterer et element af harmoni, som hjælper et 
barn til at blive en god ven? Pinkie Pie repræsenterer 
latter, Fluttershy repræsenterer godhed, Applejack 
repræsenterer ærlighed, Rainbow Dash repræsenterer 
loyalitet, Rarity repræsenterer generøsitet, og Twilight 
Sparkle repræsenterer venskabets magi!

Disse elementer er nøglen til at opbygge stærke, 
omsorgsfulde og empatiske unge mennesker, der er et aktiv 
for deres venner og deres omgivelser. 

Undersøgelser peger på, at kimen til empati, omsorg og 
medfølelse er til stede tidligt i livet, men at børn har brug for 
hjælp fra voksne til at udvikle sig til omsorgsfulde og etiske 
mennesker. Frivilligt arbejde er en praktisk, nem og sjov måde 
at hjælpe sine børn med at træne og opleve glæden ved at 
udvise omsorg, generøsitet og venskab og at hjælpe dem til at 
lære, hvorfor det er vigtigt at hjælpe andre, og hvordan de

 selv kan gøre en forskel i andres liv. Frivilligt arbejde vil 
gavne dit barn, når det vokser op. Unge mennesker, som 
yder frivilligt arbejde, viser "… større respekt for andre, 
lederevner og en forståelse af medborgerskab, som de 
tager med sig i voksenlivet".

Når dit barn har gennemført sit projekt, vil vi meget gerne 
høre, hvordan det er gået! Slå et lille foto og en kort historie 
om forløbet op, så vil dit barn modtage en My Little Pony-
plakat!

Besøg generationOn.org/mlp for at få mere at vide 
og dele din historie.

For at fejre International Venskabsdag den 30. juli kan du hjælpe dit
barn med at gøre en forskel gennem venskab og hjælp.

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



Litteraturforslag:
A Home for Nathan af Finn Rizer 
Denne historie følger en ung, uønsket hankat, som bliver passet på et 
dyreinternat og endelig bliver adopteret og får et hjem, som han fortjener. 

Fluttershy and the Fine Furry Friends Fair af G.M. Berrow 
I denne bog chokeres Fluttershy over at opdage, at hendes kanin ønsker at deltage 
i den årlige hyrdekonkurrence. Hun indvilliger i at træne ham, men deres første 
øvetime er en katastrofe. Fluttershy tør ikke at fortsætte af frygt for at fejle, men så 
dukker alle hendes venner op med en helt særlig hjælp. Denne historie lærer børn 
at hjælpe deres venner og dyr, når de mest behøver det.

3 BISSELL Pet Foundation. “Truth of what happens to shelter animals 
everyday.” The Mosby Foundation. Accessed April 2, 2014.

Ideer til samtaleemner
Disse spørgsmål er ideer til at indlede en 
samtale, der kan give børn en bedre forståelse af 
problemstillingen.

  På hvilke måder kan du hjælpe dyr, 
som er faret vild eller blevet 
forladt? 

 
     

    
  

 Hvorfor er det vigtigt at passe på dyr 

og give dem et hjem?

Hvad kan vi ellers gøre for at hjælpe?
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Fluttershy har et godt hjerte og et unikt tag på dyr. 
Hendes venlighed og oprigtighed kan charmere ethvert 
levende væsen - fra den mindste skovmus til magtfulde 
og mytiske skabninger! Ligesom Fluttershy kan dit barn 
og hendes eller hans venner være gode mod dyr ved at 
lave 'Adopter mig'- eller 'Elsk mig'-bandanaer til dyr, 
der bor på internat.

Vidste du det?
Dyr er en vigtig del af ethvert samfund. Nogle dyr, såsom 
hunde, kan hjælpe mennesker, som ser meget dårligt, med at 
leve et selvstændigt liv. Mennesker med Parkinsons sygdom 
bruger små heste til at trække deres rullestol. Og selvfølgelig 
er dyr også elskede medlemmer af vores familier og nogle af 
vores bedste venner. Men vidste du, at nogle dyr har brug 
for hjælp, fordi de er faret vild, blevet forladt eller aldrig har 
haft et hjem? Kun én ud af ti hunde, der fødes, er heldige at 
finde et fast hjem. Dyreinternater giver dyrene føde, passer 
på dem og behandler dem, når de er syge. De hjælper også 
med at finde et nyt hjem til dyrene.

Spørgsmålet om dyrevelfærd

Dette kommer dit 
barn til at lære: 

• Hvordan man kan hjælpe dyr
særligt dyr uden et hjem.

• Hvordan man gør det "at give 
tilbage" til en vane i hverdagen

Dem hjælper 
du:

• Dyr, der ikke har noget hjem,
eller dit eget kæledyr!



Dyr på internater har brug for din hjælp! Pynt en 
'Adopter mig'- eller 'Elsk mig'-bandana til en herreløs 
hund eller kat på dit lokale dyreinternat. Er der ikke 
noget internat i nærheden? Så kan du bare lave en 'Elsk 
mig'-bandana til din egen pelsede ven!

Du skal bruge dette:
• Bandanaer

• Tekstiltusser

• Fluttershy stencil

Trin:
• Få hjælp af en voksen til at ringe til dit lokale dyreinternat og 

spørg, hvor mange bandanaer de har brug for.

• Pynt bandanaerne med tekstiltusser sammen med dine 
venner. Skriv 'Adopter mig' eller 'Elsk mig' på dem.

• Besøg dyreinternatet sammen med en voksen og dine 
venner, og aflever bandanaerne. Hvis der ikke ligger et 
internat i nærheden af, hvor du bor, kan du binde en 'Elsk 
mig'-bandana rundt om halsen på din egen pelsede ven. 

HVEM ER GENERATIONON?
generationOn er en ungdomsbevægelse, der er en del af 
hjælpeorganisationen Points of Light, som vækker lysten hos børn og 
teenagere til at sætte deres aftryk på verden. generationOn inspirerer, 
udstyrer og mobiliserer hvert år hundreder af tusinder af børn og unge til at 
gøre verden til et bedre sted gennem programmer, der fokuserer på frivilligt 
arbejde, læring om frivilligt arbejde og lederskab blandt unge. Organisationen 
udstyrer også børn, teenagere, familier, pædagoger og lærere med redskaber 
og ressourcer til at hjælpe børn med at forandre verden og sig selv gennem 
frivilligt arbejde. Få mere at vide på www.generationon.org
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Lav en 'Adopter mig'-bandana




