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A képsorozatban olyan állatok láthatók, amelyekkel a
gyermekek gyakran találkoznak,
tájékozódási körUkön belul esnek. A képek nemcsak a különfé le állatok bemutatására alkalmasak, segitségUkkel megkönnyithetjUk az olyan
fogCllmak kialakítását
is, mint pi. a madár, a bogár, s
hogy' mindezek állatok.
Ezekke I a képekke I ke Ilő tapaszta~ati anyaghoz juttathatjuk a gvermekeket.
A sorozatban bemutatásra kerüld állatok nem mindegyike
foglalkozási anyag, de olyanok, amelyekr&1 beszélhetUnk
a gyerme~ekkel,
amikor alkalomszerUen találkoznak veluk.
A közvetlen élmények rendezésérdi e téren sem mondhatunk le. A képek alkalmazása gyakran a foglalkozáson
klvüll id6'ben (pl. séta előtt vagy után) kerUI sorra. Ezeket a képeket azért is ló a gyermekek élményeihez kapcsolni, mert igyszoktathatók
hozzá a valóság képi ábrázo lásának megértéséhez •
A madarak közül a fecske,· a veréb, a rigó, a cinege, a
házigalamb életével foglalkozunk.
Egy-egy képet villantunk fel róluk, olyanokat,
amelyek legszemléletesebben
mutatják be legje Ilemz6'bb és a gyermeki vi lághoz legköze Jebb álló vonásaikat • Minden bizonnya I nagy érdek lődésse I nézik a gyermekek az ol yon é IetszerU képeket I
mint pl. a madárfiók6k etetése.
E képek segitségével be
tudjuk mutatni az egyes madarak közötti azonosságokat
és eltéréseket.
KUlönösen jó szolgálatot tesznek, ha az
itt bemutatott madarakat a házis7..Jrnyasokkal . akarjuk
összehcsonlitcni , Az összehasonlHás vonatkozhat a kulső
jegyekre, az életmódra, a kicsinvek életére,
az emberi

gondoskodás mértékére stb. Ennek folyamán logikai mUvelet
gyakorlására nyilik lehetőség (CSsszehasonlitás, osztályba
sorolás, kCSvetkeztetés, általánositás).
A másik csoportba tartozó állatkák sokfélék. Ahány állat,
annyi alkat, annyi életforma, annyi érdekes, változatos
vonás. A képek nézegetése és a gyermekek tapaszta Iatainak fe Ihaszná lása a lap ján fe Ike Ithet juk érdek lődésUket a
számukra sok meg lepetést tartogató, rendki vUI gazdag
állatvilág iránt, különösen akkor, ha CSsszehasonlitjuk
6'ket más állatokka I is.
Ezeket az állatokat nem minden gyermek ismeri egyformán, kUICSnbCSző
módon viszonyulnak hozzájuk. Az állatok iránt tanusitandó helyes magatartás kialakitására
is
felhasználhatjuk
e képeket. A helyes viszony, a reális
ismeretek nyu jtása sok babonás, téves hiede Imet osz lathat el.
A képek egy része az emberre nézve kártékony állatokat mutatja be. Ezeket az állatokat az ember pusztitja. A gyermekeket arra nevel jUk, hogy vannak kártékony és hasznos állatok: a hasznosakat szeret juk, gondozzuk és véde lmezzük , a kártékonyakat
pedig puszt itjuk.
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1. kép:

képek

leir6sa:

Eresz a latt fecskefészek
A fecskefészekből

fiók6k "néznek" ki. Jól
megfigyelhet6'k az eresz alatt épUlt fecskefészek és a t6togó csőrU fi ók6k •

2. kép:

Éhesek a fi ók6k
T6tott sz6iial v6rj6k a jó falatot
éhes kicsi fecskék.

3. kép:

Megérkezett

az örökké

az ennivaló!

Fecskemama éppen az egyik fiók6ja t6tott
sz6j6ba tömi a hernyót. A többieket m6r
kielégitette,
még ez az egy kis éhes van
h6tra •
. 4. kép:

Pihenő
A fészek köze lében, egy gerend6n v6r ja a
p6rját a fecskemama. A fiók6k m6ris köve':'
telőznek.
Az 1-4. sorszám alatt felsorolt képek a mad6ranya és fiók6inak életéből kiemelt jelenetekke 1, igen szép fe Ivéte leken mutatj6k
be a "szülél" gondoskod6st.
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5. kép:

GyU lekeznek

a fecskék

Villanydróton gyUlekeznek, hosszu utra készülédnek 8ssze I a fecskék. EIköltÖznek melegebb vidékre, mert télen nem találnak nálunk elegend8 táplálékot.
6. kép:

esi peget8 verebek
A földön magot keresgél8,
réb-raj látható.

7. kép:

a veréb szine,

között egy szép feketeri gó.

Rigófészek
Kikeltek a tojásból a kis rigók.
ma éhes fiókáit eteti.

10. kép:

A rigóma-

A cinege
Kékcinke,
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alakja.

A feketerigó
Lombos faágak

9. kép:

ve-

Veréb a faágon '
Jól megfigyelhet8

8. kép:

csipeget8

csdrében egy kis hernyó.

ll.

kép:

Madáretet8
Télen sokat szenvédnek a madárkák a hidegt81:
fáznak és éheznek. A hó és a hideg miatt nem
találnak ennivalót. Az emberek és a gyermekek igy gondoskodnak hasznos kis barátaikról:
a szép felvétel ezt öbrözo l]c ,

12. kép:

Ga lambetetés
A fUves udvar-részben
bok.

13. kép:

magot keresd házigalam-

Galambduc
Aháziga lamboknak
lokösr" is épit az ember.
Itt élnek sokan egyUtt. Tojást tojnak, itt költik ki, és gondozzák fiókáikat.
II

14. kép:

A csiga
Csigákat látunk "társaságban
oldalról, felUIr81, s8t házába bujva is. Jól megfigyelhet8k:
a csiga teste, hözc; tapogató szorvccsköl ,
ll

:

15. kép:

Gi liszták
Es8 után az óvodáSkef~ben is gyakran láthatók
a giliszt6k. A köze li felvétel alkalmas e nagyon hasznos állatkák bemutatására.
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16. kép:

A vakond
A föld alatt élS igen hasznos 611atot e lsdsorban a tur6sairól ismerik a gyerekek. KépUnk a föld alatt, "vodészot" közben mutatja be., A rajzon kedvenc csemegéit is
löthotjuk.

17. kép:

Katinka,

sz611j elo .•

Egy kisl6ny ujja hegyén repUlni készüld,
sz6rnyai teme IgetS katicabog6r.

18. kép:

Katicabog6r

vir6gon

Szép , szines rózsa6gon több katicabogarat

19. kép:

16thatunk.
Hasznosak.

Levé Itetveket

Méhecskék

a vir6gon

lakm6roznak.

Szép , szines vir6gok között röpködd
r6gport és nekt6rt gyUjtögetS méhek.
20. kép:

I

VI-

_Iy'éhek a kapt6rn61
A méhek II lak6sa" a kapt6r. A nyi 16s e IStt
szorgoskodó I ki -be j6ró méhecskék.
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21. kép:

A méz
Egy kisfiu e I&tt tónyéron vajas-mézes
A tónyér me Ilett II mézes mackó".

22. kép:

kenyér.

A legyek
óllatkók.
KépUnk a mindent bepiszkikellemetlenked& legyek elleni védekezés
egyik módjót - éteiszitóval
leboritott ennivaló - mutatja be.
lsrnerés

tÓr

23. kép:

Keresztespók
Közelr&1 készült felvétel.
Jól megfigyelhet&
a falevélen mószkóló keresztespók alakja.

24. kép:

Pókhóló
Hólójót szövöget& pók munka közben. A "remekmU", a hóló teljes szépségében mutatkozik.

25. kép:

A szunyog
Sok ke Ilemet lenséget okoz, csípéséve I viszketést kelt az ember b&rén. Nyóri id6'ben, kulönösen estefe lé ke II védekeznUnk ellene. A
képen egy jelenetet lótunk: két szunyog csipi
az ember egyik kezét, a mósik felemelt kéz
éppen agyoncsapni készül 6'ket.
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