
Yardım 

Amaçlı Arkadaşlık Partileri

ÇOCUĞUNUZUN PARTİSİNE VEYA ARKADAŞ 
TOPLANTISINA İYİLİK, YARDIMSEVERLİK VE 
PAYLAŞMA GİBİ DEĞERLER EKLEMENİZ İÇİN 

BİLMENİZ GEREKEN HER ŞEY!



Yardım Amaçlı Arkadaşlık Partisi Kılavuzu

Uluslararası Arkadaşlık Günü kutlamasında, çocuğunuzun arkadaşlık ve yardım üzerinden dünyada bir iz 
bırakmasına yardımcı olabilirsiniz. Yardım Amaçlı Arkadaşlık Partileri, çocukların sıradan bir toplantının ve 
partinin eğlencesini deneyimlemelerini sağlarken, onlara toplumları için güzel bir şeyler yapmanın gerçek 
heyecanını da yaşatır.

Uluslararası Arkadaşlık Günü tıpkı My Little Pony karakterleri gibi arkadaşlığın önemine ve gücüne odaklanır.  Her bir Pony'nin 
bir çocuğun iyi bir arkadaş olmasına yardımcı olan Uyum Elementleri'ni temsil ettiğini biliyor muydunuz? Pinkie Pie mutluluğu, 
Fluttershy iyiliği, Applejack dürüstlüğü, Rainbow Dash sadakati, Rarity cömertliği, Twilight Sparkle arkadaşlığın sihrini temsil eder!

Bu elementler, arkadaşlarına ve toplumlarına bir şeyler verebilen güçlü, özenli, empati kurabilen genç insanlar yetiştirmek için 
temel niteliktedir. 

Araştırmalar empati, özen ve şefkat tohumlarının hayatın ilk dönemlerinde atılması gerektiğini öneriyor; ancak çocukların 
yardımsever, etik insanlar olarak büyüyebilmeleri için yetişkinlerin yardımına ihtiyacı vardır. Gönüllü hizmetler sayesinde 
çocuğunuzun yardımseverlik, paylaşma ve arkadaşlık pratiği yapmasına yardımcı olabilir, onlara başkalarına nasıl yardım 
edebileceklerini ve nasıl fark yaratabileceklerini pratik, kolay ve eğlenceli bir yolla öğretebilirsiniz. Gönüllülük çocuğunuz 
büyüdükçe ona fayda sağlayacaktır. Gönüllü olan çocuklar; yetişkin hayatlarına da taşıyabilecekleri başkalarına saygı, liderlik 
yetenekleri ve vatandaş olmayı anlama gibi önemli becerilere de sahip olurlar.

Çocuğunuzun bir sonraki toplantısını veya partisini onun için farklı bir hale getirmek için bu kılavuzu kullanabilirsiniz. Partinizi 
veya gönüllü projenizi planlamak ve ev sahipliğini yapabilmeniz için size altı farklı My Little Pony temalı parti fikri/yardım önerisi 
sunuyoruz. Bunların her birinde gerekli olan malzemeleri ve talimatları bulabilirsiniz.

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



Çocuğunuzun doğum gününe veya arkadaşlarıyla 
toplanacağı güne yakın bir dönemde çocuğunuzla 
başkalarına yardım etmek üzerine sohbet 
edebilirsiniz.

Onun bu konularda düşünmesini sağlamak için birlikte benzer 
konulara sahip kitaplar okuyabilirsiniz. Ayrıca vermenin 
önemini çocuğunuza anlatmak için aşağıdaki soruları da 
kullanabilirsiniz.

• Başkalarına yardım etmek sence neden önemli?
• Başkalarına yardım etmek toplumumuzu
nasıl daha iyi bir yer haline getirebilir?
• Başkalarına yardım etmenin ne gibi yolları var?

Bir kitap okuduktan veya konuştuktan sonra, onunla bir 
sonraki kutlamasını veya partisini başkalarına yardım 
etmenin bir yolu haline getirebileceğiniz üzerine 
konuşun. Ona, çocukların kendi toplumlarında fark 
yaratmak için yapabilecekleri çok fazla şey olduğunu 
anlatın. Yardım Amaçlı Arkadaşlık Partileri sayesinde, 
çocuğunuz hem fark yaratabilir hem eğlenebilir!

Çocuğunuzun partisini başkalarına 
yardım edebileceği bir ortam haline 
getirin!

Haydi başlayalım!
Bir tema seçin

YARDIM AMAÇLI ARKADAŞLIK PARTİSİ'ne katılmak çocuğunuzun keyif alacağı bir öğrenim deneyimi olmalı! 
Çocuğunuz Applejack gibi bir çevre tutkunu mu? Çocuğunuz Fluttershy gibi hayvanlara yardım etmeyi mi seviyor? Sadece 

çocuğunuza özel bir parti tasarlamak çok kolay. Hangi My Little Pony karakterini seviyor ya da hangi ilgi alanına sahip 
olursa olsun, tam ona göre bir partimiz var!

Etkinliğinize veya partinize ev sahipliği yapın
Bu kılavuzda anlatılan parti/yardım önerileri farklı zamanlarda veya farklı amaçlar için uygulanabilir. Örneğin, 

çocuğunuzun doğum günü, pijama partisi, tatil buluşması veya hafta sonu oyun buluşması bu amaçla kullanılabilir.

Üzerine düşünmek için zaman ayırın
Çocuğunuzun ve arkadaşlarının yardım amaçlı partinin ardından düşünmek için zaman ayırmalarını sağlayın ve partiye 
gelenlerden kime yardım ettikleri ve nasıl bir fark yarattıkları üzerine düşünmelerini isteyin. Size bu kılavuzun sonunda 

bunu yapmanıza yardımcı olacak üç kısa düşünme etkinliği sunuyoruz.
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Hayvan 
Dostları Partisi
Tıpkı Fluttershy Gibi
Hayvanları Ne Kadar

Önemsediğinizi Gösterin!

etkinlik
Fluttershy'ın kocaman bir kalbi var ve hayvanların eşi benzeri 
olmayan bir dostu. Ağaçta yaşayan canlılardan güçlü efsanevi 
yaratıklara kadar tüm hayvanları mutlu edebiliyor! Tıpkı 
Fluttershy gibi çocuğunuz ve arkadaşları da partilerinde kuş 
yemlikleri yaparak hayvanlara yardım edebilir.

parti için hazırlanın
Tüm konuklara partinin Yardım Amaçlı Arkadaşlık Partisi 
olacağını bildiren bir davetiye veya e-davetiye gönderin. 
Davetiyede, konuklarınıza kirletmekten çekinmeyecekleri 
kıyafetler giymelerini yazın. Evinizi veya parti alanının 
tamamını hayvan temalı balonlar, flamalar, masa örtüleri ve 
pankartlarla süsleyin!

işte ihtiyacınız olanlar:

• Boş kağıt havlu veya tuvalet kağıdı 
rulosu.
• İp.
• Tahta çubuklar.
• Fıstık ezmesi.
• Kuş yemi.

nasıl yapacaksınız:
Çocuğunuzu ve konuklarını kuşlar hakkında 
biraz bilgilendirin.
- Şu anda dünyada yaşayan 10.000 farklı 
türde 300 milyar kuş var.
- Dünya genelinde yaklaşık 1300 kadar kuş 
türünün, yani şu anda yaşayan tüm kuş 
türlerinin sekizde birinin nesli tükenme 
tehlikesiyle karşı karşıya.

• Rulonun her iki üst kenarından iki delik kesin ve deliklere bir parça ip 
geçirip üstten bağlayın. Bu şekilde kuş yemliğini asabilirsiniz!
Sonra karton boruda birkaç yarık açın. Fıstık ezmesini yaymadan önce 
tahta çubukları yarıkların içine koymak iyi bir fikir olabilir. Tahta 
çubuklar yemeklerini yemeden önce kuşların oturabilecekleri bir yer 
sağlayacaktır.
• Bir kaşık kullanarak kalın bir tabaka halinde fıstık ezmesini karton 
borunun her tarafına yayın. Kalın bir tabaka şeklinde yayın çünkü ne 
kadar çok fıstık ezmesi olursa o kadar da çok kuş yemi rulonun üzerine 
yapışacaktır.
• Yemin içinde bastırarak yuvarlayın.
• Çocuklar kuş yemliklerini bitirdikten sonra, onları evlerine 
götürmeye ve bahçelerine asmaya teşvik edin!

partinin yardım aşamasından veda aşamasına 
geçin…

Konuklarınıza kuşlara yardım ettikleri için teşekkür edin! Birlikte 
gerçekleştirdiğiniz bu yardım projesi konusunda davetli 
çocukların ve ebeveynlerinin düşünmelerini sağlayın. 
Konuklarınızın ne yaptıkları ve nasıl bir fark yarattıkları üzerine 
düşünmelerine yardım etmek için bu kılavuzun sonunda sayfa 
10'daki düşünme bölümünden bir etkinlik seçin.
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Kart Yapımı Partisi

Tıpkı Rainbow Dash 
gibi 

başkalarının sadık bir 
dostu olun

etkinlik
Bir arkadaşı hastalandığında veya yardıma ihtiyacı olduğunda, 
ona yardıma ilk koşan Rainbow Dash'dir. Çocuğunuz ve 
arkadaşları da hastanedeki çocuklara moral verici kartlar 
göndererek bir kahraman olabilirler.

parti için hazırlanın
Tüm konuklara partinin Yardım Amaçlı Arkadaşlık Partisi 
olacağını bildiren bir davetiye veya e-davetiye gönderin. Partinin 
öncesinde, bölgenizde bir hastane seçin ve onlara kartları kabul 
edip etmeyeceklerini sorun. Hastane ve orada bakım gören 
çocuklar hakkında biraz bilgi alın, böylece bu bilgileri 
çocuğunuzla ve arkadaşlarıyla paylaşabilirsiniz.

işte ihtiyacınız olanlar:
• Boş kartlar ve zarflar (ya da kesebileceğiniz veya kart yapmak için 
katlayabileceğiniz kağıt)
• Süsleme malzemeleri: keçeli kalemler, pastel boyalar, pullar + 
ıstampalar, çıkartmalar

nasıl yapacaksınız:
• Çocuğunuza ve arkadaşlarına hasta çocuklar için 
kart yapacağınızı anlatın.
• Çocuğunuzu hasta çocuklar ve onlara nasıl 
yardım edebilecekleri konusunda bilgilendirin:
- Çocuklar iyi değilken ve özellikle canları 
yanıyorsa, genellikle korkmuş ve endişeli 
hissederler.
- Hastanede yatan çocuklara kart göndermek, 
onların kendilerini daha az soyutlanmış ve daha az 
yalnız hissetmelerinine yardımcı olur.

Çocuğunuza ve arkadaşlarına hasta çocuklar için kart 
yapacağınızı söyleyin. Onlara kartların bağışlanacağı 
hastane hakkında biraz bilgi verin.
• Çocukların kendi kartlarını süslemesini isteyin
• Moral veren şu gibi mesajlar yazmalarını önerin:
- Güçlü ol.
- Sen harikasın.
- Ne kadar MÜKEMMEL birisi olduğunu asla unutma.
- Süpersin.
- Umarım bugün güzel bir gün geçiriyorsundur.
- Sen güneşten bile daha parlaksın.
- Bana ilham veriyorsun.
- Cesur Ol.
- SANA inanıyorum.
• Kartları göndermek için toplayın.

partinin yardım aşamasından veda aşamasına 
geçin…

Konuklarınıza hasta çocukların gününe neşe kattıkları için 
teşekkür edin! Birlikte gerçekleştirdiğiniz bu yardım projesi 
konusunda davetli çocukların ve ebeveynlerinin düşünmelerini 
sağlayın. Konuklarınızın ne yaptıkları ve nasıl bir fark yarattıkları 
üzerine düşünmelerine yardım etmek için sayfa 10'daki düşünme 
bölümünden bir etkinlik seçin.
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Bahçe Partisi

Tıpkı Applejack gibi 
bir çevre dostu olun!

etkinlik
Applejack, günlerini doğada geçirmeyi, Sweet Apple Acres'deki 
çiftliğinde çalışmayı sever. Dürüst ve güvenilir bir Pony olarak 
arkadaşlarına, ailesine ve çevreye özen gösterir! Çocuğunuz ve 
arkadaşları da sevdikleriyle veya ihtiyacı olanlarla paylaşmak için 
kendi tohumlarını ekerek çevreye yardım edebilir. Doğada olmayı 
seven çocuklar için mükemmel bir aktivitedir!

parti için hazırlanın
Tüm konuklara partinin Yardım Amaçlı Arkadaşlık Partisi 
olacağını bildiren bir davetiye veya e-davetiye gönderin. 
Davetiyede, konuklarınızı kirletmekten çekinmeyecekleri kıyafetler 
giymeleri konusunda teşvik edin. Evinizi veya parti alanını tamamı 
çevre temalı balonlar, flamalar, masa örtüleri ve pankartlarla 
süsleyin! Çocukların kendi bitkilerini dikmeleri için ihtiyaç 
duyacakları şeylerin bulunduğu bir masa hazırlayın.

işte ihtiyacınız olanlar:
• Küçük saksılar
• Küçük bitkiler
• Saksı toprağı
• Yüz boyama araçları

nasıl yapacaksınız:
Çocuğunuzu ve konuklarını çevre hakkında biraz
bilgilendirin:
- Her gün, en az bir bitki veya hayvan türünün
nesli tükeniyor.
- Ağaçlar ve bitkiler gezegenimizin akciğerleridir.
Karbondioksiti emerek oksijene çevirirler.

partinin yardım aşamasından veda aşamasına 
geçin…

Konuklarınıza çevre dostu oldukları için teşekkür edin. Birlikte 
gerçekleştirdiğiniz bu yardım projesi konusunda davetli çocukların 
ve ebeveynlerinin düşünmelerini sağlayın. Konuklarınızın ne 
yaptıkları ve nasıl bir fark yarattıkları üzerine düşünmelerine 
yardım etmek için sayfa 10'daki
düşünme bölümünden bir etkinlik seçin.
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• Çocuklardan yüz boyalarını kullanarak saksıları süslemesini isteyin.
• Tüm süsleme işlemi tamamlandıktan sonra, bir yetişkin çocukların
toprağı saksılara koymasına yardım etsin.
• Konukların istedikleri bitki veya çiçeği seçmelerini sağlayın.
• Konuklardan bağış için hazır hale gelmeleri için bitkilerini saksıya
dikmelerini isteyin.
• Mümkünse yaşlılara, ailelere veya çocuklara yardım eden bir
bakımevi veya benzer bir kuruluş bulun ve bitkileri bağışlayın.
Bölgenizin yakınında böyle bir kuruluş yoksa, onlara çevre dostu
olmanın önemini hatırlatması için çocuklardan bitkilerini evlerine
götürmelerini isteyin.



Arkadaşlık Partisi
Tıpkı Twilight Sparkle gibi 

Arkadaşlığın Sihrini her yere 
yayın!

etkinlik
Twilight Sparkle'ın, Equestria'da kimsede olmayan bir öğrenme 
sevgisi vardır. İstekli bir okur, iyi bir öğrenci ve doğal bir liderdir, 
her zaman ders çalışır ve arkadaşlığın sihrini öğrenir. Çocuğunuzun 
ve arkadaşlarının arkadaşlığın ve iyiliğin önemi üzerine 
düşünmesine ve başkalarıyla nasıl paylaşımda bulunabileceğini 
öğrenmesine yardım edin.

parti için hazırlanın
Tüm konuklara partinin Yardım Amaçlı Arkadaşlık Partisi 
olacağını bildiren bir davetiye veya e-posta gönderin. Evinizi veya 
parti alanını tamamı arkadaşlık temalı balonlar, flamalar, masa 
örtüleri ve pankartlarla süsleyin! Çocukların kendi mini arkadaşlık 
fenerlerini yapmaları için ihtiyaçları olacak malzemelerin 
bulunduğu bir masa hazırlayın.

işte ihtiyacınız olanlar:
• Bebek maması kavanozları
• Renkli kağıt mendil
• Yapıştırıcı ve makas
• Tel ve boncuklar
• Küçük mumlar

nasıl yapacaksınız: 

• Kağıt mendilleri küçük parçalara / şekillere bölün.
• Renkli kağıt mendil parçalarını kavanozun dışına
yapıştırın.
• Kağıt mendil parçalarını kavanoz renkli cam gibi görünecek 
şekilde ayarlayın. Yapıştırıcının kurumasını bekleyin.
• Kavanozun boyun kısmına teli çok sıkmadan sarın. Bir 
parçasını yukarı doğru çıkarın ve daha sonra bir sap yapmak 
için kavanozun üst tarafına doğru sarın. Bir tarafını boşta 
bırakın ve tele boncukları dizin.
• Telin ve boncukların dışındaki kısmı şekillendirerek bir sap 
yapın ve güvenli şekilde kavanozun boynuna bağlayın.
• Her bir kavanozun (Mini Fener) içine birer küçük mum 
yerleştirin.
• Çocuğunuza ve arkadaşlarına fenerleri nereye bağışlamak 
istediklerini sorun. Örneğin bir huzurevine bağışlayabilirler.

partinin yardım aşamasından veda aşamasına 
geçin…
Konuklarınıza arkadaşlığın sihrini ve iyiliği başkalarıyla 
paylaştıkları için teşekkür edin! Birlikte gerçekleştirdiğiniz bu 
yardım projesi konusunda davetli çocukların ve ebeveynlerinin 
düşünmelerini sağlayın. Konuklarınızın ne yaptıkları ve nasıl bir 
fark yarattıkları üzerine düşünmelerine yardım etmek için sayfa 
10'daki düşünme bölümünden bir etkinlik
seçin.

Çocuğunuzu ve konuklarını arkadaşlığın gücü hakkında biraz 
bilgilendirin:
- Arkadaşlarınızın olması sizi daha sağlıklı ve mutlu yapar!
- Arkadaşlar iyi alışkanlıklar edinmenize ve bunları sürdürmenize 
yardımcı olur.



Yemek Partisi

Tıpkı Pinkie Pie gibi 
siz de diğer çocukların 

mutlu 
olması için yardım edin!

etkinlik
En komik Pony olan Pinkie Pie her zaman arkadaşlarını 
güldürmeyi ister. Pinkie Pie pastalar yaparak, partiler vererek ya 
da bir fıkra anlatarak arkadaşlarının mutlu (ve karınlarının tok) 
olması için her şeyi yapar. Bazı çocuklarının yeterince yemeği 
yoktur. Çocuğunuz ve arkadaşları eve getirdikleri çantaları 
süsleyip bunları yiyecekle doldurarak bağışlayabilir!

parti için hazırlanın
Tüm konuklara partinin Yardım Amaçlı Arkadaşlık Partisi 
olacağını bildiren bir davetiye veya e-davetiye gönderin. 
Konuklarınızı davet ederken bağışlamak amacıyla dayanıklı gıda 
malzemeleri getirmelerini isteyin. Evinizi veya parti alanını 
tamamı Pinkie Pie temalı balonlar, flamalar, masa örtüleri ve 
pankartlarla süsleyin! Çocukların kendi çantalarını yapmaları için 
ihtiyaçları olacak malzemelerin bulunduğu bir masa hazırlayın. 
Partiden önce, küçük gıda bağışları kabul eden bir yardım 
kuruluşu veya aşevi benzeri bir yer belirleyin.

işte ihtiyacınız olanlar:

nasıl yapacaksınız: 
• Konuklarınızdan bağışlanacak tüm gıda malzemelerini tek bir 
yerde toplamalarını isteyin.
• Çocuğunuza ve arkadaşlarına açlık hakkındaki
bazı gerçeklerden söz edin.
- Dünyadaki dokuz kişiden birisi yeterince yiyecek bulamıyor.
- 300 milyonu aşkın çocuk yatağına her gün aç giriyor.

• Çocuğunuza ve arkadaşlarına açlık hakkındaki
bazı gerçeklerden söz edin.
- Dünyadaki dokuz kişiden birisi yeterince yiyecek 
bulamıyor.
• Çocuğunuza ve arkadaşlarına aç olan çocuklara yemek 
bağışlayarak yardım edebileceklerini ve bir fark 
yaratabileceklerini anlatın.
• Çocuğunuza ve arkadaşlarına çantalarını süslerlerken 
destek olun.
• Süslemenin ardından, onlardan çantalarını getirdikleri 
yiyeceklerle doldurmalarını isteyin.
• Konuklarınıza yemekleri nereye bağışlayacağınızı ve 
kimlere yardım ettiklerini anlatın.

partinin yardım aşamasından veda 
aşamasına geçin…

Konuklarınıza aç insanlara yardım ettikleri için teşekkür edin! 
Birlikte gerçekleştirdiğiniz bu yardım projesi konusunda 
davetli çocukların ve ebeveynlerinin düşünmelerini sağlayın. 
Konuklarınızın ne yaptıkları ve nasıl bir fark yarattıkları 
üzerine düşünmelerine yardım etmek için sayfa 10'daki 
düşünme bölümünden bir etkinlik seçin.
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• Tükenmez kalem, keçeli kalem, çıkartma, sim vb. 
süsleme malzemeleri.
• Kağıt çantalar (her çocuğa bir tane olacak şekilde)



Bağış Toplama Partisi

Tıpkı Rarity gibi 
cömert 

bir arkadaş olun!

etkinlik
Rarity'nin cömert bir yapısı ve altın kadar saf bir kalbi 
vardır. Rarity’nin cömertliğini benimseyen çocuğunuz 
ve arkadaşları, evsiz çocuklar için bağış toplamak 
amacıyla mahalle içinde bir spor müsabakasına ev 
sahipliği yapabilirler.

parti için hazırlanın
Tüm konuklara partinin Yardım Amaçlı Arkadaşlık 
Partisi olacağını bildiren bir davetiye veya e-posta 
gönderin. Konuklarınıza partinin açık havada olacağını 
ve bir spor etkinliği içereceğini söyleyin! Parti açık 
havada yapılacak da olsa, bir festival ortamına 
döndürmek için süsleme malzemeleri, balonlar ve/veya 
yiyecekler getirmeyi unutmayın.

işte ihtiyacınız olanlar:

nasıl yapacaksınız:  
Çocuğunuzu ve konuklarını evsiz çocuklar hakkında biraz 
bilgilendirin:
• Günümüzde dünyada sokaklarda yaşayan 100 milyon 
çocuk bulunuyor.
• Evsizlerin %40'ı ailelerden oluşuyor.

• Davetlileri her takımda en az 7 çocuk olacak şekilde ayarlayın.
• Spor etkinliğinizden elde edilecek bağışın evsiz veya fakir ailelere yardımcı 
olan hangi derneğe gideceğine çocuğunuz ve arkadaşlarıyla birlikte karar verin.
• Maçın yapılacağı alanın güvenli olmasını sağlayın. Bunun için bir okul 
bahçesi, atletizm salonu veya açık bir alan seçebilirsiniz. 
• Tesise kullanabileceğiniz bir topları olup olmadığını sorun. 
o Bir top satın almanız gerekirse, bölgenizdeki spor malzemeleri mağazasından 
bunu bir bağış olarak size vermesini rica edin. Ne kadar çok bağış toplarsanız, 
o kadar çok para doğrudan yardım derneğine gidecektir.  
• Çocuğunuza bu etkinlikten ne kadar bağış toplamak istediğini sorun. 
(Önerilen tutar kişi başına 20TL'dir, ancak daha düşük veya yüksek bir bağış 
ücreti belirleyerek veya başka yöntemlerle genel toplamı yükseltmeyi 
düşünebilirsiniz.) 
• Hakem olarak görev yapacak bir yetişkin bulun ya da bu işi nöbetleşe yapın.  
• Etkinlik gününde, katılımcılardan bağış toplayın ve o günün keyfini çıkarın.  
• Toplanan bağışı seçtiğiniz kuruluşa bağışlayın. 

partinin yardım aşamasından veda aşamasına geçin…

Konuklarınıza evsiz insanlara yardım ettikleri için teşekkür edin! Birlikte 
gerçekleştirdiğiniz bu yardım projesi konusunda davetli çocukların ve 
ebeveynlerinin düşünmelerini sağlayın. Konuklarınızın ne yaptıkları ve nasıl bir 
fark yarattıkları üzerine düşünmelerine yardım etmek için sayfa 10'daki 
düşünme bölümünden bir etkinlik seçin.
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• Açık bir alan veya okul sahası veya atletizm 
salonu gibi bir tesis
• Bir top



Düşünme Etkinlikleri

Düşünme etkinlikleri çocuğunuzun ve konuklarının ne 
yaptıkları ve nasıl bir fark yarattıkları konusunda düşünmelerini 

sağlayan harika bir yöntemdir. Başlamak için aşağıdaki 
etkinliklerden birini seçin!

Topu elden ele geçirme oyunu:
Grubunuzla oturarak veya ayakta herkesin yüzü birbirine dönük olacak şekilde bir çember 
oluşturun. Bir kişi havaya atmak veya yerden yuvarlamak için topu elinde tutar. Herkesin 
projeyle ilgili bir ifadeyi tamamlamak için bir şansı olur. Topu tutan kişi bir ifadeye başlar 

ve sonra topu adını söylediği kişiye atar. Adı söylenen kişi topu tutarak ifadeyi kendi 
düşündüğü biçimde tamamlar ve bu böyle sürer. Top herkesin elinde dolaştıktan sonra, 

yeni bir ifadeyle birlikte yeni bir tur daha başlar.

ŞU İFADELERİ DENEYEBİLİRSİNİZ:
• “Bu proje beni mutlu ediyor çünkü…”
• “...konusunda iyi olduğumu bilmiyordum.”
• “Bir sonraki gönüllülük projemizde, …için yardım etmek isterim.”

Sihirli Değnek
Bu etkinlik, yapılan yardım projesi üzerine konuşmalarına ve kendi gönüllülük deneyimleri 
üzerine düşünmelerine yardımcı olması için sihirli değnekle gerçekleştirilir. Konukları 5'er 

kişilik gruplara ayırın ve her bir gruptan bir çember oluşturarak oturmalarını isteyin. 
Herkese sihirli bir değnek bulduğunuzu ve dilekleri yerine getirebildiğini söyleyin. Ardından, 

şu gibi sorular sormaya başlayın: “Birisi için bir dilek dileyecek olsaydın bu kim olurdu ve 
sence o kişi ne isterdi?” ve “Bugün yaptığımız şey sence bir başkasını nasıl hissettirmiştir ve 

sence bu bir dilek dilemekle ne derece benzer bir şey?”

Çizerek Bul
Çocukları 5-7 kişilik gruplara ayırın. Gönüllülük deneyimleriyle ve bunun onları nasıl 

hissettirdiğiyle ilgili bir şeyler çizmelerini isteyin. Herkes resmini çizerken diğerlerinin de bu 
resmin neyi temsil ettiğini tahmin etmeye çalışmalarını isteyin. Tüm resimler çizildikten 

sonra, çizen kişi resim hakkında ve projeye ilişkin anlamı üzerine konuşmalıdır.10



GENERATIONON KİMDİR?
generationOn, dünyada bir iz bırakmaları adına çocukların ve gençlerin enerjisini 

açığa çıkarmayı hedefleyen Points of Light'ın gençlik hizmeti bölümüdür. 
generationOn; her yıl yüzlerce, binlerce çocuğa ve genç insana muhtaç olanlara 

yardım etmeleri, yardım hizmetlerini öğrenmeleri ve gençlik liderlik 
inisiyatiflerinde aksiyon almaları için iham vermekte, gerekli donanımı 
sağlamakta ve onları harekete geçirmektedir. Ayrıca, çocukların yardım 

hizmetleri üzerinden dünyayı ve kendilerini değiştirmeleri için çocuklara, 
gençlere, ailelere, gençlik temsilcilerine ve eğitimcilere araç ve kaynak 

sağlamaktadır.

Daha fazla bilgi için, www.generationon.org sitesini ziyaret edebilirsiniz. 
(İnternet sitesi İngilizcedir)




