
Twilight Sparkle – przewodnik 
dla rodziców

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

innym.
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 ludzi1. Wolontariat jest 
praktycznym, łatwym i sprawiającym dużo radości sposobem 
na nauczenie swojego dziecka, czym jest troska, przyjaźń 

1 http://sites.gse.harvard.edu/making-caring-common/parents/strategies-tips

 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.2”

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

2 http://www.childtrends.org/?indicators=volunteering



Sugerowane lektury:
Biblioburro – Biblioteka na ośle (Waiting for the Biblioburro) - Monica 
Brown 
Jest to historia małej dziewczynki, Anie, która uwielbia czytać. W jej małej wiosce jest 
tylko kilka książek, które ona już w całości przeczytała. Pewnego dnia jej miejscowość 
odwiedza wędrująca biblioteka przenoszona na grzbietach dwóch osiołków. Dzięki temu 
Ana ma teraz szansę przeczytać więcej historyjek i napisać swoją własną.

Twilight Sparkle and the Crystal Heart Spell - G.M. Berrow 
W książce tej ostatnie wydarzenia w Ponyville wywróciły życie Twilight Sparkle 
do góry nogami. Wyrusza do Kryształowego Królestwa, aby zasięgnąć 
porady swojej byłej opiekunki kucyków, księżniczki Cadence. Zainspiro
wana jej radą, Twilight Sparkle wyrusza w poszukiwaniu przygód, 
dzięki którym poznaje magię przyjaźni i uczy się, jak podążać za 
głosem swojego serca..

Kwestie, o których warto porozmawiać
  Jak by to było, gdybyś w domu nie 

miał/a książek i nie mógłbyś/nie 
mogłabyś chodzić do szkoły?

   Co jeszcze możemy zrobić, by pomóc?

   Dlaczego ważne jest, aby osobom 
potrzebującym pomagać przez cały 
czas, a nie tylko raz do roku?

Czego nauczą się 
Twoje dzieci

• Jak prawdopodobnie wygląda
sytuacja dzieci, które nie mają

swoich książek 
• Jak z „dzielenia się” sobą z
innymi można w dzieciach
wyrobić codzienny nawyk

Komu będziecie 
pomagać

• Dzieci w lokalnym schronisku, 
szpitala lub przedszkolu. 
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Twilight Sparkle uwielbia się uczyć i w Equestrii nie ma 
jej równych. Jest zapaloną czytelniczką, najlepszą 
uczennicą i urodzoną liderką. Zawsze coś powtarza, 
coś sobie przyswaja i uczy swoich przyjaciół o magii 
przyjaźni. Biorąc przykład z Twilight Sparkle, Twoje 
dziecko i jego przyjaciele mogą pomóc dzielić się 
radością czytania, gromadząc książki, a następnie 
przekazując je dzieciom, które prawdopodobnie ich nie 
mają.

Czy wiesz, że...?
Czytanie jest podstawą wszelkiego uczenia się. Od ludzi na 
większości stanowisk wymaga się umiejętności pisania i 
czytania. Aby mogli być bezpieczni i zdrowi, muszą umieć 
czytać i rozumieć etykiety, znaki i przepisy. 
Do nauki czytania dzieci potrzebują książek. W Stanach 
Zjednoczonych 80% przedszkoli i szkół organizujących 
zajęcia pozalekcyjne dla dzieci z ubogich rodzin nie ma 
książek. W niektórych regionach Afryki w mniej niż 1% 
gospodarstw domowych dzieci mają książki. Cena książek 
jest najważniejszym powodem braku dostępu do nich.

Kwestia edukacji oraz uczenia się pisania i czytania



• Książek – nowych lub lekko używanych

• Pudełek do ich gromadzenia

• Materiałów do przygotowania plakatów: pisaków i
papieru

Kroki
• Zdecyduj, jak chcesz zbierać książki. Czy będziesz zbierać je

w domu, wśród sąsiadów, przyjaciół czy w szkole? Zacznij
od gromadzenia tych, których nie używasz w domu i poproś
swoich przyjaciół, aby zrobili to samo.

•  Udekoruj kartony do zbierania; zrób ulotki i plakaty, żeby
poinformować ludzi o swojej książkowej akcji. Pobierz wzór
ulotki, który Ci w tym pomoże.

• Do każdego kartonu do zbierania książek przyklej taśmą
ulotkę lub przypnij ją zszywkami. Zaproś swoich przyjaciół i/
lub sąsiadów do przynoszenia książek do Twojego domu lub
wraz z osobą dorosłą zanieś kartony do punktu zbiórek.

• Z pomocą osoby dorosłej i swoich przyjaciół przywieź
napełnione książkami kartony do swojej grupy wyznaczonej
do zbiórek.

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

Książek – 
nowych lub 

lekko 
używanych

Pudełek do ich 
gromadzenia

Materiałów do 
przygotowania 

plakatów: 
pisaków i papieru

Książki, książki, książki!
Czego potrzebujesz




