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BERÄTTELSEN
Vi träffar hunden Aston de snuviga och regniga dagarna straxt innan hans födelsedag.

Aston väntar ivrigt på att bli frisk, och på att fylla år. Medan han väntar slår han in paket – det 
mesta i hemmet blir inslaget; saltkaret, nallarna, diskborsten, ja till och med toalettstolen!      

När födelsedagen äntligen kommer får han en cykel. Och med posten kommer ännu en present: 
en drake att flyga med. Men ute regnar det fortfarande, så Aston måste vänta med att pröva 
sina presenter. Vilken tur då, att det i drakpaketet fanns en stödplanka! Den kan Aston ta med 
till förskolan och leka med på många olika sätt. När det äntligen slutar regna gör familjen en 
utflykt i det gröna. Pappa och Aston flyger med draken medan mamma spelar på sin gitarr. 
Men så tappar Aston snöret och draken fastnar i ett träd och går sönder. Pappan blir ledsen 
och Aston tröstar honom med ett paket: Av plankan och det som var kvar av draken har han 
byggt en leksaksbåt de kan leka med nere vid vattnet. ”Plankan kan man lita på, den håller alla 
dagar” säger Aston.
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FÖRSLAG PÅ INTRODUKTION INFÖR 
VISNINGEN
Visst är det spännande att fylla år? Det tycker Aston 
också. Han längtar så mycket efter presenter att han gör 
egna, och många presenter blir det …

FILMENS TEMAN
Att fylla år är en stor och viktig tilldragelse för ett 
barn. När dagen närmar sig kan spänningen bli 
nästan olidlig. Aston bearbetar det med att göra egna 
presenter av allt han hittar. När födelsedagen till slut 
kommer, får han flera verkligt fina presenter – kanske 
för fina. Cykeln och draken går ju inte att ta ut i 
regnet, och dessutom går draken sönder nästan direkt. 
Men Aston ser värde i något de vuxna förbisett, och 
den bästa presenten blir något oväntat.

PRESENTFUNDERINGAR OCH LEK MED 
VARDAGSTING
Varför ger vi varandra presenter? 

När gör vi det? Finns det andra högtider än 
födelsedagar och julafton då presenter ges? 

Vilket är roligast, att få presenter, eller att ge dem?

Aston gav sin pappa en present när han var ledsen. 
Kan man bli glad igen om man får en gåva? Vilket 
tror ni pappan blev gladast över, själva båten eller att 
Aston var så snäll?

Ibland blir man glad över något oväntat: plankan var 
ju bara ett skydd för draken, och ändå var det den 

Aston lekte allra mest med. Minns du vad han gjorde 
med den? Vad skulle man mera kunna ha en planka 
till? 

Vad kan man göra med andra enkla saker som ni har 
omkring er? En kam, en diskborste, ett suddgummi….? 

FÖDELSEDAGSSÅNGER
Vad brukar ni sjunga när någon fyller år? Hur många 
olika sånger kan ni? På hur många olika språk?

Astons föräldrar sjöng ”Ja må han leva” på 
hundspråket. Hur skulle det låta om katter sjöng 
sången på kattspråket? Sjung sången med olika djurs 
och sakers läten!

PAKETLEK
Slå in saker med tydlig form och låt barnen gissa vad 
det är i paketet.

Gör eget vackert presentpapper av teckningar/
målningar eller färgbilder ur tidningar.
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Lek bara med olika vardagsföremål under 
en hel dag; bygg en stad eller ett hus där de 
får bo, där de får olika namn och egenskaper 
och roller…. Det kan bli en ingång till att leka 
på nya sätt!


