
Rainbow Dash-
foreldreveiledning

1. http://sites.gse.harvard.edu/making-caring-common/parents/strategies-tips
2. http://www.childtrends.org/?indicators=volunteering

For å feire den internasjonale vennskapsdagen 30. juli, kan du hjelpe barnet ditt 
med å bidra til å gjøre verden bedre gjennom vennskap og hjelp til andre.

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

Den internasjonale vennskapsdagen fokuserer på 
kraften i og betydningen av vennskap – akkurat som 
figurene i My Little Pony gjør. Visste du at hver av 
ponniene representerer et harmonielement som 
hjelper barnet med å være en god venn? Pinkie Pie 
representerer latter, Fluttershy representerer omsorg, 
Applejack representerer ærlighet, Rainbow Dash 
representerer lojalitet, Rarity representerer 
sjenerøsitet og Twilight Sparkle representerer det 
magiske ved et vennskap!

Disse elementene er avgjørende for å skape sterke, 
omsorgsfulle og empatiske unge mennesker som er i stand til 
å gi noe både til sine venner og til lokalsamfunnet. 

Forskning tyder på at empati, omsorg og medfølelse er til 
stede allerede tidlig i livet, men at barn trenger voksnes hjelp 
for å bli omsorgsfulle og etiske mennesker1. Frivillig arbeid er 
en praktisk, enkel og morsom måte å hjelpe barnet til å vise 
omsorg, giverglede og vennskap på, lære dem hvorfor det er 

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

så viktig å hjelpe andre og forklare hvordan de kan gjøre en 
forskjell. Frivillig arbeid vil gagne barnet ditt når det vokser 
opp. Unge mennesker som jobber som frivillige, har vist 
"større respekt for andre, lederegenskaper og en forståelse av 
samfunnsansvar som kan overføres til voksenlivet.2”

Etter at barnet har fullført prosjektet sitt, vil vi veldig gjerne at 
du kommer tilbake til oss og forteller oss hva hun eller han har 
gjort! Hvis du laster opp et bilde og en kort historie, så vil 
barnet få en My Little Pony-plakat!

Besøk generationOn.org/mlp for å lese mer og for å 
dele din historie.



Anbefalt lesning:
Anna’s Special Present av Yoriko Tsutsui 
Anna liker ikke at lillesøsteren hennes, Katy, maser om å få leke med 
favorittdukken hennes, men når Katy blir syk og havner på sykehuset, så vet 
Anna akkurat hvilken gave som vil få henne i bedre humør.

Rainbow Dash and the Daring Do Double Dare av G.M. 
Berrow. 
I denne boken er Rainbow Dash en stor tilhenger av bokserien Daring Do. 
For å bevise at hun er den aller største tilhengeren, bestemmer hun seg 
for å vise vennene sine at hun kan være like modig og dristig som 
helten sin. Denne historien lærer barn om viktigheten av å være 
modig, uredd, og fremfor alt, det å være en lojal venn.

Ideer til hva dere kan 
snakke om
Bruk tipsene til samtaleemner nedenfor for å 
hjelpe barna med å få en bedre forståelse av 
dette problemet.

  På hvilke måter kan vi hjelpe barn 
som er syke?

     

      
     

 Hvorfor er det viktig å hjelpe syke 
barn til å føle seg glade?

 Hva annet kan vi gjøre for å hjelpe?

Hva barnet ditt 
vil lære 

• Hvordan man hjelper 
syke barn 

Hvordan man kan gjøre 
det å “gi noe tilbake” til en 

vane i hverdagen

Hvem du vil 
hjelpe

o Barn som er syke 
og på sykehuset  
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Rainbow Dash er en ponni full av fart og spenning, og 
som gang på gang viser at hun er en sann helt og en 
sann venn. Når en venn har behov for hjelp, er 
Rainbow Dash alltid den første som stiller opp. 
Akkurat som Rainbow Dash kan du være en venn for barn 
som er syke ved å stille opp og være der for dem mens de 
kjemper mot sykdommen. Barnet ditt og hans/hennes 
venner kan hjelpe med å samle inn luer for å gjøre de syke 
barna både varme og glade!

Visste du at?
Barn i alle aldre forstår at det ikke er noe morsomt å være 
syk. Selv om det å ha en sunn livsstil er viktig, så forebygger 
det ikke alltid sykdommer.

I motsetning til noen kreftformer hos voksne er ikke 
kreftformer hos barn knyttet til livsstilsfaktorer, og det er 
derfor lite man kan gjøre for å forebygge dem. Enkelte barn 
som er kreftsyke, vil miste håret sitt.

Spørsmålet om helse og velvære



• NYE luer: Hvilken type luer liker du å bruke? Samle 
sammen hatter fra lokale sportsklubber, landslag eller 
universiteter/høyskoler! Myke fleece- eller bomullsluer kan 
være ekstra behagelige for barn med sensitiv hodebunn.

• Esker til å samle luene i.

• Papir til kort, bånd og sikkerhetsnåler til kortene. 

Trinn
• Bestem deg for hvordan du vil samle inn hattene. Vil du samle 

inn luene hjemme, i nabolaget, fra vennene dine eller på 
skolen? 

• Dekorer innsamlingseskene, og lag flygeblad og plakater. Sett 
opp en liste med oversikt over hvor og når du vil foreta en 
innsamling, og hvilken type luer du trenger. Last ned denne 
nyttige flygebladmalen.

• Teip eller stift et flygeblad på hver av innsamlingseskene. 
Inviter vennene dine og/eller naboer til å komme hjem til deg 
med luene sine, eller til å levere eskene på 
innsamlingspunktene dine i følge med en voksen.

• Med hjelp av en voksen og vennene dine kan du fylle opp 
eskene og levere luene til et lokalt sykehus.  

HVEM ER GENERATIONON?

generationOn er ungdomsorganisasjonen til Points of Light. Den utløser 
kraften hos barn og tenåringer slik at de kan sette sitt preg på verden. 
generationOn inspirerer og mobiliserer årlig hundretusener av barn og 
tenåringer og gir dem verktøyene de trenger til å gjennomføre tiltak som 
omfatter hjelpearbeid, læring gjennom frivillig arbeid og ungt lederskap. De 
tilbyr også verktøy og ressurser til barn, tenåringer, familier, 
ungdomsarbeidere og lærere slik at de kan hjelpe barna med å forandre 
verden og seg selv gjennom å hjelpe andre. Du finner mer informasjon på 
www.generationon.org

Kul luesamling for barn med kreft
Det du trenger

Samle sammen hatter fra lokale 
sportsklubber, landslag eller 

universiteter/høyskoler!

Esker til å 
samle luene i

Papir til kort, bånd 
og sikkerhetsnåler til 

kortene.




