
Przyjęcia, 

którym przyświeca wyższy cel, organizowane 
wspólnie z przyjaciółmi

WSZYSTKO, CO MUSISZ WIEDZIEĆ, ABY NASTĘPNE 
SPOTKANIE LUB UROCZYSTOŚĆ TWOJEGO DZIECKA 

WZBOGACIĆ O ELEMENTY NAUKI ŻYCZLIWOŚCI, PRACY 
NA RZECZ INNYCH I DZIELENIA SIĘ SOBĄ Z INNYMI!



Przewodnik o tym, jak organizować wraz z 
przyjaciółmi przyjęcia, którym przyświeca cel 
wyższy

Obchodząc Międzynarodowy Dzień Przyjaźni, możesz pomóc swojemu dziecku poprawić świat na lepsze 
poprzez pielęgnowanie przyjaźni i pomaganie innym. Organizowane wraz z przyjaciółmi przyjęcia, którym 
przyświeca cel wyższy, są wspaniałym sposobem zapewnienia dzieciom prawdziwie fascynującego przeżycia, 
jakim jest czynienie dobra na rzecz ich społeczności, a wszystko to podczas zabawy, którą gwarantują tradycyjne 
spotkania i przyjęcia.

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

Dzięki temu przewodnikowi możesz wzbogacić następne spotkanie towarzyskie lub przyjęcie swojego dziecka w sposób, który 
pozwoli mu zmieniać świat na lepsze. Wszystko, co musisz wiedzieć, aby zaplanować i poprowadzić przyjęcie lub projekt 
wolontariacki, jest tutaj, np.
sześć różnych pomysłów/sugestii powiązanych z tematyką My Little Pony i odnoszących się do organizowania przyjęć/pracy dla 
innych wraz z listą potrzebnych materiałów i instrukcjami, jak takie spotkania poprowadzić.

1. http://sites.gse.harvard.edu/making-caring-common/parents/strategies-tips
2. http://www.childtrends.org/?indicators=volunteering2



Kiedy zbliża się specjalna okazja, taka jak urodziny 
Twojego dziecka lub spotkanie z jego przyjaciółmi, 
jest to wspaniała okazja, żeby porozmawiać ze swoim 
dzieckiem o tym, jak pomagać innym.

Aby pobudzić je do myślenia, możesz przeczytać z nim książkę. 
Książki, w których zachęca się do uczestnictwa w wolontariacie 
w pracy na rzecz społeczności, to: The Quiltmaker's Gift, The 
Mitten Tree, Miss Rumphius, czy Uncle Willie and the Soup 
Kitchen. Można także skorzystać z podanych niżej pytań, aby 
porozmawiać z dziećmi o znaczeniu dawania innym części 
siebie.

• Dlaczego, Twoim zdaniem, ważne jest pomaganie 
innym?
• Jak pomoc innym może polepszyć
• funkcjonowanie Twojej społeczności?
• W jaki sposób chciałbyś/chciałabyś pomagać innym? 

Po wspólnym przeczytaniu książki lub przeprowadzeniu 
rozmowy, porozmawiaj ze swoim dzieckiem o tym, by 
zamienić jego następne urodziny lub przyjęcie w okazję do 
pomocy innym. Wyjaśnij dziecku, że jest wiele sposobów 
na pomoc w zmienianiu swojej społeczności na lepsze. Na 
przyjęciu, któremu będzie przyświecał cel wyższy, dziecko 
może zarówno dobrze się bawić, jak i zmieniać świat na 
lepsze.

Zamień następne przyjęcie swojego 
dziecka w okazję, żeby pomóc innym!

zaczynamy!
wybierz temat

Uczestnictwo w ORGANIZOWANYCH Z PRZYJACIÓŁMI PRZYJĘCIACH, KTÓRYM PRZYŚWIECA WYŻSZY CEL, 
powinno być okazją do nauki, która sprawi Twojemu dziecku radość. Czy Twoje dziecko uwielbia środowisko, tak jak 

Applejack? A może z zapałem pomaga zwierzętom jak Fluttershy? Łatwo jest zorganizować przyjęcie, które będzie dokładnie 
dopasowane do zainteresowań Twojego dziecka. Niezależnie od tego, którą postać z My Little Pony uwielbia Twoje dziecko 

lub jakie ma zainteresowania, mamy dla nich pomysł na przyjęcie!

zorganizuj spotkanie lub przyjęcie
Zawarte w tym przewodniku sugestie dotyczące zorganizowania przyjęcia lub pomocy dla innych można zrealizować w 

dowolnym czasie lub w różnych celach. Na przykład, mogą być użyte podczas następnych urodzin Twojego dziecka, 
przyjęcia z nocowaniem, spotkania z okazji jakiegoś święta lub podczas zabawy w weekend.

przeznacz czas na moment zastanowienia się
Po skończonym przyjęciu, podczas którego organizowaliście pomoc dla innych, znajdź czas, aby poprosić uczestników 

przyjęcia,
żeby zastanowili się nad tym, komu pomogli i w jaki sposób udało im się zmienić trochę świat na lepsze. Aby Ci pomóc, na 

końcu tego przewodnika
umieściliśmy trzy krótkie zadania, które ułatwią dzieciom refleksję nad tematem.
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przyjęcie, którego 
tematem są zwierzęta

Okaż zwierzętom,
jak bardzo o nie dbasz

– tak jak Fluttershy!

zadanie
Fluttershy ma wielkie serce i wyjątkowy dar opiekowania się 
zwierzętami. Potrafi oczarować każde zwierzę, poczynając od 
małych stworzonek leśnych, a na potężnych mitycznych bestiach 
kończąc! Wzorem Fluttershy, podczas następnego przyjęcia 
Twoje dziecko wraz ze swoimi przyjaciółmi może pomóc 
zwierzętom, robiąc karmniki dla ptaków.

przygotuj się do przyjęcia
Wyślij do wszystkich swoich gości zaproszenie, aby 
poinformować ich, że przyjęciu będzie przyświecał szczytny cel. 
W zaproszeniu zachęć gości do założenia ubrań, które można 
pobrudzić. Przyozdób dom lub salę, w której ma się odbyć 
przyjęcie, balonami, wstążkami i transparentami, które będą 
powiązane z tematem zwierząt, a na stół połóż obrus.

co będzie potrzebne:
• Pusta rolka po papierowym ręczniku 
lub papierze toaletowym.
• Sznurek.
• Drewniane patyki.
• Masło orzechowe.
• Ziarenka dla ptaków.

jak to robimy:
Podaj dzieciom garść informacji o ptakach, żeby 
mogły się o nich czegoś nauczyć.
- Ziemię zamieszkuje ok. 300 miliardów ptaków, 
które są przedstawicielami prawie 10 000 ich 
gatunków.
- Istnieje znaczne ryzyko, że 1300 gatunków 
ptaków na całym świecie wkrótce wyginie.

• Zrób dwa otwory w którymkolwiek boku na wierzchu rolki i 
przeciągnij przez nie sznurek, zawiązując u góry supeł. W ten sposób 
powiesisz karmnik!
Następnie wytnij kilka szczelin w kartonowej tubie. Dobrym pomysłem 
jest umieszczenie w szczelinach patyków przed rozsmarowaniem masła 
orzechowego. Ptaki będą mogły usiąść na patykach podczas zajadania 
swoich smakołyków.
• Za pomocą łyżki rozsmaruj grubą warstwę masła orzechowego na 
całej kartonowej rolce. Warstwa powinna być gruba, ponieważ im 
więcej masła, tym więcej ziarenek się do niego przyklei.
Dociskając rolkę, obtocz ją w ziarenkach.
• Po tym, jak dzieci skończą robić swoje karmniki, zachęć ich, aby 
zabrały je do domu i wywiesiły na zewnątrz!

Następnie zakończ przyjęcie pożegnaniem…

Podziękuj swoim gościom za pomoc w karmieniu ptaków! Koniecznie 
poproś swoich gości, aby wraz ze swoimi rodzicami zastanowili się nad 
znaczeniem tego praktycznego zadania, dzięki któremu pomogły w danej 
sprawie. Wybierz któreś z zadań z części z kwestiami do przemyślenia 
znajdującej się na stronie 10. pod koniec niniejszego przewodnika, aby 
pomóc swoim gościom w zastanowieniu się nad tym, co udało im się 
zrobić i w jaki sposób to sprawi, że świat stanie się lepszym miejscem.
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przyjęcie, którego 
tematem jest robienie 
kartek

Bądź lojalny wobec swoich 
przyjaciół wzorem

Rainbow Dash

zadanie
Kiedy przyjaciel jest chory lub znajduje się w potrzebie, Rainbow 
Dash pierwsza zgłasza się na ochotnika do pomocy. Twoje dziecko 
i jego przyjaciele mogą stać się bohaterami dla dzieci, które 
przebywają w szpitalu, wysyłając im kartki, które podniosą ich na 
duchu.

przygotuj się do przyjęcia
Wyślij do wszystkich swoich gości zaproszenie, aby poinformować 
ich, że przyjęciu będzie przyświecał szczytny cel. Przed przyjęciem 
znajdź miejscowy szpital dla dzieci, zadzwoń do nich i zapytaj, czy 
przyjmą wykonane przez dzieci kartki. Dowiedz się trochę o tym 
szpitalu i o leczonych w nim dzieciach, żeby można je było 
przekazać swojemu dziecku i jego przyjaciołom.

co będzie potrzebne:
Czyste kartki i koperty (lub papier, który można pociąć i złożyć w 
kartkę)
• Przybory dekoracyjne, takie jak: pisaki, kredki, pieczątki + 
poduszki do pieczątek, naklejki

jak to robimy:
Powiedz swojemu dziecku i jego przyjaciołom, że będą 
wykonywali kartki dla chorych dzieci.
• Opowiedz im trochę o chorych dzieciach i o tym, jak 
będą im pomagać:
- Kiedy dzieci źle się czują, zwłaszcza wtedy, gdy dokucza 
im ból, często się boją lub martwią się.
- Wysłanie kartek do dzieci w szpitalu może pomóc im 
poradzić sobie z uczuciem odosobnienia i samotności.

Powiedz swojemu dziecku i jego przyjaciołom, że będą 
wykonywali kartki dla chorych dzieci. Opowiedz im trochę o 
szpitalu, do którego przekażecie kartki.
• Poproś dzieci o udekorowanie kartki lub kartek
• Zasugeruj, żeby pisali wiadomości podnoszące na duchu, takie 
jak:
- Życzymy Ci dużo siły.
- Jesteś niezwykła.
- Nigdy nie zapominaj, że jesteś rewelacyjny.
- Imponujesz nam.
- Życzymy Ci miłego dnia.
- Świecisz jaśniej niż słońce.
- Inspirujesz nas.
- Jesteś dzielna.
- Wierzymy w Ciebie.
• Zbierz kartki do przekazania.

Następnie zakończ przyjęcie pożegnaniem…

Podziękuj swoim gościom za umilenie dnia chorym dzieciom! 
Koniecznie poproś swoich gości, aby wraz ze swoimi rodzicami 
zastanowili się nad znaczeniem tego praktycznego zadania, dzięki 
któremu pomogły w danej sprawie. Wybierz któreś z zadań z części z 
kwestiami do przemyślenia znajdującej się na stronie 10., aby pomóc 
swoim gościom w zastanowieniu się nad tym, co udało im się zrobić i 
w jaki sposób to sprawi, że świat stanie się lepszym miejscem.
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przyjęcie w ogródku

Bądź przyjacielem
środowiska wzorem

Applejack!

zadanie
Applejack uwielbia spędzać dni na zewnątrz, opiekując się farmą 
Sweet Apple. Jest uczciwym kucykiem, na którym można polegać. 
Dba o swoich przyjaciół, rodzinę i środowisko. Twoje dziecko wraz 
ze swoimi przyjaciółmi może pomóc środowisku naturalnemu, siejąc 
nasiona i hodując roślinki, które mogą następnie dać kochanym 
przez siebie osobom lub ludziom potrzebującym. Jest to idealne 
zadanie dla dzieci, które uwielbiają przebywać na świeżym 
powietrzu.

przygotuj się do przyjęcia
Wyślij do wszystkich swoich gości zaproszenie, aby poinformować 
ich, że przyjęciu będzie przyświecał szczytny cel. W zaproszeniu 
zachęć gości do założenia ubrań, które można pobrudzić. Przyozdób 
dom lub salę, w której ma się odbyć przyjęcie, balonami, wstążkami i 
transparentami, które będą powiązane z tematem środowiska 
naturalnego, a na stół połóż obrus. Ustaw stół ze wszystkimi 
materiałami i przyborami, które będą dzieciom potrzebne do 
zasadzenia roślinek.

co będzie potrzebne:
Małe gliniane doniczki.
• Małe roślinki.
• Ziemia do sadzenia.
• Przybory do malowania twarzy.

jak to robimy:
Podziel się ze swoim dzieckiem i jego gośćmi kilkoma 
informacjami na temat
środowiska:
- Każdego dnia wymiera co najmniej
jeden gatunek roślin lub zwierząt.
- Drzewa i rośliny są płucami naszej planety. Pochłaniają 
dwutlenek węgla i oddają tlen.

Następnie zakończ przyjęcie pożegnaniem

Zadania na zakończenie…

Podziękuj swoim gościom za bycie przyjaciółmi środowiska 
naturalnego. Koniecznie poproś swoich gości, aby wraz ze swoimi 
rodzicami zastanowili się nad znaczeniem tego praktycznego zadania, 
dzięki któremu pomogły w danej sprawie. Wybierz któreś z zadań z 
części z kwestiami do przemyślenia znajdującej się na stronie 10. pod 
koniec niniejszego przewodnika, aby pomóc swoim gościom w 
zastanowieniu się nad tym,
co udało im się zrobić i w jaki sposób to sprawi, że świat stanie się 
lepszym miejscem.
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• Poproś dzieci, żeby farbą do malowania twarzy przyozdobiły 
gliniane doniczki.
• Kiedy będą już gotowe, jako osoba dorosła pomóż im wsypać ziemię 
do doniczek.
• Pozwól gościom wybrać, jakie zioła lub kwiaty chcieliby posadzić.
• Poproś gości o posadzenie roślin w swojej doniczce – w ten sposób 
są gotowe do przekazania.
• Jeśli to możliwe, znajdź dom spokojnej starości, schronisko lub inną 
organizację, która pomaga ludziom starszym, rodzinom lub dzieciom, 
i przekażcie im roślinki. Jeśli w pobliżu nie ma takiej organizacji, 
dzieci po prostu zabierają swoją roślinkę do domu, a Ty 
przypominasz im o tym, jak ważne jest bycie przyjacielem środowiska 
naturalnego.



przyjęcie, którego 
tematem jest przyjaźń

Wzorem Twilight 
Sparkle promuj magię 

przyjaźni!

zadanie
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 o magii przyjaźni. Pomóż 
swojemu dziecku i jego przyjaciołom pomyśleć o znaczeniu przyjaźni 
i życzliwości i nauczyć je dzielić się nimi z innymi.

przygotuj się do przyjęcia
Wyślij do wszystkich swoich gości zaproszenie, aby poinformować 
ich, że przyjęciu będzie przyświecał szczytny cel. Przyozdób dom lub 
salę, w której ma się odbyć przyjęcie, balonami, wstążkami i 
transparentami, które będą powiązane z tematem przyjaźni, a na stół 
połóż obrus. Ustaw stół ze wszystkimi materiałami i przyborami, 
które będą dzieciom potrzebne do przygotowania małych latarenek 
przyjaźni.

co będzie potrzebne:
• Słoiki po jedzeniu dla dzieci
• Kolorowa bibuła
• Klej i nożyczki
• Drut i koraliki
• Świeczki do podgrzewaczy

jak to robimy: 
• Przekaż swojemu dziecku i jego gościom parę informacji o potędze przyjaźni:
- Przyjaciele uszczęśliwiają nas i sprawiają, że jesteśmy zdrowsi.
- Przyjaciele mogą pomóc nam wykształcić i zachować dobre nawyki.
• Potnij bibułę na małe kawałki/kształty.
• Przyklej małe kawałki bibuły na zewnątrz
słoiczka.
• Ułóż bibułę tak, żeby słoiczek przypominaj witraż. Poczekaj, aż całkowicie 
wyschnie klej.

• Owiń luźno drutem górną część słoika. Owiń słoiczek 
kawałkiem drutu, żeby zrobić rączkę. Pozostaw jedną część 
nieprzyczepioną i ponawlekaj na drut koraliki.
• Uformuj rączkę z drutu i koralików, a luźny koniec owiń 
mocno wokół góry słoika.
• Do środka każdego słoiczka włóż świeczkę do podgrzewacza 
(mini-latarenka).
• Zapytaj się swojego dziecka i jego przyjaciół, komu chcieliby 
podarować latarenki. Mogą na przykład wybrać miejscowy dom 
spokojnej starości.

Następnie zakończ przyjęcie pożegnaniem…

Podziękuj swoim gościom za dzielenie się z innymi magią przyjaźni 
i życzliwości. Koniecznie poproś swoich gości, aby wraz ze swoimi 
rodzicami zastanowili się nad znaczeniem tego praktycznego 
zadania, dzięki któremu pomogły w danej sprawie. Wybierz któreś 
z zadań z części z kwestiami do przemyślenia znajdującej się na 
stronie 10., aby pomóc swoim gościom w zastanowieniu się nad 
tym, co udało im się zrobić i w jaki sposób to sprawi, że świat stanie 
się lepszym miejscem.
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przyjęcie, którego 
tematem jest 

jedzenie

Wzorem Pinkie Pie pomóż 
uszczęśliwiać inne dzieci!

zadanie
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. Twoje dziecko i 
jego przyjaciele mogą pomóc przyozdobić torby, które zaniosą do 
domu, napełnią żywnością i przekażą potrzebującym!

przygotuj się do przyjęcia
Wyślij do wszystkich swoich gości zaproszenie, aby poinformować 
ich, że przyjęciu będzie przyświecał szczytny cel. Poproś swoich 
gości o przyniesienie do przekazania nie psującej się żywności. 
Przyozdób dom lub salę, w której ma się odbyć przyjęcie, 
balonami, wstążkami i transparentami, które będą powiązane z 
tematem Pinkie Pie i to, czego jest symbolem, a na stół połóż 
obrus. Ustaw stół ze wszystkimi materiałami i przyborami, które 
będą dzieciom potrzebne do przygotowania toreb. Przed 
przyjęciem znajdź miejscową organizację, taką jak bank żywności 
lub jadłodajnia dla ludzi ubogich, która przyjmuje małe dary z 
żywnością.

co będzie potrzebne:

jak to robimy: 
• Poproś swoich gości, aby złożyli w jednym miejscu żywność, 
którą chcą przekazać.
• Przekaż kilka faktów na temat głodu swojemu dziecku i
jego przyjaciołom.
- Na ziemi jedna osoba na dziewięć nie ma wystarczająco dużo 
jedzenia.
- Codziennie ponad 300 milionów chodzi głodnych spać.

• Przekaż kilka faktów na temat głodu swojemu dziecku i
jego przyjaciołom.
- Na ziemi jedna osoba na dziewięć nie ma wystarczająco dużo 
jedzenia.
• Powiedz swojemu dziecku i jego przyjaciołom, że mogą 
poprawiać świat na lepsze i pomagać głodnym dzieciom, 
przekazując im jedzenie.
• Pomóż swojemu dziecku i jego gościom w przystrajaniu 
toreb.
• Kiedy już skończą, poproś swoje dziecko i jego przyjaciół o 
włożenie do toreb żywności, którą przynieśli ze sobą na 
przyjęcie.
• Powiedz gościom, dokąd będą przekazywali żywność i komu 
w ten sposób pomogą.

Następnie zakończ przyjęcie pożegnaniem…

Podziękuj swoim gościom za pomoc ludziom głodnym. 
Koniecznie poproś swoich gości, aby wraz ze swoimi rodzicami 
zastanowili się nad znaczeniem tego praktycznego zadania, 
dzięki któremu pomogły w danej sprawie. Wybierz któreś z 
zadań z części z kwestiami do przemyślenia znajdującej się na 
stronie 14., aby pomóc swoim gościom w zastanowieniu się nad 
tym, co udało im się zrobić i w jaki sposób to sprawi, że świat 
stanie się lepszym miejscem.
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• Przybory dekoracyjne, takie jak pisaki, markery, naklejki, brokat 
itp.
• Papierowe torby, po jednej dla każdego dziecka



przyjęcie, którego 
tematem jest zbieranie 
funduszy

Wzorem Rarity bądź 
hojnym dzieckiem!

zadanie
Rarity jest z natury hojna i jest czystego serca. Czerpiąc 
ze szczodrości Rarity, Twoje dziecko i jego przyjaciele 
mogą zorganizować w sąsiedztwie mecz sportowy, 
podczas którego zbiorą pieniądze dla bezdomnych 
dzieci.

przygotuj się do przyjęcia
Wyślij do wszystkich swoich gości zaproszenie, aby 
poinformować ich, że przyjęciu będzie przyświecał 
szczytny cel. Powiedz swoim gościom, że przyjęcie 
odbędzie się na zewnątrz i że podczas niego odbędzie się 
wydarzenie sportowe! Mimo tego, że przyjęcie będzie na 
zewnątrz, pomyśl o przyniesieniu dekoracji, balonów i/
lub słodkich smakołyków, które nadadzą wydarzeniu 
świąteczny charakter.

co będzie potrzebne:

jak to robimy:  
• • Opowiedz trochę swojemu dziecku i jego gościom o 
dzieciach, które nie mają domów:
• o Na świecie na ulicach mieszka obecnie ok. 100 milionów 
dzieci.
• o Ze wszystkich bezdomnych osób rodziny stanowią prawie 
40%.
• • Zaproś wystarczającą liczbę dzieci, tak aby w każdej 
drużynie było co najmniej 7 osób lub 14 dzieci. 

• Razem ze swoim dzieckiem i jego przyjaciółmi zdecyduj, której organizacji 
charytatywnej zajmującej się osobami bezdomnymi lub biednymi będziecie 
pomagać.
• Zorganizuj miejsce, w którym odbędzie się mecz piłki nożnej. Może to być w 
szkolnej sali gimnastycznej, miejscowym centrum sportowym, na siłowni lub na 
świeżym powietrzu. 
• Dowiedz się na miejscu, czy mają piłkę, która przyda się podczas wydarzenia. 
o Jeśli musisz kupić piłkę, poproś o dofinansowanie w miejscowym sklepie 
sportowym. Im więcej pieniędzy przekażą, tym więcej pieniędzy zostanie 
bezpośrednio przekazanych instytucji charytatywnej.  
• Porozmawiaj ze swoim dzieckiem o tym, w jaki sposób chcecie zbierać pieniądze 
podczas wydarzenia. Sugerujemy, żeby każdy uczestnik przyniósł $20, ale możesz 
podnieść lub zwiększyć tę kwotę albo pomyśleć o innych sposobach zebrania 
pieniędzy. 
• Znajdź innego dorosłego, który będzie sędzią lub bądźcie sędziami na zmianę.  
• W dzień wydarzenia zbierz pieniądze od uczestników i baw się dobrze, grając z 
dziećmi w piłkę.  
• Przekaż zebrane pieniądze wybranej organizacji. 

Następnie zakończ przyjęcie pożegnaniem…

Podziękuj swoim gościom za pomoc osobom bezdomnym! Koniecznie poproś 
swoich gości, aby wraz ze swoimi rodzicami zastanowili się nad znaczeniem tego 
praktycznego zadania, dzięki któremu pomogły w danej sprawie. Wybierz któreś z 
zadań z części z kwestiami do przemyślenia znajdującej się na stronie 10., aby 
pomóc swoim gościom w zastanowieniu się nad tym, co udało im się zrobić i w jaki 
sposób to sprawi, że świat stanie się lepszym miejscem.
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• Przestrzeń na wolnym powietrzu lub pomieszczenie, 
takie jak szkolna sala gimnastyczna lub hala w obiekcie 
sportowym.
• Piłka do kopania



zadania, które ułatwią dzieciom refleksję nad tematem

Zadania, które ułatwią dzieciom refleksję nad tematem, są 
świetnym sposobem, dzięki któremu Twoje dziecko i jego rodzice 
zastanowią się nad tym, co zrobili i jak to pomoże światu stać się 
lepszym miejscem. Aby zacząć, wybierz z zadań podanych niżej!

rzucanie do siebie piłki, stojąc w okręgu:
Poproś dzieci, aby usiadły lub stanęły w okręgu twarzami do siebie. Jedna osoba rzuca piłkę 
lub turla ją do innej osoby w okręgu. Każda osoba ma okazję, aby skończyć zdanie dotyczące 

projektu. Osoba z piłką zaczyna swoje zdanie, a następnie wypowiada imię osoby, której 
przekazuje piłkę. Następna osoba kończy zdanie w wybrany przez siebie sposób, i tak dalej. 

Kiedy piłka ukończy okrąg, zacznij nową rundkę z nowym zdaniem.

WYKORZYSTAJ NASTĘPUJĄCE ZDANIA:

• „Ten projekt dał mi wiele satysfakcji, ponieważ... ”
• „Nie wiedziałem/wiedziałam, że jestem dobry/dobra w... ”
• „Następnym razem, kiedy zgłosimy się na ochotnika, chciałbym/chciałabym pomóc...”

magiczna różdżka
W tym zadaniu wykorzystany jest koncept różdżki magicznej, która pomoże dzieciom 

opowiadać o swoim doświadczeniu w roli wolontariusza i zastanowić się nad nim. Podziel gości 
na 5 małych grup i poproś, aby każda grupa usiadła w okręgu. Powiedz wszystkim, że właśnie 
znalazłaś magiczną różdżkę, która pozwala Ci podarować życzenia i zadawać pytania: „Jeśli 

mógłbyś podarować życzenie jednej osobie, kto by to był? Jak myślisz, jakie byłoby życzenie tej 
osoby?” i „W jaki sposób Twoim zdaniem to, co zrobiliśmy dzisiaj, wpłynie na czyjeś 

samopoczucie i w jaki sposób jest to podobne do podarowania komuś życzenia?”

słownik obrazkowy
Podziel dzieci na małe 5–7 osobowe grupy. Poproś wszystkich, aby po kolei narysowali coś 

związanego z ich wolontariatem i tym, jak się z tym czuli. Kiedy jedna osoba będzie rysowała, 
poproś innych o zgadnięcie, co ten rysunek będzie przedstawiał. Po ukończeniu rysunku jego 

autor lub autorka opowiadają o nim i w jaki sposób odnosi się on do projektu.
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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




