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دور النشر األدبية:
القرد الظريف بقلم آنا كالرا تيدهولم 

بطة سيمون بقلم آنا كالرا تيدهولم وغون جاكوبسون     
طوال الليل بقلم آنا كالرا تيدهولم

نيللي تحزم حقيبتها بقلم آنا كالرا تيدهولم وغون جاكوبسون
يمكن للكل مرافقتنا بقلم آنا كالرا تيدهولم 

احلكاية
أفالم المقاطع – للصغار هي مجموعة أفالم موجهة للصغار جدا وتتكون من فلم ذي خمس حكايات قصيرة 

وملونة هادئة السرعة تصور أحداثا تمر بالطفل في حياته اليومية. ويفصل بين هذه الحكايات المختلفة 
فاصل قصير تظهر فيه شخصيات الرسوم المتحركة ”Snuttarna”، والتي تعمل عمل فاصل استرجاعي 

وتشكل مقدمة للحكاية التالية في آن واحد.

فيلم وداعا، أيها القرد الصغير! – يستيقظ القرد في الصباح، ويقفز في السرير، ويتناول الطعام، ثم يرتدي 
ثيابه، ويخرج. يشعر القرد بالخوف من أحد الكالب فيما هو في الخارج ويبلل نفسه في بركة ماء، قبل أن 

يحل المساء عليه وهو في المنزل مرة أخرى.
فيلم بطة سيمون – سيمون يتنزه في الخارج مع البطة عندما يفترقا عن بعضهما البعض. تدخل البطة 

في العديد من المغامرات قبل أن تعود وتلتقي القرد مرة أخرى.
فيلم طوال الليل  – صبي صغير متعب ينظر إلى الخارج من خالل نافذته. ثم يغفو وتظهر حيوانات 

مختلفة خارج النافذة...
فيلم نيللي تحزم حقيبتها – تشعر نيللي بالوحدة فيما تداعب ماما الرضيع الذي يصرخ ويجلس بابا أمام 
جهاز الكمبيوتر. فتقوم بحزم حقيبتها وتغادر المنزل. لكن كال من بابا وماما يتصالن بها ويشعران بالحزن 

ويريدان منها أن تعود إلى المنزل مرة أخرى، فتلبي رغبتهما.
فيلم يمكن للكل مرافقتنا – فتاة تقود شاحنة وتقل العديد والعديد من الركاب خالل الرحلة. بابا نويل 

تائه، وخنزير غارق في التفكير، وصبي وقع، وكلب يرتجف بردا ودب يبكي. يذهبون معا إلى منزل الفتاة، 
ويأكلون الطعام ويقضون وقتا ممتعا.

نسخة مطبوعة تم تنزيلها من
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وداعا، أيها القرد الصغير!

صباح اخلير!
يمكن أن يتعرف األطفال على الكثير من جوانب الحياة اليومية 

المعروضة في الفيلم. هل تشعرون بالتعب عادة في الصباح؟ 
من هو أكثر فرد في األسرة يشعر بالتعب في الصباح؟ هل 

يوقظك أحد عادة أم أنك تستيقظ بنفسك؟ ماذا تتناولون عادة 
على اإلفطار؟ هل يشرب أحدكم الحليب في الصباح )مثل القرد 

الصغير(؟ كيف ترتدون مالبسكم في الصباح؟ هل تساعدكم 
ماما أو بابا في ارتداء المالبس أم أنكم ترتدونها بمفردكم؟ من 

يختار المالبس؟ هل لديك أي مالبس مفضلة؟ أو ألوان مفضلة؟  

مغامرة للقرود الصغيرة واألطفال الصغار
يقوم القرد في الفيلم بالكثير من المغامرات، ويلتقي في إحدى 

مغامراته بكلب شنيع. هل شاهد أحدكم كلبا ينبح؟ كيف 
شعرت؟ ما الذي يمكن أن تخاف منه أيضا عندما تخرج من 

المنزل لتتنزه؟ كيف يكون الخوف من شيء ما؟ ما رأيك بالقفز 
والتسلق كما تفعل القرود؟ هل تقفزون عادة في السرير في 

المنزل؟  كيف تشعرون في هذه الحالة؟ ماذا تقول ماما وبابا؟

فيلم ميكن للكل مرافقتنا

أن تكون وحيدا وأن تكون بصحبة اآلخرين
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كيف تشعر عندما تكون وحيدا؟ هل تريد أن تكون وحدك في 
بعض األحيان؟ متى؟ ما هو األمر الجيد في أن تكون مع اآلخرين؟ 
ما الذي يمكن فعله حينها وال يمكنك فعله عندما تكون وحدك؟

من الذين رافقوا الفتاة؟ أي شخصية من الشخصيات المختلفة 
التي رافقت الفتاة تعتقدون أنها األكثر متعة في ذهابها إلى منزل 

الفتاة وتناول الطعام مع اآلخرين؟ لماذا؟

فيلم بطة سيمون

مغامرة للبطات الصغار واألطفال الصغار
هل تتذكرون ما هي المغامرات التي شاركت فيها البطة؟ أية 

مغامرة كانت أكثر مغامرة ممتعة أو مثيرة بين المغامرات التي 

Fem små apor:

Fem små apor hoppade i sängen
(låt ena handens fingrar “hoppa” på 
andra handen)
en ramla ner och slog sitt lilla huvud.
(håll om huvudet med båda händerna)
Mamma ringde doktorn och doktorn svara:
(låtsas att du ringer)
- Inga apor i sängen får vara
(hytt med fingret)
Fyra små apor...
Tre små apor...
Två små apor...
En liten apa...
Inga små apor hoppade i sängen
ingen liten apa ramla och slog sitt lilla huvud.
Ingen mamma ringde doktorn och doktorn 
slapp svara.
Och mamma kramar fem apor så rara.

Var små apor en liten 
stund! Hur går, hoppar 
och klättrar små apor? 
Hur låter de? Vad tycker 
de om att äta? 

Kanske kan någon av 
er ramsan/fingerleken 
”Fem små apor”?

العبوا أنكم تركبون معها في الشاحنة 
الزرقاء! تبدأ اللعبة بأن يقود أحدكم 

في أنحاء الغرفة ويتوقف عند أحد 
األطفال. ويمكن له أو لها أن يركب 

معك! استمرا في السير مًعا إلى أن 
تصال إلى الطفل التالي وهكذا إلى أن 
يركب جميع األطفال في طابور طويل.



عاشتها البطة؟ هل سبق لك أن قمت بمغامرة تشبه شيئا من 
المغامرات التي مرت به البطة أو الصبي في الفيلم؟ احكوا 
لنا! كيف كان شعورك؟ من بين المغامرات التي حصلت في 

الفيلم أية مغامرة تفضل أن تجربها بنفسك؟ هل تتذكرون من 
هم األشخاص والماكرين اآلخرين الذين قابلتهم البطة خالل 

مغامراتها؟

االبتعاد والعثور على طريق العودة
كيف تعتقد أن الصبي والبطة شعرا عندما انقطع الخيط 

وتدحرجت البطة بعيدا؟ برأيك ماذا فعل الصبي عندما كانت 
البطة تقوم بمغامرة في الخارج؟ برأيكم كيف شعرت البطة 

والصبي عندما وجدا بعضهما البعض مرة أخرى؟

العبوا
ماذا فعلت البطة والصبي عندما التقيا مرة أخرى؟ ما اللعبة 

التي لعباها؟ ما رأيكم في اللعب في المنزل وفي دار الحضانة؟ 
ماذا تلعبون عادة لوحدكم وماذا تلعبون مع اآلخرين؟ متى 

تستمتعون على األكثر عندما تلعبون؟ هل لديكم أية لعبة 

مفضلة في المنزل و / أو في دار الحضانة؟ ما الذي يجعلكم 
تحبون هذه اللعبة كثيرا جدا بالذات؟ هل يوجد لدى أي منكم 

بطة استحمام في المنزل؟

طوال الليل  

في الليل والصباح
ماذا يحصل عندما يكون النوم في المنزل؟ هل واجه أي منكم 
صعوبة في النوم يوما ما؟ ما الذي يمكن فعله عندها؟ كيف 

تعرف أن الوقت صار مساء وليال؟ كيف تعرف أن الوقت صار 
صباحا؟ ما األصوات التي تسمعها في المنزل في الصباح؟ 

من يستيقظ أوال؟ هل هناك فرق بين الصباح في أيام األسبوع 
والصباح أيام العطلة؟ أي الصباحات هي األجمل؟ لماذا؟
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احليوانات
في الفيلم، تتسلل حيوانات مختلفة، وتقف خارج نافذة الصبي 

وتقفز. هل تتذكرون ما هي الحيوانات التي شاهدناها؟ ما هي 
الحيوانات التي شاهدتموها في الواقع؟ هل شعرت أن رؤية أحد 

هذه الحيوانات خارج نافذة الصبي غريب أكثر من رؤية بقية 
الحيوانات؟ ما الحيوانات التي تكون مستيقظة في الليل؟ ما 

هي الحيوانات التي تخاف أو تحترس من أشياء أخرى؟ هل يخاف 
األطفال من بعض الحيوانات؟ هل يوجد لدى أحدكم حيوانات 

أليفة في المنزل؟ هل تنام هذه الحيوانات في الليل؟

العبوا لعبة 
الحق 
بجون!

تظاهر أنك أحد الحيوانات 
في الفيلم وقم بتقليده 

حركته. دع اآلخرين 
يحزرون ما هو الحيوان 

الذي تقلده!

كيف تمشي طيور 
البطريق؟ جربوا المشي مع 

بعضكم بخطوات صغيرة 
جدا كما تمشي طيور 

البطريق!



فيلم نيللي تحزم حقيبتها
اإلخوة

هل حصل أحدكم على إخوة صغار؟ كيف تشعر أو كيف شعرت؟ 
ما هو األمر الحسن وما هو األمر األقل حسنا في أن يكون لديك 

أخ أصغر منك؟ ما الذي يمكن لإلخوة الصغار القيام به بأنفسهم 
وما الذي يحتاجون للمساعدة فيه؟ كيف تشعر عندما ال تحصل 

على انتباه ماما وبابا؟ ماذا تفعل عادة حينها؟ ما الذي تحب القيام 
به مع بابا وماما؟ متى تكون مستمتعا إلى أقصى درجة؟ ما هو 

األمر الممتع الذي تقوم به مع إخوتك؟ أو مع جميع أفراد األسرة؟

أن يشعر املرء باالشتياق ملن يحبهم
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في الفيلم، كادت نيللي أن تغادر بعيدا، لكنها غيرت رأيها. لماذا 
اختارت البقاء في المنزل بدالً من ذلك؟ لماذا تعتقدون أن والدة 

نيلي ووالدها شعرا بالحزن عندما قالت في البداية أنها ال تفكر 
بالعودة إلى المنزل؟ هل شعرت يوما ما باالشتياق ألحد ما؟ كيف 

كان شعورك؟ لماذا يشتاق المرء لآلخرين؟

السفر
هل تتذكر ما الذي حزمته نيلي في حقيبتها؟ هل غادر أحدكم 

يوما ما؟ أين ذهبتم حينها؟ ماذا أخذتم معكم؟ ما الذي ستأخذوه 
معك إن أردتم أن تحزموا حقيبة وتسافروا إلى مكان ما؟ ما هو 

الشيء األكثر أهمية أن تأخذوه معكم؟ 


