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احلكاية
نلتقي الكلب أستون في األيام المثلجة والماطرة التي تسبق يوم عيد ميالده مباشرة.

ينتظر أستون تعافيه وعيد ميالده بفارغ الصبر. وخالل فترة انتظاره يقوم بصرّ الهدايا- فقام بتغليف 
معظم أغراض المنزل؛ المملحة، الدببة، فرشاة غسل األواني، وحتى كرسي المرحاض!      

وعندما يحين يوم عيد ميالده أخيرًا، يحصل على دراجة. وستصل بالبريد هدية أخرى أيضا: تنين يطير 
معه. وألنها تمطر، يتعذر إخراج الدراجة والتنين إلى الخارج، وفوق ذلك، يتحطم التنين مباشرة تقريبًا. 

وكم كان محظوظا، أن وجد لوحا داعما في علبة التنين الطائر! إذ يمكن ألستون أن يجلبه معه إلى 
الحضانة ويلعب به بعدة طرق مختلفة. وعندما توقف المطر أخيرا، قامت العائلة بنزهة في الطبيعة. 
بابا وأستون يطيران مع التنين بينما تعزف ماما على جيتارها. ولكن أستون يفلت الخيط ويعلق التنين 
في شجرة ويتحطم. أصبح بابا حزينا فقام أستون بمواساته بصنع علبة هدية: من اللوح وما تبقى من 

التنين قام بصنع قارب لعبة يمكنهما اللعب به في الماء. يقول أستون: ”يمكن االعتماد على اللوح، فهو 
يتحمل طول االستعمال”.

تم الحصول على نسخة مطبوعة من:
WWW.FILMCENTRUM.SE
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اقتراحات املقدمة قبل العرض
االحتفال بعيد الميالد أمر مثير بالتأكيد؟ هذا ما يعتقده 

أستون كذلك. إنه يتوق كثيرا للحصول على الهدايا لدرجة أنه 
يصنع هداياه الخاصة، والعديد من الهدايا هي من صنع يديه 

...

مواضيع الفيلم
االحتفال بعيد الميالد هو حدث كبير ومهم للطفل. ومع 

اقتراب هذا اليوم، تصبح اإلثارة أمراً غير محتمل تقريبًا. 
يعمل أستون على صنع هداياه الخاصة من كل ما يجده. 

وعندما يأتي عيد الميالد أخيرا، يحصل على العديد من 
الهدايا الجميلة  حقا - بل وربما فائقة الجمال. وألنها 

تمطر، يتعذر إخراج الدراجة والتنين إلى الخارج، وفوق ذلك، 
يتحطم التنين مباشرة تقريبًا. لكن األشياء التي يراها 
الكبار غير ذات قيمة تكون قيّمة بنظر أستون، وتتحول 

أفضل هدية إلى شيء غير متوقع.

أفكار الهدايا واللعب باألشياء اليومية
لماذا نقدم الهدايا لبعضنا البعض؟  

متى نفعل ذلك؟ هل هناك أعياد أخرى غير أعياد الميالد 
وأمسيات عيد الميالد تَُقدَّم فيها الهدايا؟  

ما هو األكثر متعة، الحصول على الهدايا، أم منحها؟

قّدم أستون لوالده هدية عندما كان حزينًا. هل يمكن أن 
يشعر المرء بالسعادة مجددا إن حصل على هدية؟ ما 

الذي أسعد بابا أكثر برأيكم، أهو القارب بحد ذاته أم لطف 
أستون؟

أحيانا يسبب شيء غير متوقع السعادة: فقد كان اللوح 

مجرد حماية للتنين، ومع ذلك كان أكثر شيء لعب به 
أستون. هل تتذكر ما فعل به؟ ما الذي يمكن صنعه من 

اللوح أيضا؟  

ما الذي يمكن فعله من األشياء البسيطة األخرى الموجودة 
حولكم؟ مشط، فرشاة غسل األواني، ممحاة ....؟ 

أغاني عيد امليالد
ماذا تغنون عادة عند االحتفال بعيد ميالدكم؟ كم أغنية 

تستطيعون غناءها؟ وبكم لغة؟

غنى والدا أستون ”عيد ميالد سعيد” بلغة الكالب. كيف 
ستكون األغنية لو غنت القطط هذه األغنية بلغتها؟ غنِّ 

األغنية بأصوات حيوانات وأشياء مختلفة!

لعبة علبة الهدية
قم بلف األشياء بحيث يكون شكلها واضحا ودع األطفال 

يحزرون ماذا يوجد في العلبة.

اصنع ورق هدايا جميال خاصا بك من الرسومات/ اللوحات أو 
من الصور الملونة المقصوصة من المجالت. 
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العب باألغراض اليومية المختلفة ليوم 
كامل. ابِن مدينة أو منزال حيث يمكنها 

العيش، وحيث تحصل على أسماء مختلفة 
ويكون لها دورها وخصائصها.... فقد يكون 

ذلك مدخال للعب بطرق جديدة!


