
PINKIE PIE - 
FORÆLDREVEJLEDNIN

G

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

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.



LITTERATURFORSLAG:
Stone Soup af Jon J. Muth 
Tre sultne og trætte fremmede er på gennemrejse i en landsby. Folk i landsbyen ser på de fremmede med 
bitterhed og mistænksomhed og gemmer deres mad og lukker deres vinduer. Men kun indtil de kloge 
fremmede foreslår at lave en suppe af sten. Landsbyens folk finder ideen spændende, og alle bidrager med, 
hvad de har, og sammen har de pludselig lavet en festmiddag, der er selv en konge værdig! Denne inspirerende 
historie viser, hvad mennesker kan opnå, når de arbejder sammen. 

Pinkie Pie and the Rockin’ Ponypalooza Party! af G.M. Berrow 
I denne bog planlægger Pinkie Pie en rockkoncert i Ponyville for at støtte 
familieforetagendet, men Pinkies familie er ikke meget for ideen. De ville bare 
ønske, at hun for en gangs skyld kunne opføre sig mere seriøst. Historien lærer 
børn om vigtigheden af at være positiv og at være der for sine venner, når de 
har det svært.

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 
sultne børn? 

    Hvorfor er det vigtigt at hjælpe 
børn, som ikke får nok at spise?

    
     Hvad kan vi ellers gøre for at hjælpe?
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Den skøreste pony af alle, Pinkie Pie, gør altid alt for 
at få sine venner til at smile. Uanset om hun bager, 
holder fest eller fortæller vittigheder, vil Pinkie Pie 
gøre sit yderste for at sikre sig, at hendes venner er 
fulde af glæde (og mad!). Nogle børn får ikke nok at 
spise. Ligesom Pinkie Pie kan dit barn og hendes eller 
hans venner gøre livet bedre for disse børn ved at 
indsamle madvarer og give dem til familier, som har 
svært ved at få mad på bordet.

VIDSTE DU DET?
I perioden 2012-2014 led omkring 805 millioner 
mennesker ud af verdens befolkning på 7,3 milliarder, eller 
én ud af ni, af kronisk underernæring. Næsten alle disse 
sultne mennesker - 791 millioner - lever i ulande. 
Underernærede børn bliver oftere syge end andre børn 
og kan have svært ved at koncentrere sig i skolen. 

SPØRGSMÅLET OM SULT

DETTE KOMMER DIT 
BARN TIL AT LÆRE:

• Hvordan man hjælper sultne børn

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

DEM 
HJÆLPER DU:

• Familier, som har svært ved at
få mad på bordet.

3 http://www.worldhunger.org/articles/Learn/world%20hunger%20facts%202002.htm



DU SKAL BRUGE DETTE:
• Rene indkøbsposer

• Materiale til at lave flyers: tusser, papir, tape eller klipsemaskine

• Et sted, hvor madvarerne kan indsamles

TRIN:
• Bestem dig for, hvordan du vil indsamle madvarerne. Vil

du indsamle dem derhjemme, i naboområdet, hos dine
venner eller på skolen?

• Pynt indsamlingskasser, og lav flyers og plakater. Lav en
liste over indsamlingsdatoer og -steder. Du kan
downloade denne skabelon til flyers som hjælp.

•

Tape eller lim en flyer på hver indsamlingsboks. Inviter dine
venner og/eller naboer til at aflevere deres madvarer
hjemme hos dig, eller få en voksen til at hjælpe dig med at
stille kasserne op på dine indsamlingssteder.

•
Sammen med en voksen og dine venner kan du så afhente de
fyldte kasser og aflevere dem på et herberg eller til en
hjælpeorganisation.

WHO IS GENERATIONON?

generationOn is the youth service division of  Points of  Light, igniting the 
power of  kids and teens to make their mark on the world. generationOn 
inspires, equips and mobilizes hundreds of  thousands of  kids and teens 
annually to take action through service, service learning and youth leadership 
initiatives. It also provides tools and resources to kids, teens, families, youth 
practitioners and educators to help kids change the world and themselves 
through service. For more information, visit www.generationon.org

RENE 
INDKØBSPOSER

MATERIALE TIL AT 
LAVE FLYERS: TUSSER, 

PAPIR, TAPE ELLER 
KLIPSEMASKINE

ET STED, HVOR 
MADVARERNE KAN 

INDSAMLES

SAML SUNDE MORGENMADSPRODUKTER, 
SÅ FAMILIER KAN STARTE DAGEN MED ET 
SUNDT MÅLTID!




