
fluttershy
przewodnik dla rodziców

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 ludzi. Wolontariat jest 
praktycznym, łatwym i sprawiającym dużo radości sposobem 
na nauczenie swojego dziecka, czym jest troska, przyjaźń 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”.

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 

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

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



Sugerowane lektury:
A Home for Nathan -- Finn Rizer 
Historia ta opowiada o losach młodego niechcianego kotka, którym opiekują się 
pracownicy schroniska dla zwierząt. Ostatecznie kot zostaje zaadoptowany i 
znajduje dom, na jaki zasługuje. 

Fluttershy and the Fine Furry Friends Fair -- G.M. Berrow 
W tej książce Fluttershy z ogromnym zaskoczeniem odkrywa, że jej ulubiony 
króliczek chce przystąpić do corocznego konkursu zaganiania. Zgadza się, żeby go 
do tego przygotować, ale ich pierwszy trening to prawdziwa katastrofa. Fluttershy
 z obawy przed porażką boi się kontynuować treningi, ale każdy z przyjaciół 
przynosi coś, co uratuje ją z opresji. Historia ta uczy dzieci, jak pomagać 
swoim przyjaciołom i zwierzętom, kiedy najbardziej tego potrzebują.

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

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

  W jaki sposób można by pomóc 
zwierzętom, które się zgubiły lub zostały 
porzucone?
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Fluttershy ma łagodne serce i wyjątkowy dar 
opiekowania się zwierzętami. Jej wdzięk i szczerość 
potrafią oczarować każde zwierzę, poczynając od 
małych stworzonek leśnych, a na potężnych 
mitycznych bestiach kończąc! Na wzór Fluttershy 
Twoje dzieci wraz z przyjaciółmi mogą okazać 
zwierzętom życzliwość, robiąc bandany z napisem 
„Zaadoptuj mnie” lub „Pokochaj mnie” i przekazując je 
do schronisk.

Czy wiesz, że...?
Zwierzęta są ważną częścią każdego społeczeństwa. 
Niektóre zwierzęta, takie jak psy, pomagają ludziom 
niedowidzącym w prowadzeniu niezależnego życia. 
Miniaturowe koniki pomagają ciągnąć wózki inwalidzkie ludzi 
cierpiących na chorobę Parkinsona. No i oczywiście 
zwierzęta są ważnymi członkami rodziny i jednymi z 
najlepszych naszych przyjaciół. Ale czy wiesz, że niektórym 
zwierzętom potrzebna jest pomoc, ponieważ zabłąkały się, 
zostały porzucone lub nigdy nie miały domu? Tylko jeden 
pies z dziesięciu narodzonych znajdzie dom do zamieszkania 
na stałe. Schroniska dla zwierząt zapewniają im żywność i 
opiekę medyczną oraz gwarantują bezpieczeństwo. Również 
pomagają zwierzętom w znalezieniu nowego domu.

Kwestia dobra zwierząt

Czego nauczą 
się Twoje dzieci 

• Jak pomagać zwierzętom,
zwłaszcza tym bezdomnym. 
• Jak z „dzielenia się” sobą z innymi

można w dzieciach wyrobić 
        codzienny nawyk.

Komu będziecie 
pomagać

• Zwierzętom bezdomnym lub 
swoim własnym! 

Dlaczego ważna jest pomoc w ochronie i 
znalezieniu zwierzętom domu?

Co jeszcze możemy zrobić, by pomóc?



Zwierzętom w schroniskach przydałaby się Twoja 
pomoc! Stwórz bandanę z napisem „Zaadoptuj mnie” 
lub „Pokochaj mnie” dla bezdomnego psa lub kota ze 
schroniska. W pobliżu nie ma schroniska dla zwierząt? 
Zrób bandanę z napisem „Kochaj mnie” dla swojego 
futrzastego przyjaciela!

Czego potrzebujesz:
• Bandan

• Pisaków do pisania na tkaninie

• Fluttershy stencil

Kroki:
• Z osobą dorosłą zadzwoń do miejscowego schroniska dla 

zwierząt i zapytaj, ile przydałoby się bandan.

• Wraz z przyjaciółmi przyozdób bandany pisakami do pisania 
na materiale. Napisz na nich „Zaadoptuj mnie” lub 
„Pokochaj mnie”.

• Z pomocą osoby dorosłej i swoich przyjaciół przekaż 
gotowe bandany do miejscowego schroniska dla zwierząt. 
Jeśli w pobliżu nie ma schroniska, zawiąż bandanę z napisem 
„Pokochaj mnie” na swoim futrzastym zwierzątku. 

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

Bandan

fluttershystencil

Stwórz bandanę z napisem „Zaadoptuj 
mnie”

Pisaków do pisania na tkaninie




