Включете се в празника на 27 май 2017 г.

Elmer Day (Елмъров ден) е празник, чрез който малки и големи изразяват обичта си
към карирания слон Елмър, герой на британския писател и художник Дейвид Маккий.
На 27 май 2017 г. стотици деца по целия свят ще отбележат Elmer Day чрез различни
инициативи, а детските градини и училищата ще празнуват цяла седмица - в периода
22-26 май 2017 г. Включете се и Вие!

Идея:

Този пакет съдържа:
Пояснения относно ролята на книгите за слона Елмър
Идеи за работа в час на класа/извънкласни занимания
Идеи за игри

Споделяйте как
празнувате с
хаштаг
#ElmerDay и
#Елмър

Подготовка за Елмъров ден
Елмъров ден!
Независимо дали работите с малчугани на 2 годинки или деца в предучилищна и
начална училищна възраст, всички те вероятно обичат да се забавляват и посре.
щат с радост всеки повод
за празник. Не се колебайте, организирайте им празнен-

ство по случай Елмъров ден и няма да съжалявате!
В този пакет ще откриете идеи за разговори с децата, за игри и творчески занимания.
Поканете децата да дойдат облечени в най-пъстрите си дрехи
Прочетете им книгата “Елмър”, а ако имат желание - и някоя от останалите,
издадени на български език. Попитайте ги дали героят им е харесал, кое в историята
им е направило най-силно впечатление.

Примерни въпроси за разговор с малки мислители
С какво Елмър е различен от останалите слонове?
Какво харесвате/не харесвате у Елмър? А той какво не харесва у себе си?
Защо останалите слонове обичат Елмър?
Какви качества притежава Елмър? (добър, забавен, умен, шегаджия)
Емоционална интелигентност: Елмър е различен - той не прилича на останалите, но пък притежава куп чудесни качества, които го превръщат в любимец на
слоновете. Обсъдете с децата дали е проблем, че Елмър е различен.
(Откъде идва той? Има ли значение цветът на кожата му или е по-важно какви
качества притежава?)
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Идеи за игри чрез книгите
Най-добър приятел на Елмър
Разделете децата на групи и им предложете да обсъдят защо харесват Елмър.
Запишете отговорите на всяка група и вижте колко от отговорите съвпадат. Съвпадащите отговори не се броят за точка. Групата, успяла да изброи причини, които
другите не са споменали, печели титлата “Най-добър приятел на Елмър”.
Повторете играта с друга тема от книгата и дайте шанс на останалите също да спечелят
такава титла (напр. да погледнат картинката с различните слонове от книгата “Елмър”
за по 1 минута на отбор и после да изброят какви слонове са запомнили - дебел, слаб,
висок, бебе, дядо слон и т.н.)
Конкурс за рисунка “Откъде идва Елмър?”
Поканете децата да се включат в конкурса за рисунка,
организиран от Detskiknigi.com и изд. “Жанет-45”.
Всеки може да се развихри и да нарисува как изглежда
домът, в който е роден Елмър, страната, в която се
намира и какво ли още не!
Повече за условията на конкурса ще откриете на
www.detskiknigi.com/elmer.
Конкурс “Напиши писмо на Елмър”
Елмър е тъжен! Той е различен и вероятно по тази
причина другите слонове му се смеят. За да
разведрят Елмър, децата могат да му напишат
писмо. Поканете ги да опишат кои според тях са
добрите качества на героя, нека му кажат нещо
мило или да измислят елмърско стихотворение.
Напомнете им, че писмата винаги започват с
обръщение (”Скъпи Елмър”, “Мило слонче” или каквото смятат за правилно) и
завършват с поздрав!
Повече за условията на конкурса ще откриете на www.detskiknigi.com/elmer.
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Уча чрез книжките!
Раздел за мъничета от 2 до 5 години
Най-малките са все още слушатели, но тъкмо в ранните години те усвояват куп
знания, за които дори не подозираме. Картинните книги, създадени от Дейвид
Маккий, са не само интересни и с висока естетическа стойност - чрез тях децата
трупат знания и стимулират любопитството си.

Колко цвята има Елмър?
“Елмър беше кариран. Той беше жълт и оранжев, и червен,
и розов, и лилав, и син, и зелен, и черен, и бял.”
-- из “Елмър”, Дейвид Маккий, изд. Жанет-45

За да усвоят цветовете, покажете на децата корицата на книгата, на която е
изобразен слонът, а после помолете децата да дават предположения колко цвята има
по тялото на Елмър (подсказка за възрастни - 9 цвята). Накрая прочетете отново
откъса от книгата “Елмър” и, докато показвате цветовете на картинката, бройте.

Противоположности!
Покажете на децата какво са противоположностите, като разгърнете на първата
страница в книжката “Елмър” и ги помолите да открият дебели/слаби слонове,
високи/ниски, млади/стари и т.н.
Прочетете частта от книгата “Елмър”, в която се разказва какво представлява
Елмъров ден. Попитайте ги те как биха се боядисали, ако бяха слонове (на точки,
звезди, в какъв цвят, ще имат ли шарки по себе си или ще са едноцветни).

Животни
Докато се разхожда из гората, Елмър минава покрай различни животни: лъв, тигър,
жираф, крокодил и др. Докато четете, посочвайте животните на децата и ги питайте
дали знаят имената им, къде живеят тези животни, с какво се хранят. Ако интересът
по темата е голям, детските енциклопедии за всякакви животни са на една ръка
разстояние.
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