Rarity – 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 saakka.2
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.
2

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

Asunnottomuus
Rarity on antelias luonteeltaan, ja hänen sydämensä
on puhdasta kultaa. Hänen anteliaisuutensa sekä
intonsa valmistaa ainutlaatuisia luomuksia ystävilleen
auttavat Raritya välittämään ympärilleen hyvää mieltä,
missä vain hän onkin.
Rarityn tavoin lapsesi ja hänen ystävänsä voivat
osoittaa anteliaisuuttaan tekemällä pehmeitä tyynyjä
turvakodeissa asuville lapsille.

Tiesitkö?
Asunnottomuus on vakava ongelma ympäri maailman.
Maailmassa on noin 100 miljoonaa lasta, jotka asuvat
kadulla. Miltei puolet asunnottomista on perheitä. Monet
mukavuudet, joita ihmiset pitävät itsestään selvyyksinä, ovat
luksusta niille, joilla ei ole omaa kotia.

Mitä lapsesi
oppii

Ketä autatte

• Miltä asunnottomista
ihmisistä tuntuu
• Kuinka ottaa hyvän
tekeminen jokapäiväiseksi
tavaksi

Keskusteluideoita

Käytä näitä keskustelun aloituksia
auttaaksesi lastasi saamaan paremman
käsityksen ongelmasta.
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Miksi on vaikea kuvitella, millaista on
olla koditon?

• Paikallinen yömaja, turvakoti
tai vastaava
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Miksi luulet, että jotkut ihmiset
ovat asunnottomia?
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2 Miksi on tärkeää auttaa
3
4 asunnottomia ihmisiä?
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4 Mitä muuta voimme tehdä
auttaaksemme?
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Lukuehdotuksia:

4
Selavi,
That is Life: A Haitian Story of Hope, kirjoittanut Youme
Landowne

Tämä on tositarina Selavista, nuoresta pojasta, joka päätyy kodittomana Haitin
kaduille. Selavin ja muiden katulasten täytyy löytää ruokaa ja nukkumapaikka.
Tämä tarina välittää toivoa kodittomuuden kanssa kamppaileville lapsille.

Rarity and the Curious Case of Charity, kirjoittanut G.M.
Berrow
In this book, Rarity is excited to welcome her new apprentice, Charity,
to Ponyville. But after Charity begins to copy the fashionista’s every
move, Rarity realizes this pony is a problem! This story teaches
children about the importance of sharing with friends while
being true to yourself.

Tee pehmeä tyyny
Mitä tarvitset

• Vedenkestäviä, värillisiä tusseja
• Kangastusseja

Vedenkestäviä,
värillisiä tusseja

• Pieniä tyynyliinoja, neuloja ja lankaa
• Ei-allergisoivaa täytevanua

Toimenpiteet
1. Kotitekoinen kortti: lataa tämä Rarity-korttimalli avuksi.
2. Piirrä tusseilla kuva tyynyliinan toiselle puolelle.
3. Täytä tyynyliina vanutäytteellä. Ompele aikuisen
avustuksella tyynyliina kiinni.
4. Pyydä ystävääsi avuksi tekemään mukava piirros tai kortti
annettavaksi tyynyn kanssa.

Pieniä
tyynyliinoja,
neuloja ja lankaa

5. Lahjoita tyyny yhdessä aikuisen ja ystäviesi kanssa
paikalliseen väliaikaismajoitukseen tai sairaalaan.

Kotitekoinen kortti

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

