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E sorozata
tatja be,

budapesti
állatkertben
taló Ihatóá
főleg terrrészeres környezetben.

Ilatokat

mu-

A sorozatban
látható állatok
az óvodás gyermekek
előtt
mint mese hősök is Ismertek
a képeskönyvekből
, mesékből,
a televizió
képernyőjéről,
a mozik vásznáról.
Mint mesehősök kedves,
jó tulajdonságokkal
rendelkeznek.
Hangsulyozni
kell,
hogy ezek az állatok,
annak ellenére,
hogy
szelid,
játékos képüek,
nagyon veszedelmes
vérengző
vadállatok,
amelyekhez
még az állatkertben
sem szabad közel menni. E szines képek bemutatásával
olyan "he lyekre is e Ivezetjük
a gyermekeket,
ame Iyeknek egyéni tapasztalására,
megfigye lésére más mód nincs.
ll

A képek felhasználhatók
a kiscsoportban
mese, vers kezdeményezéséhez,
a középső csoportban
és nagycsoportban
az állatkerti
látogatás
élményeinek
felidézésére.
Azoknak a gyermekeknek,
akiknek
nincs lehetőségük
állatkertben
látni ezeket
az állatokat,
a képekről
kia laku I
a más fö Idrészeken
élő á liatok képzete .

A képe:.k
1. kép:

leirósa

. A jegesmedve
A jégmezőn,sétól
a fehér bundóju
Hatalmas testü, erős óllat.

jegesmedve.

Nyóron a testét lóbólja jobbra-balra.
van, vastag bunda fedi.
2. kép:

A jegesmedve

Melege

fUrdik

A hideg vizben fürdik a jegesmedve.
szik puha mancsa, hosszukés . pofója.

Jól lót-

A jegesmedve nagyon szeret fürödni és a tóplö lékét is, a" halat a vizből he lösszc ,
3. kép:

Pingvincsapat
Sok-sok pingvin együtt

lótható a képen.

Figyeljük meg, mi Iyen szép.a testüket fedő
toll, elől fehér, hótul fekete. Csapatban élnek.
4. kép..

Pingvin

a kicsinyévei

A II mamall::o:pingvin' löbo közül kukucskól
kicsinye.
'
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Az anyaállat igy melegiti,
kicsik tojásból kelnek ki.
5. kép:

Pingvin

a kicsinyét

védi,

óvja őt. A

eteti

A jégmezőn két sárga tol lu kis pingvin mögött anyjuk áll. Egyik kicsi csőrét ki tátva
tartja fel a fejét anyja csőréhez. Enni kér.
A fiatal állat pehelyruhája sárg'aij. mint a
csirke, később veszi föl anyja tollán<]k SZInét.
6. kép:

Fókák a sziklán
Három szép fóka a tengerből
napozik.

kiá Iló szik lön

A fóka tápláléka a hal. Nagyon 10 uszó,
sokáig tud a vizben maradni. Ez az állat
is az örök jégmező birodalmának lakj5ja.
7. kép:

Teve,

emberrel

A sivatagban

teve halad,

pupján ember ül.

A tevét ugy is nevezik, hody lia sivatag hajójall, mert ahogy lassan lépked, ugy rtng,
mint egy hajó a vizen.
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8.

kép:

Tevekaraván
A sivatagban
tevék
rekke léscsomagokkal

haladnak,
hátukon
megrakottan .

embe-

A slvctogbcn rendszerint
tevén utaznak
az emberek egyik faluból a másikba.
Az egymás után
haladó tevéket
tevekaravánnak
nevezik.

9. kép:

Sza ladó zsi ráfok
Két hosszu
megi jedtek,

nyaku,
foltos szőrü zsiráf.
s ,!~zaladnak a fák sürüje

Valamitől
felé.

A zsiráf a fák leve leit, ágait eszi meg.
kell a fejére felnézni,
mint egy emeletes
ra.

10. kép:

Zebrák
A csikos
nak.

Ugy
ház-

a folyónál
szőrü

állatok,

a zebráka

folyónál

áll-

A zebra hang ja nyihogás.
Nagyon gyorsan tud
futni, kell is, níé~t az oroszlán
kedvenc e lede+
le.

ll. kép:

A tigris
Veszedelmes
állat,
még az embert is megtámadja.
Nagyon szép bundája van ,azért
vadásszák.
Prémjéból
sapkát,
kabátgallért
, bundát készit\('1-ek.

4

12. kép:

Oroszlánok

·kicsinyeikkel

Az oroszlán-"mamák"
kölykeikkel sétő lnok . A
kölykök egymással játszanak, ugrándoznak,
haneuroznak . A kis tJrbszlánokat kölyköknek nevezik.
13. kép:

A magányos orosz lán
Egyedül áll a félelmetes,sörényes

oroszlán.
I

üvöltő. Ha a hangját meghallják az
állatok , gyors futásnak erednek. A gyermeki rodalom ismert alakja.
Ugy is szoktákneveznt,
hogy'"az állatok kiré lyo'' .•
Hcnq]o

14. kép:

Oroszlánkölykök

pihennek

Nézzük meg, milyen békésenv pihennek ezek a
kis kölykök. Elfáradtak·a
játékban?
Vagy talán
sokat ettek?
15. kép:

Majmok a fán
Két fekete szórü majom a fa !tetején.;
fekszik, másik ül.

EgyH~

A majom "Iokősc" a dus lornbu fák koronája.
Nagyon ügyesen mászik fel a fákra, ugrik át
egyik fáról a másikra. Csapatokban él.

5

16.

kép:

Majom
Jól

és kicsinye

érzékelhető

nagyságkülönbségUk.

A majom naGY0!'i jó "onyo'".
Kicsinyére
VIgyáz, f$H
óvja. Akismajom
elkóborol
a
"rnoméjőtc l'", de csak ritkán,
mert a majomfiak nagyon szófogadóak.
A majmok kedvenc elesége
a banán,
alma, édes gyökerek,
dió.
j

17.

kép:

Állatkerti

ketrecben

a majmok

A majmok az állatkert
leglátogatottabb
állatai. Nézzük meg, mi Iyen ',ft!ókásan,
Ugyesen
kapaszkodnak
a rácsba.
Hangjuk makogás.
gyermekirodolombanis
18.

kép:

Elefántcsorda

Mivel mókás állatok,a
sokszor szerepelnek.

a fa alatt

nagy állat az elefánt.
A nagy
leg .e lől a fák aláhuzódtak
hüsölni.

Horojnas

Csordába

6

verődve

egyUh

é! nek.

me-

'9.

kép:

Elefántcsorda

a dzsungelben

A zöld dzsungelben elefántok bandukolnak
kicsinye ikke l . Táplálékot keresnek.
A kis elefántot bébi nek nevezik. Édes gyökereket, a fák fiatal leveleit, füvet eszik.
20. kép:

Az agyaras

elefánt

Nézzük meg ezen a közeli felvételen,
milyen is az elefánt.
Lapát füle, hosszu ormánya, agyara van. Lábai olyanok, mint az
oszlopok.
21. kép:

Fürdőző elefánt,

bébi jéve I

A folyóban bébijével fürdik az elefánt.
Hosz szu ormányukkal felszivják a vizet, s a hátukra locso Iják .
22. kép:

, . Munkára fogott elefántok
Mivel nagyon erős állat az elefánt, az ember
megszeliditette
és munkára fogta. Ahol az
autó nem tud áthal(lldn:i, ott elefántok segitenek. Itta képen is a nehéz fatörzseket szá 1litják.
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23. kép:

A vizi ló
A vizi lovat látjuk a bébi jével. Most jöttek
ki a fo Iyóból, napoznak . Legtöbbet azért a
vizben uszkálnak.

24. kép:

Fürdőző vizi lovak
Az állatkertben
látjuk a viz.ilovakat.
Az
egyik a vizben, nagy száját kitátva várja
a látogatóktói,
hogy perecet dobjanak neki. A másik kettő a viz felé halad.

25. kép:

Az állatóvoda
Oroszlánkölykök,
medvebocs együtt az á lIatóvodában. Gondozójuk fe lügye I rájuk.
Ebben a nagy ketrecben
latok vannak.
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mindig csak kis ál-

l'

