Twilight Sparkle–Vanhempien opas

Juhlistaaksenne kansainvälistä Ystävyyden päivää 30. heinäkuuta voit auttaa
lastasi tekemään osansa maailman hyväksi ystävyyden ja hyväntekeväisyyden
avulla.
Kansainvälinen Ystävyyden päivä korostaa ystävyyden
voimaa ja tärkeyttä – aivan kuten My Little Ponyn
hahmot. Tiesitkö, että kukin poni edustaa yhtä
harmonian elementtiä, joiden avulla lapsesta voi tulla
hyvä ystävä? Pinkie Pie edustaa naurua, Fluttershy
edustaa lempeyttä, Applejack edustaa rehellisyyttä,
Rainbow Dash edustaa uskollisuutta, Rarity edustaa
anteliaisuutta ja Twilight Sparkle edustaa ystävyyden
taikaa!

on tärkeää auttaa toisia ja miten lapsesi voi muuttaa asioita.
Vapaaehtoistoiminta on hyödyllistä lapsellesi hänen
kasvaessaan. Vapaaehtoistyötä tekevien nuorten on todettu
osoittavan suurempaa keskinäistä kunnioitusta,
johtamistaitoja sekä kansalaisuuden ymmärtämistä, jotka
voivat siirtyä aikuisuuteen saakka2.
Kun lapsesi on toteuttanut projektinsa, kerro siitä meille!
Julkaistuaan kuvan ja lyhyen kertomuksen lapsesi saa My Little
Pony -julisteen!

Nämä elementit ovat avainasemassa, jotta nuorista kasvaa
vahvoja, huolehtivia ja empaattisia ihmisiä, jotka voivat jakaa
omastaan ystävilleen ja yhteisöilleen.
Tutkimukset viittaavat siihen, että jo varhaisessa vaiheessa
lapsella on empatian, huolenpidon ja myötätunnon ituja, mutta
että lapset tarvitsevat aikuisten apua kasvaakseen huolehtiviksi,
eettisiksi ihmisiksi1. Vapaaehtoistyö on käytännöllinen, helppo
ja hauska tapa auttaa lastasi harjoittamaan huolenpitoa,
antamista ja ystävyyttä. Sen avulla voit opettaa lapsellesi, miksi
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http://sites.gse.harvard.edu/making-caring-common/parents/strategies-tips

Käy sivustossa generationOn.org/mlp katsomassa
lisätietoja ja jakamassa kertomuksesi.
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Lukutaidon ja koulutuksen merkitys
Kellään Equestriassa ei ole samanlaista oppimisen halua
kuin Twilight Sparklella. Tämä huippuoppilas lukee
paljon ja on luonnostaan johtajatyyppi. Hän on ahkera
opiskelija, joka opettaa ystävilleen ystävyyden taikaa.
Twilight Sparklen tavoin lapsesi ja hänen ystävänsä
voivat auttaa levittämään lukemisen ilosanomaa
keräämällä kirjoja ja lahjoittamalla ne lapsille, joilla ei
ehkä ole omia kirjoja!

Tiesitkö?
Lukeminen on kaiken muun oppimisen perusta. Useimmat
työt vaativat lukutaitoa. Jotta ihmiset pysyvät turvassa ja
terveinä, tulee heidän kyetä lukemaan etikettejä, merkkejä
ja viranomaisten ohjeita.
Lapset tarvitsevat kirjoja oppiakseen lukemaan. 80
prosentissa Yhdysvaltojen esikouluista ja köyhille lapsille
suunnatuista iltapäiväkerhoista ei ole kirjoja. Joissain osissa
Afrikkaa alle prosentti lapsiperheistä omistaa kirjoja.
Kirjojen hinta on ensisijainen syy siihen, miksi lapsilla ei ole
kirjoja..

Mitä lapsesi
oppii
• Millaista sellaisten lasten
elämä on, joilla ei ole omia
kirjoja
• Kuinka ottaa hyvän
tekeminen jokapäiväiseksi
tavaksi

Ketä autatte
• Lapset paikalliseen suojaan,
sairaalaan tai päiväkoti.
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Keskusteluideoita

2 Mitä muuta voimme tehdä auttaaksemme?
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3 Miksi on tärkeää auttaa apua

Miltä tuntuisi, jos kotona ei olisi
yhtään kirjoja tai ei pystyisi käymään
2 koulua?

tarvitsevia ympäri vuoden – eikä
vain kerran vuodessa?
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Lukuehdotuksia:
Waiting for the Biblioburro, kirjoittanut Monica Brown
Tämä on tarina Ana-nimisestä tytöstä, joka rakastaa lukemista. Hänen pienessä kylässään
on vain muutamia kirjoja luettavaksi, ja hän on jo lukenut ne kaikki. Eräänä päivänä kylään
saapuu kahden kuorma-aasin selässä kulkeva kiertävä kirjasto. Ja vihdoin Analla on
mahdollisuus lukea enemmän tarinoita ja keksiä ihan oma tarinansa.

Twilight Sparkle and the Crystal Heart Spell, kirjoittanut G.M. Berrow
Tässä kirjassa kerrotaan, kuinka Twilight Sparklen elämä on aivan mullin mallin Ponyvillen
viimeaikaisten tapahtumien johdosta. Hän lähtee matkalle kohti Kristallivaltakuntaa
saadakseen neuvoja entiseltä hoitajaltaan, prinsessa Cadancelta. Prinsessan
inspiroimana Twilight Sparkle lähtee seikkailuun, joka opettaa hänelle
ystävyyden ja omien unelmien seuraamisen tärkeydestä.

Kirjoja, kirjoja, kirjoja!
Mitä tarvitset
• Kirjoja, uusia tai vähän käytettyjä
• Laatikoita kirjoja varten

Kirjoja, uusia tai
vähän käytettyjä

• Julistemateriaalia, kyniä ja paperia

Toimenpiteet
• Päätä, miten keräät kirjoja. Keräätkö niitä kotona,
naapurustossasi, ystäviltäsi vai koulussa? Aloita keräämällä
kirjat, joita itse et enää käytä kotona, ja pyydä ystäviäsi
tekemään samoin.
• Koristele keräyslaatikot. Tee esitteitä ja julisteita kertoaksesi
ihmisille kirjakeräyksestäsi. Lataa avuksi tämä esitemalli.
• Teippaa tai niittaa esite jokaiseen keräyslaatikkoon. Pyydä
ystäviäsi ja/tai naapureitasi jättämään kirjansa sinun luoksesi
tai vie laatikot yhdessä aikuisen kanssa keräyspisteisiin.

Laatikoita
kirjoja
varten

• Aikuisen ja ystäviesi avulla voit kerätä täydet laatikot ja
toimittaa ne keräysryhmään.

Julistemateri aalia,
kyniä ja paperia

MIKÄ ON GENERATIONON?
generationOn on Points of Lightin nuorten palveluosasto, joka innostaa
lapsia ja nuoria antamaan panoksensa ja muuttamaan maailmaa.
generationOn inspiroi, varustaa ja aktivoi satojatuhansia lapsia ja nuoria
vuosittain toimimaan hyväntekeväisyyden, oppimisen ja nuorten
johtajuushankkeiden parissa. Se myös tarjoaa työkaluja ja resursseja lapsille,
nuorille, perheille, nuorisotyöntekijöille ja kasvattajille auttaakseen lapsia
muuttamaan maailmaa ja itseään hyväntekeväisyyden keinoin. Lisätietoja on
osoitteessa www.generationon.org

