
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 i

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

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

Pinkie Pie – przewodnik 
dla rodziców



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 
dzieciom, które są głodne? 

     Dlaczego ważne jest pomaganie 
niedożywionym dzieciom?

    
     Co jeszcze możemy zrobić, by pomóc?
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Czy wiesz, że...?
W latach 2012–2014 ok. 805 milionów spośród 7,3 
miliarda ludzi na świecie, czyli jedna osoba na dziewięć, 
cierpiało na przewlekłe niedożywienie. Prawie wszyscy 
ludzie głodujący, czyli 791 milionów, zamieszkują kraje 
rozwijające się. Niedożywione dzieci chorują częściej niż 
inne i może być im trudno skoncentrować się podczas 
nauki w szkole. 

Czego nauczą się 
Twoje dzieci 

• Jak pomóc dzieciom, które są 
głodne 

• Jak z „dzielenia się” sobą z innymi 
można w dzieciach wyrobić 

codzienny nawyk 

Komu będziecie pomagać

•  Rodzinom, którym 
brakuje jedzenia.  

Sugerowane lektury:
Stone Soup - Jon J. Muth 
Przez wioskę przechodzi trójka nieznajomych głodnych i zmęczonych podróżnych. Nieuprzejmi i 
podejrzliwi ludzie chowają jedzenie i szczelnie zamykają okna. Do chwili, aż bystrzy podróżnicy 
proponują zrobienie zupy z kamienia. Zaintrygowani mieszkańcy przynoszą wszystko, co mają i – 
wspólnie – organizują ucztę godną króla! Ta inspirująca historia mówi o sile, jaką mają ludzie, kiedy 
pracują razem. 

Pinkie Pie and the Rockin’ Ponypalooza Party! - G.M. Berrow 
W tej książce Pinkie Pie planuje zorganizować koncert rockowy w Ponyville, 
aby wesprzeć firmę rodzinną, ale rodzinie nie podoba się ten pomysł. 
Chcą, żeby chociaż raz zachowała się poważnie. Historia ta uczy dzieci, 
jak ważne jest zachowanie pogody ducha i trwanie przy przyjaciołach 
w potrzebie.

Pinkie Pie, najzabawniejszy kucyk w całej okolicy, zawsze 
chętnie rozśmieszy swoich przyjaciół. Zrobi wszystko, 
żeby uszczęśliwić (i nakarmić!) swoich przyjaciół – od 
upieczenia im jakiegoś smakołyku, przez opowiedzenie 
dowcipu, po zorganizowanie przyjęcia. Niektórym 
dzieciom brakuje jedzenia. Wzorem Pinkie Pie Twoje 
dziecko wraz ze swoimi przyjaciółmi mogą umilić im 
dzień, zbierając żywność i przekazując ją rodzinom, 
którym nie wystarcza jedzenia.

Kwestia głodu



• Czystych toreb na artykuły spożywcze lub toreb na zakupy

• Różnych rzeczy do robienia ulotek: Pisaków, papieru, taśmy 
klejącej lub zszywacza

• Miejsca do składania zebranej żywności 

Kroki
•  Zdecyduj, jak chcesz zbierać żywność. Czy będziesz zbierać 

ją w domu, wśród sąsiadów, przyjaciół czy w szkole? 

•  Udekoruj kartony do zbierania; zrób ulotki i plakaty. Zrób 
listę terminów i lokalizacji, w których będzie prowadzona 
zbiórka. Pobierz wzór ulotki, który Ci w tym pomoże

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

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

•   After the collection period has ended, help your child pick 
up the filled boxes and deliver the boxes to a local shelter or 
food pantry 

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

Czystych toreb na 
artykuły spożywcze lub 

toreb na zakupy

Miejsca do 
składania zebranej 

żywności

Różnych rzeczy do 
robienia ulotek: Pisaków, 

papieru, taśmy klejącej lub 
zszywacza

Zbieraj składniki zdrowych śniadań tak, aby inne rodziny 
mogły zaczynać swój dzień pełnowartościowym 
posiłkiem!

Czego potrzebujesz




