
Идея:

Включете се в празника за Елмъров ден!

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.
Всяка последна събота от месец май стотици деца по целия свят отбелязват Elmer Day 
чрез различни инициативи, а детските градини и училищата празнуват цяла седмица. 
Включете се и Вие!

Пояснения относно ролята на книгите за слона Елмър 

Идеи за работа в час на класа/извънкласни занимания

Идеи за игри

Този пакет съдържа:

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 предучи-
лищна и начална училищна възраст, всички те вероятно обичат да се забав-
ляват и посрещат с радост всеки повод за празник. Не се колебайте, органи-
зирайте им празненство 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”. Попитайте ги дали героят им е харесал, 
 кое в историята им е направило най-силно впечатление. Ако вече позна-
 ват основната история, изберете някоя от другите книжки, издадени на 
 български език.
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Идеи 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 остана лите, но пък притежава куп чудесни ка-
 чества, които го превръщат в любимец на слоновете. Обсъ-
 дете 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?)

 Щедрост: В книгата “Елмър и Дядо Червенушко” карираният
 слон разказва на малките слончета, че Дядо Червенушко ще
 вземе подготвените от тях подаръци и ще ги раздаде. Прове-
 рете как децата реагират на възможността да не получат
 подаръци, а да подготвят дар за дете в нужда. Поговорете
 за щедростта и споделянето.
 Детски страхове: Те са чест източник на проблеми при де-
 цата, а книгите са удивително добър помощник. Страхът от
 непознатото е представен под формата на чудовището 
 Синявко в книгата “Елмър и чудовището”. Прочетете книж-
 ката и поговорете за страха, как да се справим с него. 
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Уча чрез книжките! 
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 ви-
сока естетическа стойност - чрез тях децата трупат знания и сти-
мулират 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 ги помолете да дават пред-
положения колко цвята има по тялото на Елмър (подсказка за 

възрастни - 9 цвята). 
Накрая прочетете отново откъса от книгата и, докато показвате 
цветовете на картинката, бройте.

 Противоположности! 

Покажете на децата какво са противоположностите, като отгър-
нете 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. 
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Попитайте ги как те биха се боядисали, ако бяха слонове (на точ-
ки, 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, по-
сочвайте 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 животни са на една 
ръка разстояние.
Ако децата учат чужд език, пробвайте да изброите наименованията 
на животните на двата езика. 

 Подкрепи приятел в беда!
Елмър е известен с голямото си сърце и състрадателността си. 
Той никога не изоставя животно в беда, а когато потърпевш е
братовчед му Уилбър (“Елмър и Уилбър”), карираният смелчага
се притичва светкавично на помощ.
Поговорете с децата за помощта и подкрепата - дали те са по-
могнали на приятел в беда, спасяват ли страдащи животни и как
трябва да се грижим за онези, които имат по-малко от нас. 
Предложете им да изработят картичка за болен приятел/съученик 
или да помислят как да зарадват възрастен човек, чиито внуци са 
далече.
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Идеи за игри чрез книгите  

 Най-добър приятел на Елмър
Разделете децата на групи и им предложете да обсъдят защо ха-
ресват Елмър. Запишете отговорите на всяка група и вижте кол-
ко 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 книгите и дайте шанс на оста-
налите също да спечелят титла.
(Например: 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?”
     Организирайте си конкурс за рисунка!  
     Предложете на децата да разкажат чрез ри-
     сунка как изглежда страната, от която идва
     Елмър. 
     Всеки може да се развихри и да нарисува 
     как изглежда домът, в който е роден 
     Елмър или страната, в която се намира и 
     какво ли още не! 
Накрая си направете изложба и отличете най-оригиналните хрум-
вания със стикер или друг знак. 
Вариант е да предложите на деца от други групи/класове да гласу-
ват коя рисунка им харесва най-много и така да определят победи-
телите.
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 Писмена задачка “Напиши писмо на Елмър”
Писането на писма е важно умение за всеки възрастен. Как се
пише писмо се учи в училище, но под формата на игра дори 
малките деца биха могли да усвоят основните правила.

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. Ако все още не могат да
пишат, нека помолят някой възрастен да им помогне със записа.

Обяснете им, че:
 - писмата винаги започват с обръщение: ”Скъпи Елмър”, 
 “Мило слонче” или дори “Уважаеми г-н Слон”;
 - завършват с поздрав: “С уважение” (ако пишем до непо знат или 

 пък писмото е официално) или “С обич”,  “Поздрави”, “Твой прия-
 тел” (ако пишем до близък).

Покажете им как изглеждат пощенските
пликове и марки. 
Обяснете къде стоят имената на пода-
тел и получател.
Не пропускайте да посетите пощенски
клон и да пуснете писмото в някоя от
жълтите кутии за събиране на писма - забавно е!
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“Елмър и дъгата”
Идеи за разговори и игри

След силна буря Елмър бърза да изле-
зе навън и да види дъгата, но от нея
няма и следа. Вместо това, на небето
се вижда бледа, белезникава ивица.
За да помогне, карираният слон реша-
ва да даде на дъгата от своите цветове. Но къде ли е краят на дъга-
та? И какво ще се случи с Елмър, ако дари цветовете си?

 “Има неща, които можеш да раздаваш до безкрай, без да изгубиш дори 

 прашинка от тях. Щастието например или любовта, или моите цветове.” 
        -- из “Елмър и дъгата”, Дейвид Маккий

При първото четене на книгата спрете до: „Безцветна дъга! – въз-
кликна Елмър. – Ужас! Хайде да я спасим!“ и подканете децата да 
дадат своите предложения как да стане това. После им прочетете 
репликата на Елмър: „Аз мога да й дам моите цветове.”. Обсъдете 
дали това е добра идея и какво според тях ще се случи с Елмър.
След пълен прочит на историята, обсъдете с децата има ли нещо, 
което особено им е харесало в нея; нещо, което изобщо не им е харе-
сало; нещо, което ги е озадачило. 
На финала помолете всяко от децата да разкаже случай, в който е 
помогнало на някого или е проявило е доброта.
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 Колко цвята има дъгата?

Ето чудесна възможност да проверите дали децата знаят колко са
цветовете на дъгата! Избройте ги на глас. След това попитайте кои 
от тях са основни цветове (червен, жълт и син)? А ако основните цве-
тове се смесят, какво се получава? 
червен+жълт=оранжев  червен+син=лилав  син+жълт=зелен 
 Смесването на който и да било цвят с черно, го прави по-тъмен.

 Смесването на който и да било цвят с бяло, го прави по-светъл.

 
 Кога се появява дъга? 

Чудите се как да въведете темата за времето и природните явле-
ния? “Елмър и дъгата” ще Ви предложи чудесна възможност за 
това. 
Прочетете началото на книжката и разгледайте илюстрацията. По-
питайте децата дали знаят какво е буря, защо се наблюдава такова
явление, какво са светкавиците и гръмотевиците и какво ги предиз-
виква. Не пропускайте да проверите дали са забелязали кое се проя-
вява първо - светкавица или гръмотевица. 
Най-накрая въведете в темата и дъгата - кога се появява и как се 
образува? 
(При пречупване на слънчевите лъчи от водните капки, при което бялата светлина се 

разлага на целия светлинен спектър.)
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 Интересно! 

Белият цвят съдържа в себе си всичките седем цвята на дъгата.
Всъщност дъгите се появяват по две – втората е по-бледа и цвето-
вете й са огледално обърнати на първата.

 Направете си дъга! - идея № 1

Използвайте темперни, акрилни или водни бои, за да получите цве-
товете на дъгата. После нарисувайте дъга с помощта на клечки за 
уши, като потопите всяка от тях в един от готовите цветове.
 
 Направете си дъга! - идея № 2
 Необходими материали: дълбок непрозрачен съд, огледало, вода

Налейте вода в дълбокия съд и поставете огледалото в единия му 
край, така че то да е наполовина под и наполовина над водата. 
Поставете съда с огледалото в него близо до прозореца. Нагласете 
огледалото така, че да отразява светлината към стената.

 Изиграйте Танц на дъгата с цветни шалове

Необходими са ви цветни шалове, всеки в някой от цветовете на 
дъгата. Харесайте си музика, измислете си свой танц и не забра-
вяйте да вплетете шаловете в хореографията. 
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 Интересни факти за животни

Избройте кои животни среща Елмър, докато търси началото на 
дъгата. Потърсете по няколко интересни факта за всяко от тях и ги 
представете на приятелите си. 
 Например: Жираф - Жирафът е единственото животно, което 
се ражда с рога; езикът на жирафите е черен и може да достигне дъл-
жина до 45 см. (Интересни факти за животните ще откриете в детските енциклопе-

дии или в активните карти “Невероятни факти за животните”.)

 Стихотворения

Предложете на децата да се сетят за стихотворение за дъгата. Ако не 
знаят, научете ги! (Вижте предложенията ни в края.) 
ще по-забавно ще бъде, ако научите и изпеете песен за дъгата.
      Дъга 
        Иван Мишев

 Високо на небето     Жълтичкото, цяло,
 със моите боички     е от пролетни цветя.
 нарисувах аз дъга -    Слънцето е спряло
 да я виждат всички.    до цветната дъга.
 Синьо от морето     После под дъгата
 взех, бяло - от снега,    нарисувах аз деца.
 зелено - от полето,    По-красиви от дъгата...
 и кафяво - от пръстта.    Мънички слънца...
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 Дъгата 
 Джани Родари

 Дъгата прилича на мост над земята, 
 окичен с байрачета от седем цвята. 
 
 Слънцето, златното, по нея минава,  
 всичко от нея по-весело става. 
 
 Синьо и жълто, червено, зелено… 
 Само едно й е зле наредено. 
 
 И то е това, че тя иде след буря, 
 която огради и къщи разтуря. 

 А мисля: нима ще е грешка голяма, 
 бурята, просто така, да я няма? 

 Дъга, без да има гърмене зловещо, 
 това би било най-чудесното нещо! 

 Най-чудесното нещо би било на земята,
 мирът да се сключва преди войната! 


