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Ez a diapozitiv sorozat, I-IV-ig való bont6sban, dobozonként 25-25, összesen 100 képet tartalmaz. A sorozat témakörei és tém6i:
1./ A h6z körül élő négyl6bu 611atok és kicsinyeik: a
macska, a kutya, a sertés, a tehén, a ló, a juh, a
kecske, a h6zinyu 1,
2./ A h6zisz6rnyasok:
a tyuk, a liba, a kacsa, a pulyka.
A képsorozat tém6i, az egyes képek tartalma, az 6br6zo16s
felfog6sa és technikai megold6sa alkalmazkodik az óvodai
környezetismeret
programj6hoz, annak törzsanyag6hoz kiv6n
egyféle szernlé Itetőeszközt biztositani.
A képek össze611it6s6n61 a következő szempontokat vettUk
figye lembe:
0./ Az 611atok életkörUlményeit és életmódjukat olyan
gyermekek sz6m6ra mutatjuk be elsősorban, akiknek
nincs lehetőségUk az 611atokat közvetlenUl, természetes környezetUkben megfigye Ini.
b./ Vonzóak és hasznosak a képek olyan gyermekeknek is,
akik ismerik ugyan a felsorolt 611atokat, de még nem
volt elég alkalmuk a pontosabb megfigyelésre,
az emberrel való kapcsolatuk,
hasznuk és jelentőségUk megismerésére.
Eszempontoknak
megfelelően olyan képeket készittettUnk,
amelyek alkalmasak az egyes 611atok saj6tos jegyeinek,
mozg6sform6inak, életmódj6nak,
környezetének,
az emberrel való kapcsolat6nak a bemutat6s6ra. Az ember és az
611at kapcsolat6n be lül jelentős sz6mu képcsoport szemlélteti az ember gondoskod6s6t és az 611atok haszn6t.

A képek felhasználásakor
körUltekintően figyelembe kell
venni a gyermekcsoportok tapasztalatainak,
ismereteinek
szintjét, a témák fe Idolgozása során megoldandó didaktikai feladatokat,
i Iletve a korcsoportok szerint differenciálódó követelményeket,
valamint az oktatási folyamatnak a képek alkalmazására
legmegfele 16'bb mozzanatait.
Az egyes kercsoportokben tehát más-más didaktikai fe ladat megoldásához használhat juk fel a képeket. A kiscsoportban példáu I az év végére előirt követelmény,
hogy
a gyermekek ismer [ék fe I az azonos csoportba tartozó,
csak kulső jegyeikben (nagyságban, szinben) eltérő állatokat. Ehhez jó szernlé Itető anyagot nyujtanak a program
anyagához összeválogatott
képek. Elősegitik a felismerést,
a megnevezést,
az össze hason litást.
Vagy például a középső csoport számára előirt követelmény, hogy tudják felsorolni a ház körUI élő állatokat.
Ehhez is, va lami nt az egyre pontosabbá váló megfigyeléshez, elemzéshez,
az azonos és eltérő jegyek egybevetéséve I a lényeges jegyek kieme lésének gyakorlásához
igen hasznos anyagot szolgáltatnak
e képek.
A nagycsoportban ugyancsak jól használhatók bizonyos
logikai mUveletek (pl. kiegészités,
összefUggések felismertetése ) gyakoro Itatásához. Év végére előirt követe 1mény e korcsoportban: tudják pl. a házisz6rnyasokat
a többi ismert madárral össze hason litani , az ismert állatokat fe Isoro Ini, a ku lönböző állatokat környezetUk
szerint csoportositani • Mindezekhez nélkulözhetetlen
a sorozat képanyaga.
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A képek a megismerési folyamat bármelyik fázisában felhasználhatók.
Sikerrel alkalmazhatók
módszertanilag például kiscsoportban, a foglalkozások kezdeményezésére,
nagyobb csoportokban is az érdeklődés felkeltésére,
az
aktivitás fokozására, a figye lem koncentrá lására. A téma
fe Ido Igozásának befe jező szakaszában az ismeretek rendszerezését,
rögzitését,
ellenőrzését , gyakorlati fe Ihasználását segitik elő.
E sokfé le fe Ihaszná lás kiaknázása csak ugy lehetséges, ha
a képsorozatot
megbont juk. Az egyes dobozokban elhelyezett. sorozatokat tehát - bár a képek számozva vannak
és néhány esetben bizonyos fo Iyamatokat is érzéke Itetnek
egymásutániságukkal
- ne tekintsUk szétválaszthatatlan
egységeknek.
Didaktikai céljainknak megfelelően válogassuk ki, csoportositsuk, kombináljuk 6'ket. A kulönböző
állatok összehasonlitása,
a meghatározott szempontu ~Iemzések és osztá Iyozások nyi Iván szUkségessé teszik a másmás témáju képek kieme lését és egymás utáni vetitését.
Igy kell aljárnunk például, ha ahhoz az általánositáshoz akarjuk eljuttatni a gyermekeket,
hogy az állatok
nagy gonddal és szeretettel nevelik kicsinyeiket.
Az
egymás után veti tett képek sora ebben az esetben: a
macska a kiscicákkal,
a kutya a kiskutyussal, a sertés
a malacokkal,
a tehén borjával, a ló csikajával,
a kotló csibéive I stb. Ugyancsak változatos képsorozatot kapunk akkor is, ha az állatok hasznát bemutatva vetitjuk a kUlönféle (állati eredetU) élelmiszereket
és ruházati cikkeket,
vagy amikor azt akarjuk szemléltetni,
hoqyan táplálkoznak s mit esznek az állatok.
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A sorozatban vannak olyan állatok is, amelyek nem képezik
a foglalkozások anyagát, (pl. a ló, a juh, a szamár). Ezeket foglalkozáson kivül is fel lehet használni, irodelemhoz is, de ha az óvoda környezetében élegyik
vagy másik
állat, akkor a foglalkozáson is feldolgozható.
A fentiekben fe Isoro It pé Idákka I azt is szeretnénk érzéke 1tetni, hogy e diapozitiv-sorozattal
a gyermek sokirányu fejlesztését klvönjuk
el6segitel1i.
Az uj program célkitUzéseinek valóra váltásához sok ötletre,
a gyermekek aktivitását kiváltó és fenntartó sokféle eszközre van szükséq , Ezek egyike lehet ez az érdekes, szines
diapoztiv-sorozat.
Igazán hatásos eszközzé azonban csak
akkor vá lik, ha másféle eszközökkel és módszeres el járásokkal egyUtt alkalmazzuk.
Nem volna célszerU csak diafi Imek
alkalmazásával
a gyermekeket egyoldalu,
passziv szemlél6désre nevelni. Hangsulyozzuk,
hogy e diaképekkel - bármennyire vonzóak és életszerUek is - nem a valóság eleven
szemléletét , a közvetlen tcposztclctszerzést
kivánjuk heIyettesiteni (kivéve az olyan eseteket , amikor a gyermek
nem juthat az ábrázolt állatok közelébe),
hanem els8sor-·
ban a már közvetlenUI érzékelt valóság ismételt megközelitését, a képi ábrázolással az. emlékképek,
tapasztalatok
felidézését,
ujra 6télését,
tömörítését, uj szempontok szerinti elrendezését,
a kritikus megfigyelés és elemzés, a
látó-, gondolkodó- és kifejez6'képesség fej lesztését kivánjuk szolgálni.
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A hllzityuk. A liba. A kacsa. A pulyka.
(A hóz körul éles óllatok IV.)
A 25 képből ólló diasorozat képeit - kUlönböző céllal fel leh~t hasznólni minden óvodai korcsoportban. A képek
témója lehetővé teszi, hogy azokat a legkisebbek csoportjóban is megértsék, kedvve I nézegessék.
A képek többsége ku lön-ku lön mutat ja be a ku lönböző hóziszórnyasokat.
Néhóny kép pedig mintegy összefoglalja
az e lőzőek anyagót , ugy, hogy közben lehetőséget teremt
ujabb ismeretek szerzésére,
össze hason lltösöro, a megfigyeltek e Imélyitéséhez.
/
A falusi gyermekeknek bőségesen van alkalmuk a höztö]] baromfltorrös
megfigye lésére , de részükre is hasznosak a képek.
Tapasztalataik
tudatosodhatnak,
rendszerezettebbé
vólnak, az
esetleges hiónyzó ismereteik kiegészUlhetnek.
A véresi gyermekek szörnöro meg ku lönösen né Iku lözhetet lenek.
A nagyUzemi baromfitartós bemutatósónak más a rendeltetése, hiszen ezt sem a falusi, sem a véresi gyermek nem,
vagy csak nagyon ritkén tudja közvetlenUI megfigyelni,
ho lott a korszerU óvodai oktatós nem mondhat le a korszerU
és a gyermekek óltal is felfogható
jelenségek bemutatósóról.
A képek nemcsak az óllatok életmódjót mutat jók be, hanem
betekintést nyujtanak a baromfifeldolgozós
és felhasznólós
módozataiba is. Itt elsősorban a gyermekek mindennapi élményeiből indultunk ki. A baromfigondozóssal kapcsolatos
képek pé ldöt mutatnak arra vonatkozóan,
hogy az óvodós
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gyermek hogyan vehet részt a fe In8ttek mellett az állatok gondozásában.
Igy ezeket a képeket nagyszerUen fe 1használhat juk a munkára nevelés és az állatok iránti szeretet kialakitására
is.
A képanyag összességében lehet8vé teszi, hogya baromfiak é letét ne e Iszigete Iten vizsgál [ök a gyermekek, hanem tudják kapcso Ini a [örulékos
munkafolyamatokhoz
is.
PI. készülédés
husvétra, baromfipiac,
baromfifeldolgozó
Uzem, to Ilfosztás stb.
Az eddig ismertetteken tulmen8en a képek bemutatják a
kulönböz8 fejl8dési szakaszban lev8 baromfiakat,
ezzel
a világnézeti nevelés óvodai lehet8ségeihez
hyujtsunk segitséget. A képek, amelyeken a nagyok mellett a kicsinyek is láthatók, alkalmasak a köztUk lev8 kUlönbségek
megfigyeltetésére
(pihe-toll,
sárga csibe - kendermagos,
vagy fehér tyuk, kis csibe - tyuk és kakas). A képek érzelmi hatásuknál fogva is alkalmasak az értelmi er6'k
megmozgatására,
megfigyelésre,
összefUggések felismerésére, fogalmak tisztázására,
a szókincs fejlesztésére.
A képek

1. kép:
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leirása

lyukok a baromfiudvarban:
A kép közepén kuk:>réko ló kakas látható. E18re tekint, magasan tartja a fejét. KörUlötte
fehér és vörösbarna tyukok kapirgálnak és esznek.

2. kép:

Baromfietetés "
Előtérben sok barnás szinU, magot csipegető tyuk.
Egy asszony magot szór az éhes tyukhadnak.
Ugy
szórja., hogy mindegyik állat hozzáférjen.
A háttérben két sza Imakaza I látható. Aszalmakazal
tövében szoktak pihenn i a tyukok.

3. kép:

Mindennapra egy tojás!
Barna tyuk a tojásfészekben . A fészekben már
van egy tojás. Most még nyugodtan ul a tyuk,
de bizonyára rövidesen kotkodácsolásával
fogja
je lezn i, hogy megvan a friss to jás •

4. kép: Tyukanyót ráUltetik a tojásra!
Nagy, kétfulu fonott kosárban tojások.
Ultetik tyukanyót. Vajon miért?

Éppen rá-

5. kép:

Tyukanyó a tojásokon
A kosárban nyugodtan ul a tyukanyó. Időnként leszáll a fészkéről: eszik, iszik, majd ismét visszaul a tojásokra. Testével melegiti azokat. Igy lesz
a tojásból kiscsirke.

6. kép:

Kike Inek a tojásból a kiscsirkék
A kép a csirkekikelés mozzanatát ábrázolja. A még
ép to jások me Ilett sok törött to jáshé j látható.
Azokból már kike Itek a csirkék. Két csirkét látunk.
Az egyik "ázott",
éppen most bujt ki a tojásból,
a másik megszáradva teljes szépségében áll a tojások között.
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7. kép:

Kótlós vezeti a csibéit
A képép ~ barna kotlós vezeti kiscsibéit.
Sétára
Indulnek. Ismerkednek a vi lággal. Vigyáz rájuk
a tyukanyó!
A 4-7. kép folyamatában mutot ]o be a csirkekeltetést a fészekkész irésjdl a fészekrakásig . A képek érzelmi hatásuk meUett igen alkalmasak az
események sorrend jének ábrázolására,
a gyermeki képzelet meginditására,
a gyermekek gondolatainak elrendezésére,
az események e lmondásának megkönnyi tésére.

8. kép:

Tojás-raktá~
.
Hosszu, ferdén elhelyezett
pulton két nagy lány
válogatja, l1agy5óg szerint rendezgeti a tojásokat.
A tárolókban sok szép. friss tojást látunk. Innen
szállitják azokat az Uzletekbe.

9. kép:

Ke Itetőgép-á Ilomás
A keltető-szekrénye,k'
hosszu sora betölti, az egész
képet. Az egyik előtérben levő szekrény ajtaja
nyitva van. Láthatók benne a rekeszek, tele tojásokka 1. - A to jásokat me legen ke II t~rtan i.

10. kép:

Kike Itek a kiscsirkék
Egy ke Itetőgép-rész let köze Iről mutat ja be a rekeszeket, itt már kikeltek a kiscsirkék , Szépen
álldogálnak é~ u.lnek, pihennek. Hamarosan elszállitj6k 6'ket innen, s enni és innivalót 'kapnak.
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11. kép:

Tyukfarm
KorszerU nagyUzemi tyukólat látunk. Hatal mas helyiség, világos ablakok. Sok-sok fehér 'tyuk van
benne. MegbeszélhetjUk,
hogy mennyivel másképpen folyik a tyukfarmon az etetés és az itatás.
Itt önetető és önitató van. Mindig eszik és iszik
a tyuk, amikor megéhezik.
A 9-ll.
kép anyagát jól felhasználhatjuk
a háztáji tyuktartással való összehasonlitásra,
az ismeretek fe Iidézésére és azok u jszerU a Ika Imazására.

12. kép:

A baromfi-piac
Tyukokkal teli ketrecek sorakoznak a piacon. Az
eladó kezében ~gy tyuk van. Eladásra kinálja.
Előtte áll egy vevő. Alkudozik, válogat. Honnan kerU It a sok tyuk a piacra?

13. kép:

libák a vizparton
FUves terUleten álló és ulő libacsoport.
ElőttUk
viz. Néhány liba nézegeti a vizet. Vajon miért?
A libók a legkUlönfélébb helyzetben,
szemben és
oldalnézetben,
vagy hátulról nézve láthatók. TestUk, alakjuk, testrészeik megfigyelhet61<. Nagy a
begyUk. Mivel lakhattak jól?

14. kép:

Libák
A vizből kijövő libák csoportja. Két liba szárnyát mozgatva rázza le magáról a vizcseppeket .
Mindegyik liba feltart ja a fejét. Vajon mit figyelhetnek?
Az egyik liba a vizet szernlé li ,
biztosan talált ott valami jó falatot.
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15. kép:

libacsalád
A liba "mornc'' és a gunár látható kicsinyeikkel.
A képen jól kivehető a kislibák sárga pihéje, a
kife j lett fehér to IIu Iibák je Ilegzetes tartása. A
nagy libák figye Inek, vigyáznak kicsinyeikre.
Előttuk kukorica és zöldtakarmány , a háttérben
egy tyuk.

16. kép:

Vigyáznak a kicsinyekre __
A vizben usznak a libÓk. A nagy libák közrefogják a kislibákat. A kicsik bizonyára az uszást
gyakoro I[ök , Az uszó állatok u mé Itóságte Ijes" mozdulata esztétikailag
élményt is nyujt.
A 15. és 16. kép jól érzékelteti
a nagy libök gondoskodását kicsinyeikről.
A hangu latos képek bizonyára élményszerUen hatnak a gyermekekre és gondolkodtatásra késztetik őket, érze Imi hatásuk is
megmutatkoz ik .

17. kép:

li bosor
Egy sorban lépegetnek a libék , Mennek a legelőre. Jviég Ures a begyUk. Háttérben bozótos erdőrészlet látható. Az oldalnézetben
ábrázolt iibök
minden testrésze jól kivehető.
A libákról készült képeken nagyszerUen be tudtuk mutatni a libák f6'bb jellemző vonásait: testrészeit, életét, táplá lékót, a nagy és kicsiny libók megkUlönböztető jegyeit.

18. kép:

NagyUzemi kacsatenyészet
Folyórészlet.
A vizben és a vizparton
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rengeteg

kacsa. KUlönböző testhe Iyzetben. Néme Iyik kacsa vizbe dugott fe jje I látható. A parton önetető
és önitató.
19. kép:

Kiskacsák a vizben
Fehér és tarka kiskacsák láthatók Q képen. Mocsaras, nádas, igaz~ kacsáknak való táj. Az apró
vizi állatokat: békőkcr , halakat keresik a vizben. Van ameylik a vizet szUrcsöli. A kép bal
oldalán levő kiskacsán jól látható a teli begy.

20. kép:

A fa latozó kiskacsák
Sárga pe Iyhes kiskacsák összevágott zöld salátát
esznek. Ott van e lőttuk a viz is. A kiskacsáknak
még el ke II kész iten i az elede It: daráva I kavart,
összevágott levelekke I etetik.

21. kép:

Kacsaetető a vizben:
Az etető körUI falánk, ennivaló után kapkodó,
uszó kacsák. Sok vizet isznak, a vizből sok táplá léket összeszednek .
A 18-21-es képek sokoldaluan mutatják be a kacsák életét, fejlődését.
MegértethetjUk,
hogy miért nevezzük a kacsát falánk állatnak.
Megfigye 1het juk, hogy miért szeret a viz mellett élni.

22. kép:

Liba és kacsa
A kép egyik oldalán Ulő-álló, lege lő libák, a
másik oldalon ugyanilyen helyzetben kacsák.
A kép igen alkalmas az összehasonlitásra,
az
egyező és e [térő' jegyek .fe .ismertetésére , A liba
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és kacsa megkU lönböztetése
teknek is problém6t okoz.

sokszor még fe Inőt-

23. kép:

Pulyka
A képen egy sötét szinU, felfuvalkodott pulyka
16tható. H6ttérben rét. A pulyka kiereszti sz6rnyait, felborzolja tollazat6t,
nyak6t behuzza:
mérges.

24. kép:

A pulyka és csibéi
FUves kertben,
magas keritésse I körülvéve , egy
felfuvalkodott
pulyka köze lében néh6nyk kisebb
pulyka 16tható. SzinUk fehér, de van sötét szinU pulyka is. Vajon miért tenyésztenek fehér
tollu baromfiakat (pulyk6t, tyukot. •• )?

25. kép:

Baromfi udvar-rész let
A képen tyuk, kacsa, csirke, kakas, kismalac
egyUttesen 16tható. Mindegyik eszi a kiszórt
magvakat. Békésen élnek egym6s me Ilett. A
h6ttérben ku lönböző t6rgyak, itató és mosIékt6roló edények. A gyerekek 16thatj6k az 611atok
szinét, összehasonlithatj6k
méreteiket , az 611atokkal való törődés fontoss6g6t.
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