
Elmer, de lapjesolifant 

In deze lesbrief geven we tips om samen met je peuter en kleuter 

op een leuke en verantwoorde manier aan de slag te gaan rondom 

het thema Elmer, de lapjesolifant. We laten een prentenboek, 

filmpjes en (digitale) spelletjes zien. We zorgen zo voor een fijn 

moment samen! 

Elmer is een vrolijke olifant. Samen met zijn vrienden woont hij in 

een kudde. Er zijn allemaal verschillende olifanten in de kudde: 

dikke, dunne, grote, kleine, vrolijke en mopperige. En er is maar 

één Elmer: je herkent hem meteen aan zijn vrolijke kleuren! 

Prentenboek 
Lees een prentenboek voor uit de serie Elmer van de schrijver David McKee. We kunnen ons 
voorstellen dat je deze prentenboeken niet in huis hebt. Via YouTube kun je een Vlaamse versie van 
het prentenboek bekijken en luisteren. Bereslim, De Voorleeshoek en Wepboek bieden kwalitatief 
goede digitale prentenboeken. Met je bibliotheekpas krijg je gratis toegang tot deze boeken.  
 
Filmpje 
Natuurlijk is het in het echt bekijken van olifanten met je kind het allerleukst. Dat is lastig. Gelukkig 
kun je met het internet de wereld even naar binnen halen. Hier vind je een prachtig filmpje over 
olifanten dat opgenomen is in Diergaarde Blijdorp. Zo ben je toch even samen bij de olifanten! Klets 
maar eens samen over wat je kind allemaal ziet gebeuren in het filmpje. 
Op www.schooltv.nl kun je ook heel veel filmpjes en fragmenten terugvinden. De site heeft ook een 
goede zoekfunctie. Je kunt op onderwerp van het filmpje en op leeftijd van je kindje zoeken.  
 
Creatief en spel mét of zonder digitale middelen 
Al deze prachtige olifanten zorgen voor inspiratie om samen creatief aan de slag te gaan. Doe je dit 
‘ouderwets’ met alleen echt knutselmateriaal of combineer je het met digitale tools? Hieronder vind 
je inspiratie voor beiden. 

• Een olifant knutselen. Bekijk hier een filmpje voor de werkinstructie.  

• Kijk eens op Pinterest voor leuke ideeën. Zoek op: Elmer knutselen peuters of Elmer 

knutselen kleuters. 

 

 
 

 

 

• Heb je alle kleurtjes gezien op het vel van Elmer? Mooi toch? Maar Elmer en zijn vrienden 

willen ook wel eens een ander ‘jasje’ aan voor de parade! In de app Elmer’s Photo 

Patchwork kun je met de camera van je IPad  foto’s maken van interessante vormen, 

kleuren, patronen en texturen. Deze voeg je toe aan Elmer. Je krijgt dan een prachtig 

https://www.youtube.com/watch?v=sOPhsgQ7gAc
https://www.youtube.com/watch?v=l3iXPjmVeH0
http://www.schooltv.nl/
https://schooltv.nl/video/olifant-maken-knutsel-uit-hoelahoep/#q=olifanten


patchwork patroon. Zo maak je Elmer en 

zijn vrienden kleurrijk en uniek! Herken je 

de patronen nog die je zelf hebt 

toegevoegd? “Hé, dat zijn de grassprieten 

uit de tuin! Of de bos tulpen die op tafel 

staat!” 

Het is een betaalde app. Waarom we 

hiervoor kiezen en meer over 

schermgebruik met kinderen lees je hier. 

 

 
 
Extra ideeën 

• Zing samen alle liedjes die je kent over olifanten. Denk aan Olifantje in het bos. Via YouTube, 
Juf Roos en Spotify is nog veel meer te vinden. En wat dacht je van dit liedje over Elmer? 

• Met het versje 7 olifantjes oefen je op een speelse manier de kleuren en het tellen.  
Er woonden 7 olifantjes on een dierentuin 

De een was groen, de ander rood, de derde die was bruin 
De vierde blauw, de vijfde geel, de zesde die was zwart 

De zevende oranje en die vond dat heel apart 
Maar ’t kleine olifantjes die het jammer dat 

Hij niet zoals zijn vriendjes ook een kleurtje had 
Dus verfde hij zichzelf en na een uurtje is het droog 

Nu heeft hij alle kleuren van de grote regenboog 

• Het liedje Jongens meisjes aan de kant is niet alleen leuk om te zingen maar ook om uit te 
beelden. Loop als olifanten door het huis en beeld uit wat je zingt. 

 
Veel speelplezier! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mediawijsheid.nl/mediadiamant/
https://www.youtube.com/watch?v=CJhGWVtGz_w
https://www.kinderliedjes.info/daar-komt-familie-olifant/

