fluttershy

Föräldraguide till

För att fira Internationella vänskapsdagen den 30 juli kan du hjälpa ditt
barn att göra skillnad i världen med vänskap och frivilligarbete.
Internationella vänskapsdagen sätter fokus på
vänskapens kraft och betydelse – precis som
karaktärerna i My Little Pony gör. Visste du att alla
ponnyerna representerar var sin del av hur man är en
god vän? Pinkie Pie står för skratt, Fluttershy för
hjälpsamhet, Applejack för ärlighet, Rainbow Dash för
lojalitet, Rarity för generositet och Twilight Sparkle för
vänskapens magi!
Alla delar är viktiga och gör barnen till starka, omtänksamma
och empatiska unga människor som vet hur man ger till sina
vänner och sin omgivning.
Forskningsstudier har visat att grunden till empati, omtanke
och medkänsla finns där redan tidigt i livet, men att barn
behöver vuxnas hjälp för att utvecklas till omtänksamma och
etiska människor. Frivilligarbete är ett praktiskt, lätt och roligt
sätt för dig att hjälpa ditt barn att visa omtanke, givmildhet
och vänskap och att förmedla varför det är viktigt att hjälpa
andra och hur man kan göra skillnad.
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http://sites.gse.harvard.edu/making-caring-common/parents/strategies-tips

Frivilligarbete kommer att gynna ditt barn när det växer
upp. Unga människor som ägnar sig åt frivilligarbete har
visat sig ha ”större respekt för andra,
ledarskapsegenskaper och en insikt i vad det innebär att
vara en medborgare som de kan ta med sig upp i vuxen
ålder”.
När ditt barn har slutfört sitt projekt får du gärna
återkomma och berätta för oss hur det gick! Genom att
publicera ett foto och en kort berättelse får ditt barn en My
Little Pony-affisch!

Besök generationOn.org/mlp för att läsa mer och
dela med dig av er berättelse.
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http://www.childtrends.org/?indicators=volunteering

Frågan om djurvälfärd
Fluttershy har ett gott hjärta och en unik förmåga att
handskas med djur. Hennes godhet och ärlighet kan
charma vilket djur som helst – från små skogskryp till
mäktiga sagobestar! Precis som Fluttershy kan ditt barn
tillsammans med sina vänner hjälpa djuren genom att
tillverka snusnäsdukar med texten ”Adoptera mig”
eller ”Älska mig” till djur som bor på djurhem!

Det här kommer
ditt barn att lära sig

Visste du att … ?

Djur spelar en viktig roll i alla samhällen. Vissa djur, till
exempel hundar, hjälper människor med nedsatt syn att leva
självständiga liv. Minihästar används av människor med
Parkinsons sjukdom att dra rullstolar. Och så är ju
naturligtvis husdjur viktiga familjemedlemmar och några av
våra bästa vänner. Men visste du att vissa djur behöver hjälp
på grund av att de har kommit vilse, blivit övergivna eller
aldrig har haft ett hem? Endast en av alla tio hundar som föds
hittar ett permanent hem. Djurhem erbjuder mat, trygghet
och medicinsk vård. De hjälper också djuren att hitta nya
hem.

Dessa kommer
du att hjälpa

• Hur man kan hjälpa djuren
särskilt de som saknar ett hem.
• Hur man kan göra det till en
daglig vana att ”ge något
tillbaka”.

• Hemlösa djur eller dina
egna husdjur!
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Idéer till samtalsämnen: 21

Utgå från dessa samtalsämnen för att hjälpa barnen 2
3
att få en djupare förståelse för problemet.

1 På vilka sätt kan du hjälpa djur som
har kommit vilse eller blivit
2 övergivna?

Varför är det viktigt att skydda och
erbjuda hem åt djur?

3 Vad mer kan vi göra för att hjälpa till?
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Lästips:

A Home for Nathan av Finn Rizer

I den här berättelsen får vi följa en ung oönskad katt som tas om hand av ett
djurhem och till slut adopteras till ett bra hem.

Fluttershy and the Fine Furry Friends Fair av G.M. Berrow

I den här boken får Fluttershy en chock när hon upptäcker att hennes
husdjurskanin vill vara med i en årlig djuruppvisning. Hon går med på att
träna honom, men den första övningen blir en katastrof. Fluttershy är så
rädd att misslyckas att hon inte vill fortsätta. Men sedan kommer
hennes vänner till undsättning med något speciellt. Denna saga lär
barnen att hjälpa sina vänner och husdjur när de behöver det som mest.
BISSELL Pet Foundation. “Truth of what happens to shelter animals
everyday.” The Mosby Foundation. Accessed April 2, 2014.
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Skapa en snusnäsduk med texten
”Adoptera mig”
Djur som bor på djurhem behöver din hjälp! Dekorera en
snusnäsduk med texten ”Adoptera mig” eller ”Älska mig”
och ge den till en hemlös hund eller katt på djurhemmet.
Finns det inget djurhem i närheten? Gör en snusnäsduk med
texten ”Älska mig” till din egen lurviga vän!

Det här behöver du:

Snusnäsdukar

• Snusnäsdukar
• Textilpennor
• Fluttershy stencil

Steg:

Textilpennor

• Be en vuxen om hjälp att ringa till det lokala djurhemmet
och fråga hur många snusnäsdukar de behöver. Samla dina
vänner och dekorera tillsammans snusnäsdukarna med era
textilpennor. Skriv ”Adoptera mig” eller ”Älska mig” på
dem.
• Gather your child and his/her friends and help them
decorate the bandanas with fabric markers. Encourage them
to be creative! Make sure they write ‘adopt me’ or ‘love me’
on the bandanas
• Be en vuxen eller dina vänner om hjälp att skänka
snusnäsdukarna till ett lokalt djurhem. Om det inte finns
något djurhem i närheten kan du knyta en snusnäsduk med
texten ”Älska mig” runt din egen lurviga vän.

fluttershy
stencil

VILKA ÄR GENERATIONON?
generationOn är en välgörenhetsavdelning för ungdomar inom Points of
Light som uppmuntrar barn och ungdomar att göra skillnad i världen.
generationOn inspirerar och hjälper hundratusentals barn och ungdomar
varje år att agera genom frivillighetsarbete, utbildningar och satsningar på
ungdomsledarskap. Vi tillhandahåller även verktyg och resurser för barn,
ungdomar, familjer, ungdomsledare och pedagoger som hjälper barn att
förändra världen och sig själva genom frivilligarbete. Mer information finns på
www.generationon.org

