Föräldraguide till

Pinkie Pie

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!

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.2”
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!

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 människor1. 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. Frivilligarbete kommer att
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http://sites.gse.harvard.edu/making-caring-common/parents/strategies-tips

Besök generationOn.org/mlp för att läsa mer och
dela med dig av er berättelse.
2

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

Frågan om hunger
Pinkie Pie är den spralligaste av alla ponnyer och alltid
mån om att få sina vänner att le. Oavsett om hon
bakar, ordnar med fest eller drar ett skämt så gör
Pinkie Pie vad helst för att hennes vänner ska bli fulla
av glädje (och mat!). En del barn får inte tillräckligt
med mat att äta. Precis som Pinkie Pie kan ditt barn
tillsammans med sina vänner hjälpa till göra andra
barns liv lite bättre genom att skänka mat till familjer
som inte har tillräckligt att äta.

Visste du att … ?

Över 805 miljoner av jordens 7,3 miljarder människor,
d.v.s. en av nio, led av kronisk undernärdhet 2012–2014.
Nästan alla hungrande människor, 791 miljoner, bor i
utvecklingsländer. Barn som inte får tillräckligt med mat
blir oftare sjuka än andra barn och kan ha svårt för att
koncentrera sig i skolan.

Det här kommer
ditt barn att lära sig
• Hur man kan hjälpa
barn som är hungriga.
• Hur man kan göra det
till en daglig vana att
”ge något tillbaka”.

Idéer till samtalsämnen

Utgå från dessa samtalsämnen för att
hjälpa barnen att få en djupare förståelse
för problemet.
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Dessa kommer du
att hjälpa
• Familjer som inte har
tillräckligt att äta.
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Varför är det viktigt att hjälpa barn
2 som inte får tillräckligt att äta?

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

Vilka sätt finns det för dig att hjälpa
barn som hungrar?
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Lästips:
Stone Soup av Jon J. Muth
Tre hungriga och trötta främlingar är på genomresa i en by. Byborna som är bittra och
misstänksamma gömmer sin mat och stänger sina fönsterluckor. Men så kommer de klyftiga
främlingarna på tanken att laga soppa på stenar. Alla andra rycks med av idén och tar med sig det de
har – snart har de skapat en majestätisk festmåltid tillsammans! Denna inspirerande berättelse
handlar om den styrka som människor besitter när de arbetar tillsammans.

Pinkie Pie and the Rockin’ Ponypalooza Party! av G.M. Berrow
I den här boken planerar Pinkie Pie en rockkonsert i Ponyville för att stödja
familjeföretaget, men Pinkies familj är inte så glada i idén. De vill att hon
ska vara lite seriös för en gångs skull. Berättelsen lär barn om vikten av
att vara positiv och att finnas där för sina vänner när de behöver det.

Samla in nyttiga frukostvaror så att familjer kan börja
dagen med en näringsrik måltid!
Det här behöver du
• Rena matkassar eller bärkassar
• Saker att göra flygblad av: pennor, papper, tejp eller
häftapparater
• En plats där maten kan samlas in

Steg
• Bestäm hur du ska samla in maten. Kommer du att ta mat
hemifrån, samla in i kvarteret där du bor, be dina vänner eller
samla in i skolan?

Rena
matkassar eller
bärkassar

• Dekorera insamlingslådorna samt gör flygblad och affischer.
Informera om datum och plats för insamlingen. Hämta den
här flygbladsmallen som ett hjälpmedel.
• Tejpa eller häfta fast ett flygblad på varje insamlingslåda. Bjud
in dina vänner och/eller grannar att lämna in sina matvaror
hemma hos dig eller ställ ut lådorna på insamlingsplatser
tillsammans med en vuxen.
• Be en vuxen och dina vänner om hjälp med att plocka upp de
fyllda lådorna och leverera dem till ett lokalt härbärge eller
ett soppkök.

Saker att göra flygblad
av: pennor, papper,
tejp eller häftapparater

En plats där
maten kan
samlas in

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

