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A képsorozat anagycsoport
környezetismereti
anyagának
a feldolgozásához
készült, mint annak egyik módszertani
eszköze. Magában foglal ja a Nagycsoportosok vagyunk,
a Család, a Közlekedés és az Iskolások IeszUnk c. téma
sok mozzanatát.
A diaképakkor
használható fel sikeresen,
amikor az els8 két téma foglalkozásai
lezajlottak.
Az egyes
képek fe lelevenitik a gyerekekben az emlékeket,
az ismereteket, élményeket , tapasztalatokat,
leheh~séget adnak
azok elmondatására,
rögzítésére,
rendszerezésére.
Javasolt

módszertani

eljárás:

A gyerekek a látottaknak ne passziv hefogadói legyenek,
hanem lehet81eg dk mondjanak el mindent a képekrdl , Az
óvón8 néhány mondotot fUzzön - ha éppen szUkségesnek
tartja - az egyes filmkockákhoz,
de mindjárt kérdésekkel
is irányithatja a gyerekek figyelmét a teljes kép megértésére. A sorozathoz irott szöveg felhasználható,
de természetesen az óvón8 módosithatja is azt a gyerekekkel.
(PI.
egyUtt keresnek nevet CI kisfiunak.) A lényeg az, hogya
gyerekek ne csak fe lsoroljök a látott tárgyakat,
személyeket, hanem próbálják elmondani a cselekményt,
keressék a
személyek, mozdulatok, tárgyak, tehát a részletek közti'
összefUggést, keressék a képen látható je lenet érte Imét,
je lent8ségét.
(PI.: miért nézi a postás bácsi a boritékot a
kapu el8tt? Mert elolvassa a cimet, egyezteti a ház falára, illetve a kapura kiirt dmmel, névvel.)

Ne siessUnk a képek pergetésével,
vórjuk meg, mig minden gyerek elmondja gondolatait.
A fi lmkockök - a tém6tói fUgg8en - egymóst logikusan követlk ; Példóul Andris
az óvodóban pólyósbabót rajzol a tóblórd, és a követke z8 képbél tudjuk meg, hogy kistestvére szUletett • Ilyen
esetekben kérdésekke I ke ItsUk fe I a gyerekek érdek 18dését,
lehetSleg képzeljék el a történet Folytotösöf ;
A növekedést, a növekedésse I egyUtt jóró tevékenységek
szinvonalót öbrözold filmkockók gyakran adnak lehet<~séget
az összehosonlltősror
amikor a möszököbon
el8ször löttuk ,
Andrist, akkor tudott mér egyedUI enni, ,beszélni? Fontos,
hogy a gyerekek a képek alapjón sajót életUk emlékeit is
e lmondjök , A történetnek vannak humoros, derUs mozzanatai, ezeket feltétlenUI érzékeltessuk agyerekekkel.
Az egyes fi Imkockók nemcsak az 5sszefUgg8 ttlrténet keretát megtartva, hanem kisebb temotlkus egységekben is kiemelhetSk. Azonban igy csak akkor jórjtJnk el, ha az
egészet mör megismerték a gyerekek, tehót legalóbb egyszer végig kisérték Andris fejlSdését.
Természetesen nem
lehet az egész történetet egyszerre vetitehi.' Annyi foglalkozóst szönjunk
rö , amennyit a gyerekekkel való aktiv
, feldolgozós igényel. Egy:"egy foglalkozós befejezésekor
hivjuk fel a gyerekeket arra" hogy gondolkozzanak:
mi
történhet ezutón Andrlssó I?
Nem javasoljuk, hogya fiatalabb korcsoportokban is felhusznéljök
a sorozatot, hagyjuk meg e fi Im élményét a
nagycsoportosoknak •
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1.
A mászókától
1./

a középs& csoportig

A Kovács csa lád otthona
Kép: Egy kertes ház be járati oldala tavasszal. A falon jól látható tábla az utca nevével és a házszámmai. F& utca 4. A kapun névtábla: Kovács Béla. A
lakás egyik ablakában anyuka. A kapuban a postás
bácsi, egy boritékot néz, a cimet olvassa. Egy kedves kis kutya szalad a kapu felé.
A gyerekekkel arról beszélgessUnk, hogy
egy család lakik a házban, ez az otthonuk. Honnan tudjuk meg, hogy kik laknak
itt? Honnan tudjuk meg, hogy hol lakik a
Kovács család? Vajon a postás bácsi mit olvas a boritékon? Ti is -tudjátok a cimeteket?
Hova van irva az utca, a házszám, a név?
Kinek a neve van kiirva a kapura?

2./

1

A szobában
Kép: Szobai környezetben a mászókában , a r6csba kapaszkodva egy gyerek áll és az ajtóra figyel. Mellette
néhány játék, a rácson klvul egy mackó, lába Ieszakadva hever me IIette •
A környezet megbeszélése után kérdezzük
meg: mennyi ldés lehet ez a kisfiu? Vajon
hogy hivják? Adjunk nevet neki. Legyen
Andris, de mi Iyen Andris? Mindenkinek van
más neve is. Miért Kovács András? Vajon
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tud-e mör beszélni? EgyedUI eszik? Miért
van a mószókóban? Jórhatna-e
mór óvodóba? Ha nem akkor hovó? Miért nézi anynyira az ajtót? Vór valakit?
3./

Andrós vacsorózni

készul

Kép: Anyuka bejött a szobőbo , Kezében tólcón kistónyér, kanól, pohör , Andris. nevet és a két kar jót
anyukója felé emeli. A labda, amelyik el6'bb még a
mószókóban volt, most mör a röcson klvül hever. Az
ablak sötér , Ég a villany •.
. A gyerekek mond jók el, hogy mi történik
a képen, milyen napszak van. Következ.tessenek arra: mi fog történnl ? Azt is taIdlgathatjdk,
mi lehet egy ilyen kisgyereknek a vccsorö]c , Hogy kerUlt ki a labda a
mészökőbdl ? Állapitsdk meg: egyUtt van
anyuka és a gyerek. Hiónyzik valaki a csaIddból?
v :
4./

EgyUtt a csaidd

Kép: Este van. Apuka levelet olvas (neki volt clrnez=
ve), lótszik a boríték is az asztalon. Anyuka a mackó
Idbót varrja a helyére. Andris alszik.·
Hazajtstt cpuko , Hol voLt egész nap? Talól-,
gassók a gyerekek: ki irhatta a levelet? Mit
cslnd] anyuka? Beszél jenek klstestvérükrdl ,
hogy sokat alszik-e?
Miért? Hogy telnek el .
otthon az esték, ki mit csinól?
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5./

Megérkeznek

a nagyszUldk

Ké~: A h6z bej6rata eld"tt Andris apuk6ja bd"rtSnddel
a ezében. EI8tte a kapun egy idd"sebb férfi ~s egy
id8sebb n8 megy be. Az utc6n a taxi indulóban •
A gyerekek ktivetkeztessenek
arra, hogya
nagymama, a nagypapa érkeztek meg. ValószinUleg 6'k lrtök a levelet, apuka kiment
eléjUk a vonathoz. A vonattói taxival mentek a h6zig, mert az id8sebbek hamar elfóradnak • Vajon honnan érkeztek? Andris apuk6ja figye Imes. Viszi a bd"röndöt és e Id"re
engedi az iddsebbeket , A nagypapa is figyelmes, e lóre engedi a nagymam6t. A fiuk az
óvod6ban is legyenek figyelmesek a 16nyokkal szemben.
6';

I

o.

Mindenki otthon
~ép: EgyUtt van a nagymama, nagypapa, anyuka, apua, és Andris. Ebédhez készulédnek , Terités, mindenki
esinél valamit, csak Andris ul a nagypapa ölében. Az
asztal mellett a magas szék Andris sz6m6ra. Nagymama t6nyérokat,
anya evdeszközt rak, az apa szódavizet
készit.
ValószinUleg vas6rnap vagy Unnepnap lehet.
Ilyenkor van mindenki otthon. Most kiket 16tunk a csal6dból? Ki a legid8sebb, ki a legfiatalabb? A nagymama és a nagypapa kinek
az anyuk6 ja, illetve opukö ja? A gyerekek
beszél jenek közben saj6t csal6djukról is.

5

7.j

Bölcs8dében
Kép: Andris bölcs8dei
környezetben,
hozz6 hasonló
koru gyerekekkel.
Kezében
j6ték. Az egyik gyerek
a gondozón8
ruh6j6ba kapaszkodik.
A sz8nyegen
mindenfelé
j6ték, egy kicsi a j6tékok közt ul.
Hol van Andris?
Igen, m6r bölcsődébe
j6r, amig anyuka,
dpuka dolgozik.
Me-'
Iyik is 8 a többi gyerek között?
Ki j6rt
böl csódébe , amikor ilyen kicsi volt?
Kinek a testvére
j6r bö Icsddébe ? Mi r81. 16that juk, hogy ez bölcsőde
és nem óvoda?

~.j

Hazafelé

a bölcs8déb81

Kér;( Andrist anyuk6ja
öltözteti.
Egy m6sik t6rsa
apu 6 ja nyak6ban
ul ve m6r indu I haza.
'
Andris még nem öltözik egyedUl.
A po]t6s6t apuk6ja á nyak6ban
viszi.
Vajon
Andris hogyan megy haza?
Gyalog n~~
tud még messze menni, tal6n sportkocsi
v6rja a kapu e ldtt • Az egész képef öszsze lehet hasonlitani
azzal,
ahogy az óvod6sok mennek hazafelé.

9.j

Andris

óvod6s

lett'

Kép: Anyuka és apuka fogj6k a
Andris (3 éves) kezét.
Az óvoda
gyobb óvod6sok mennek az ajtó
ovodökro
[e l lernzó felszerelés,
a
vir6g.

6

megnövekedett
elé érnek.
Nafe lé. Az udvaron
bej6rati
ajtó e létt.
.

Azeldbbi k6ppel 6ssz.ehasonlitva a gyerekek tal6J j6k ki, hogy Andris óvod6s lett.
Sokat n6ft. MeIyik CSoportba kezd j6m i ?
Fog-, simi? Mi minden 16tható az óvoda
udvaron?
10.1 A teremben
Kép: Andris anyuk6ja ruh6ja rnljgUIkukucsk61, oozi
az óvóh6t,' aki egy kis autót tart a kezében, hivja
Andrist j6tszani. Az égyik óvod6s bab6t ringat, a
m6sik az 611atok között v6logat.
EmlékeztessUk a gyerekeket arra, hogy 6k
is ilyen félénkek voltak el&zör, mert még
nem ismerték a gyerekeket és az óvónénit.
Kérdezzék meg otthon anyuk6t, hogy dk
sirtak-e? Hogyan viselkedtek kiscsoportos
korukban? Figyeljék meg, hogy az óvod6ban a kiscsoportosok milyenek, mit tudnak?
11.1 Gyerekek a mosdóban

...

ré~: Egyik a csapn61 fröcsköll a vizet, nmik a mar6 ól iszik. A dadus néni egy kisóvod6snak segit, a
nadrogj6t gombolja. Andris a kezét törli a jelével el16tott törUlközdbe. A jele lehet egy vitorl6s.
'
Kedvesen,. derUsen beszélgessUnk a gyerekekkel arról, hogya kicsik most tCl1ulnak kezet
mosni: fröcsköllk a vizet, el6ztatj6k a szappant. A kezUk miridig vizes marad, mert még
nem tudj6ksz6razra törölni. Még a gombo16sn61 is segiteni kell nekik,
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12./ J6tékiddben
Kt~: A kisl6nyok fe je kendéve l bektstve: a baba-saro an j6tszanak. Két gyerek kétfe ItS huz egy mackót. Egyiknek potyognak a könnyel , Az óvónd mond
nekik valamit.
Ismerés az ilyen kép? A kicsiknél még
gyakran fordul eid. Hogyan kell megoldani, ha ilyen helyzet adódik?

13./ Agyagoznak
Kép:
taln61
talon
hajó,

a kicsik

Egy-két gyerek j6tszik, két-hérom gyerek aszul. Eldttuk egy halom agyag. Egy m6sik aszmindenféle figur6k sorakoznak: pog6csa, golyó,
611athoz hasonló alakok.
Miut6n a gyerekek meg6l1apitott6k,
hogy
a kicsik agyagoznak,
kissé humorosan lehet ve luk a figur6król beszélgetni:
Zsuzsi
azt mondja, hogy 8 elef6ntot csin6lt, lehet itt 16tni elef6ntot?
Jóska hajót készitett, hasonlit valamelyik a hajóhoz?
stb.
"

14./ Festés
Kép: Egy asztal 4 gyerekke 1•. A gyerekek
ecset. Egyik-in6sik gyerek festékfoltos az
me Ilett. A festék éppen kid8lt. Az óvón8
nézi. A falon elkészUlt képek sorakoznak:
gyerek-m6zo Im6nyok.

8

kezében
asztal
ijedten
szines,

Ez a kép is derUs visszaemlékezésre
ad
lehet8séget.
Nem is olya" könnyU megtanulni ugy használni az ecsetet,
feshSket,
hogy minden tiszta maradjon. Ilyenek a
kiscsoportosok e lsd munkái. Andris tolön
ezt a nagy kerek foltot festette.
Egész
szép , Hason lit a naphoz.
15./

Készul&;Iés az ebédhez
Kép: A gyerekek sorban mennek a szekrényhez,
ketten, kezukben mór egy-egy tány6rral az asztal felé
holodnok; a t6bblek közul az egyik most nyul t6nyérért a szekrénybe.
Ott sorakoznak a poharak is,
lehet látni a kanalakat a tartóban. Az egyIk asztalra a daduska abroszt terit.
A kicsik most tanulják a tányért, a poharat megfogni. Most figyelik meg, hogyan
kell az asztalt az abrosszal letakami.
6k
még nem naposok •

16./

Este otthon
Kép: Otthoni környezet , Andris a szulelvel ul az
asztalnál és önállóan maga eszik. Az asztal megteritve.
Andris hazament az óvodából. Vacsorázik.
Amikor megismertUk St, akkor is igy evett?
Emlékezzenek vissza a gyerekek arra a képre, amikor a mészökébon
várta a vacsorát.
Már kis óvodás, járkál, beszél és egyedUI
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eszik. Akkor sokkal kisebb volt, most nagyobb. Még egy kicsit biztosan segitenek
neki. A nagymam6ékat nem lötjuk ,

17.1 Ny6r van

!Ste:

Vizparton néh6ny kisebb, nagyobb gyerek. Köz tU Andris napozónadr6gban,
a homokban j6tszik, pog6cs6t sUt, szitól. 4 éves. Anyuka és apuka napoznak. L6tunk egy nagy szines labd6t és a t6volban vitorl6scsónakot a vizen.
A nyaral6s tlrtlrneir81 beszélgessUnk a gyerekekkel. A szülék szabads6gon vannak,
egyUtt nyaral a csal6d.
18./ A középsd' csoportban
Kép: Az óvoda ajtaja el8tt 611 az óvónd'. Egyik
gyerek hozz6 szalad, kezében vir6g. Mósik gyerek
vid6man integet anyuk6j6nak,
Andris is köze ledík ,
Egy-két falevél az udvar f6ja alatt.
Ujra az óvod6ba [önnek a gyerekek. Vajon Andris melyik csoportba? Egészen m6sképpen viselkednek,
mint, amikor eld'sztlr
16ttuk 8ket. Mór nagyobbak,
mint bölcsddés korukban és még nagyobbak,
mint kiscsoportos korukban. Klnek hozz6k a vir6got?
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19./

SzUletésnap

a csoportban

· Kép: Két klslöny és Andris UlazasztalneSl,
el6ttUk
· sUtemény. Egy IHsfiu és egy kisl6ny az asztal el8tt
·eSlI és verset mond, Egyiknek kezében egy sz61 vireSg, .o m6siknakegy
teSbla csokolödé , Az óvón8 is
vir6got tart a kezében.
HeSny évesek az Unnepe Itek? Egy évve I
fiatalabbak,
mint a nagycsoportosok.
Az
övodébcn fe Ikösztsntik c5ket. Tal61 juk ki,
hogy az unnepelteknek
melyik verset mondhatjeSk? Beszéljenek a gyerekek sajeSt szUletésnap jukról , arról, hogy ki heSny éves •.

20./

Készul&lés sétóhoz
Ké~: Az tslttsz8ben ~éheSny gyerek. Aki fe Itslttsztstt
segit a m6siknak. Ősz van.
L6tszik, hogy ktszéps6 csoportosok. Segitenek egym6snak. Milyen id6lehet,
ha
igy tslttsznek? Va jon hové mehetnek,

21./ Őszi piac
Kép: Őszi gyUrntslcstsk, ztsldségfélék a standokon.
EQ'Y"néni mérleqen méri az alm6t agyerekeknek.
Egyiknek klskosorébcn meSr piroslik a paradicsom.
· Mósiknak
kosareSból ztsldség kendlkél ki. Egynek
a kezében 8szlró1:sa. Ezeket tn6r megveSseSrolteSk.

a

II

A középsdsök a piacra mentek.
néztek meg? Mit v6s6roltok?
22./

Mi mindent

Mod6retetés
Kép: Téli udvar. Mod6retető, rajta cinkék, csipegetik a magot. T6volobbról a gyerekek nézegetik 6'ket.
Andrisnak a kezében kiskos6r, benne magvak. L6tható,
hogy dk vitték a madaraknak a téli ennivalót.
Mit cslnö lnck a gyerekek? Miért gondoskodnak a madarakról? Mi Iyen modör csipeget az etet6'ben? Mi lehet a klskosörbon?

23./

Télapó

jött

Kée;. Télapó teljes öltözetben,
de a 16b6n női cipő,
kTI6tszik a hosszu pal6st alól. Télapó mellett puttony, te le édességge 1. A gyerekek kiv6ncsian,
vid6mon v6rj6k az oj6ndékot. Andrisleguggolvo,
szUntelenUI lesi Télapó clpójét ,
Mi történik a középső csoportban? Mire
v6rnak a gyerekek? Andris mi t néz? Tényleg érdekes, hogy nem csizm6jo van a
Télapónak? Miért viselnÓl cip6t? Még.
miről vehet jUk észre, hogy az övönéni
öltözött fel Télapónak?
24./

Énekelnek

a gyerekek

Kép: Több gyerek sorban 611, éneke Inek. Egyik kezében dob, m6siknak cint6nyér,
harmadiknak hérom-
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szc;g, játszanak rajta. A többi tapsol •. Az óvón8 is
látható, szintén tapsol.
Milyen foglalkozás van? Mir81 látjuk?
EmlékszUnk még olyan dalra, amit a kc;zépsó csoportban tanu Itunk, éneke IjUk el.
25./

Május elseje
Kép: Az óvoda homlokzatán vörös és nemzeti zászló. Az udvar szines szalagokkal feldiszitve.
Virágok.
Léggc;mbc;k. A gyerekek körjdtékot
játszanak.
A képen tavasz van. Milyen Unnep lehet?
A gyerekek saját élményeiket is mondják
el. Verset is, ha tudnak.
II.
Nagycsoportosok

26./

I

lettUnk

Ismét az óvodában
réF?: Be lsd folyosó, három zárt ajtót látunk, rajtuk
inézegetnek a gyerekek. Az e lsén két gyerek, fejuk alig éri el az ajtó Uvegét. A másodikon már
magasabban vannak a fe jek és a harmadikon már a
törzsból is látható valamekkora.
A fal mentén virágok. Egy falrészen a" gyerekek rajzai: ház keritésse 1,
fák, virágok, fc;lmtUkrepUI8gép,
egy magasabb és
egy alacsonyabb emberfi gu ra •
Az óvodának melyik része ez? Melyik lehet akiscsoport , a középsó csoport és a
nagycsoport szobája? Mir81 vehet juk ész-
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. re? Andr6s melyik csoportba j6r m6r? Ta16n éppen akkora, mint ti? Nézzuk meg.
Nyissunk be anagycsoportba •.
27./

Andris anagycsoportban
Kép: Nagycsoportos szoboe nagy autók, kock6k, babaJ<öcsi kBzBtt néh6ny gyerek. Egy gye'reken. kBtény
van, a m6siknak 8 gombolja be a kBtény p6ntj6t.
Andris a falit6bla eld'tt 611, egy pdly6st rajzol a
t6blcSra.'
.
.
Melyik csoport ez? Mire készuI8dik CI két
kBtényes? MegtalcSltuk Andrist. Mit rajzol?
Megl6togatjuk Andrlst otthon, megnézzUk
miért rajzolt csecsemdt , Ti mit gondoltok?

28./ Andrisnak· testvére szUletett .
~ép: A vid6man kap61ódzó csecsemőt anyuka pelen6zza. Andris az asztal mellett 611 és nézi. L.6thatóak <;1 test6poló s~erek •
. Itt van a t6bl6ra rajzolt pici gyerek. Andrisnak testvére szUletett • NevezzUk Marik6nak. Ho a' kistestvér 16ny, akkor azt is
mondjuk, hogy Andrisnak huga van. Ha fiu
lenne, akkor mit mondan6nk? Öcsikéje volna. Nbst ki a legfiatalabb a csalcSdban?
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29.j Andris segit otthon
Kép: Andris (5 éves) egy s6mlin uJ. Ölébe kend8t
terHett. Előtte apuka, anyuka cipője és a saj6t pár
cipőjének egyik fele, a m6sikatéppen
keféll ,
Anyuka vasal.
L6tszik, hogy Andris mér nagycsoportos •
Segit otthon. Ebben a csalódban az é5 feladata, hogy tisztón tartsa mindenkinek a
cipőjét.
Miért nincs ott Marika clpd]e ?
Mit dolgozik anyuka? Vajon apuka hol
van?
30./

Apuka is do Igozi kotthon
KéP: Szobébon a székek félre tolva. Apuka porszivózi k • Ablak nyitva. Szép d'szi lomb lótható.
Ugy lótszik szombat van. Mindenki otthon dolgozik. Kinek nincs még feladata
a csalódban? Miért? Melyik nap következik a szombat utón? Most megnézzUk
mit cslnö] a Kovöcs csalód vasómap?

31./

Kiróndulós

"

Kép: SUt a nap. 6szi erd6'ben apuka és cnyuk.r
mózeskosórban viszik Marikót. Andris el6ttUk u&róndozik, kezében lombcsokor •
A kép. arra alkalmas, hogy a gyerekek
maguk is meséljenek hasonló élményeikről.
Mivel tölti a csalód a vasórnapot?
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32./

Andrisnak

barótja

van

Kép: Andris és egy kislóny (hóttal a nézdknek]
kézenfogva
mennek az óvoda bejórata
felé.
Mósik kezUkben egy-egy
kis zs6k, rajta a jeluk. Andris zsök jón egy vitorlös , a klslönyén egy viróg. A koróbban
érkezett
gyerekek
az udvaron lcbdéznck,
Andrisnak
ugy lótszik barótja van. Talón
szomszédok , azért is [önnek egyUtt. Ad junk
nevet a kislónynak.
Eszterke , Vajon most
érkeznek
az óvodóba vagyelmennek
? Mird'1 lót juk? Mi léhet a zs6kban?
Mi t lótunk az udvaron?
33./

Torna

az óvod6ban

t6r

Udvaron szines karikákkal
hajladoznak
a gyeree • Mind tornaruhóban
• Köze Iben az óvón6ni is. Az
egyik fön hólóban sok szines labda lóg.
Mi történik
a képen?
Vajon milyen jóték
következlk
a karika-ját6k
utön ? Mi mindent tudnak a nagycsoportosok
a labdóval
csinólni?
34./

Ünnepély

az óvodóban

Kép: Vörös és nemzeti szinU zó zló egy-egy
vózóban,
az óvónd' osztelén
is. Lenin mellszobra
is lótható.
A gyerekek
Unnepi ruhában pőrosővol mennek körbe a
teremben,
egyiknek
vörös, másiknak nemzeti zászló
a kezében.
Énekelnek.
A terem ablakán át kopaszodó
fa látható.
"
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Mi van az óvod6ban? Melyik Unnepet lót ••
hat juk? Melyik dalt éneklik vajon? Kik
készitettek ennyi zószlót? Mi, hogy UnnepelUnk ilyenkor?
35./

A gyerekek

levelez6"lapot

kuldenek

valakinek

Kjp: Egy-,leve lezölop meqcimzett oldalóval.
A cim:
T t E szterke Vórad, F8 u. 6. Az iró-felUleten sztsveg: Kedves Eszterke, gyógyu Ij meg hamar. Vórunk
az övodöbo , Óvó néni és a gyerekek. A lap. te Ijesen
beboritva a gyerekek "olölrdsövc!'",
a jeleikkel: gomba, hajó, nap, repul8gép, autó, alma, nyul és jól
lóthatóon Andris jele, a vltorlös ,
A szövegb&1 kiderul, hogy Andris barótja
beteg. Honnan tudja majd Eszterke, hogy
'kik irtak neki? Miért van a cim a levelezd'lapon?
36./

Tél van
Ké'p: Havas udvar. Hóttérben madóretet&, csipeget&
madarakkal. A gyerekek hóv6rat épitenek: lap6ttal
döngölik, kaput festenek ro piros festékke 1, kéményt
is raknak a tetejére.
.
Melyik évszakot mutatja a kép? Mit csinólnak a gyerekek? Mi mindent lehet még
a hóból csinólni?
.
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37./

Bark6csolnak

a nagyok

~
A gyerekek magass6g6nakmegfelel8
611v6ny
szersz6mokkal: olld, kalap6cs, dobozok, egy tartó ecsetekkel,
gomboJyag sp6rga, lécek. Az asztalon egy gyerek egy autó kiesett kerekét illeszti
vissza,m6sik
papirból halform6kat v6g ki, kettd'
hidat épit a sz~nyegen.
A nagycsoportosok szerszdrnot .is kapnak
a kezükbe , Vigy6znak magukra és egymösrc.. Mit cslndlnck a képen? Milyen
szersz6mokat 16tunk? Amikor kiscsoportosok voltak haszn6lt6k-e
az onót? ...
38./

Eszterke anyuk6j6nak

munkahelyén

~ép: Üzem. Varrógépek, mtsgBttUk n8k. Állv6nyoon gyerekruh6k lógnak. A varrógépeken koekös,
mint6s fiuingek, lönykoruhök, A gyerekek az ajtón belépni készUlnek, egym6s h6ta mBgUI lesnek
be. MBgBttuk az óvón8 is 16tszik.
Hol dolgozik Eszter anyuk6ja? Mi az ef
munk6ja? Mi annak ci gépnek a neve,
ame Iyikke I a ruhök .készU Inek? Klnek az
anyuk6ja szokott otthon varrni? Mivel
lehet gyorsabban varrni: kézzel vagy
géppel?

39.1 Andris apuk6j6nak

munkahelyén

~
Autóbusz vég6llom6s: több busz 611 bent.
A buszvezet6'ket 16tni, beszélgetnek.
Az el58
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buszba emberek szállnak fel, köztük iskolások is.
InditófUlke ablakában egyensapkás fej látható, a falon óra.
.
A gyerekek öl lcplfsök meg mit tartalmaz a
kép. Találgassák: mi lehet Andris apukájának a foglalkozása.
Ki ul majd a volánnál?
Ki van az inditófUlkében?
Mi az inditó fe 1adata? Miért van szUksége órára?

40'; Az autóbuszban
Kép: Az álló autóbusz vezetőfUlkéjében
Andris apukája. Jól látható, a vezér16berendezés,
a korm6ny,
kulCSnböző kapcsolók (index, hátsó lámpa) • Mellette
két gyerek áll:
nekik mutatja a kocsit.
Andris apukája ezt a buszt vezeti. Mire való a kormánykerék, a fék, a kapcsolók? A
vezetőnek nagyon kell érténie mindehhez,
hogy jól tudja irányitani az autóbuszt • Még
mit kell ismernie ahhoz, hogy ne legyen
baleset?

41'; Utazás haza a vi lIamoson
Kép: Egy villamosfulke belseje. A helyek foglaltak.
Egy idősebb néni áll meg az egyik óvodás mellett, a
gyerek felállóban az Ulésről, átadja helyét a néninek.
Az álló gyerekek ~ fogantyukba kapaszkodnak.
A helyes viselkedésre kell irányitani a gyerekek figyelmét: az idősebbek iránti tiszteletre, a nyugodt magatartásra,
az óvatosságra.
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42./

Este otthon a fUrd8szobában
Kép: Andrls papucsban, kis nadrágban a mosdöndl
fogat mos •. Látható a fe lndttek fogmosópohara a fogkefékkel. Marika figyeli Andrist.
.
Andris este otthon szintén fogat mos. Va, jon még kik? Marika közben megtanult
járn i .ss nagyobb testvérétcSl tanu Ija meg,
hogy mit kell majd neki csinálnia, ha {$
is nagyobb lesz.

43./

Este otthon a szobában

Ké~: Andris hever8n, Marika kiságyban. Andris kezé en képeskönyv, Marika figyeli. Papucsok szépen
az ágy e IcStt. A ruha szépen elrendezve a székeken •
Andris mesél. Még nem tud olvasni, de a
képekról tud rnesé lnl . Beszéljenek a gyerekek arról, hogy nekik ki mesél otthon.
44./

Mosdóban
Kép: A gyerekek kezet mosnak, egyikUk körörnkefét
is használ, a másik a tükör eleStt Fésülködlk , TtlrUIktlz6'k a ku ItlnbözeS je lekhez akasztva. Andris a vitorlás, Eszterke a vi rág e IcSu törl i a kezét.
Beszé IjUk meg agyerekekke
1, hogy mit
csinálnak éppen a mosdóban • Emlékeztessuk eSket arra, hogyakiscsoportban
hogyan mosdottak. Mi a különbséq ? Be is
mutathatjuk a kiscsoportos mosdóról készült képet: hasonlitsák össze a kett8t.
.
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45./

. Orvosi vizsgálat

a csoportban

Kép: Néhány gyerek vetk8zik, szépen, rendben sorakoznak a székeken a levetett ruhadarabok.
Eszterke
Andrisnok segit kigombolni az inge mandzsettáját.
Az
egyik gyerek az orvos el8tt áll, az orvos mUszerrel
hallgatja,
a másik gyereknek pedig a magasságát méri
az óvón8. Látható egy mérleg is.'
. A nagycsoportosok iskolások. lesznek. A doktor bácsi megvizsgál ja dket, egészségesek-e?
MindEmkit megmérnek mi Iyen magas és hány
kiló. Mehetnek-e iskolába?

46'; Anyák napja
Kép: A csoportszobában a székeken anyukák ulnek.
Andris anyukájának ölében Marika. Az óvodások szépen felöltözve,
virágot tartanak a kezUkben, énekeInek.
Mi Iyen Unnep lehet most a csoportban?
Miért vannak ott az anyukák? Miért van
virág a gyerekek kezében?
Melyik dalt
énekelhetik?
Ti is tudtok dalt anyák napjára? ..,
c

47./

A nagyok közösen festenek
rér
A pad lóra egy nagy papir van kiteritve.
Gyeree állnak, térde Inek körUlötte, dobozokban festék,
amibe az ecseteket mártják.
Kezukben ecset. A papiron már bontakoznak egy tavaszi kép körvonolol ,
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Emlékezzenek vissza, hogy mi Iyen volt a
kicsik munkója. A nagyok pedig mór egyUtt
is tudnak képet késziteni. Az óvó néni róirja, hogy mikor készült és erniker visszajönnek az els8 osztólyból, meglótogatni az
óvodót, akkor meg fog ja mutatni nekik:
mi Iyen képet festettek miel8tt iskolóba mentek.

48./ Iskola
Klép: Az iskola bejörcto, A jórdóról nyilik,; nincs
e 8tte virógoskert,
mint az ovodöbon. Téblo a bejórot mellett, rölrvcs lskolo ,
Kisebb gyerekek a hótukon tóskóval, nagyobbak, kezukben tóskóval igyekeznek befelé.
Mi lehet ez az épUlet? Mir81 lót juk? Vajon nagyobb, mint az óvoda? Mi isai fo, gunk lótogatni az lskolöbo,

49 ol Tanterem
Kép: L.6tható az iskolapad
Egy-kétóvodós
mór beulr
a nagyobb gyerek me l lé , lótható köztük a nagysógbe li kUlönbség Egy gyerek a tanitó néninek virógot
ad ót lótható a tóbla, betUsin betUkórtyókkal és
egy-két cserép növény.
Mi a helyiség neve? Itt tanulnak az els8
osztölyosck,
Miért van szUkség a tóblóra?
Össze 'ehet hasonlitani az óvodós asztalt
és széket' az iskolai asztalokkal,
padokkal.
Meg lehet beszélni agyerekekkel,
hogy
o

o

o
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diszitsék majd fel a terUket az iskol6ban.
Mi mindent fognak tanulni az iskol6ban?
50./

A kisebbek

bucsuztatj6k

az iskol6ba men6'ket

~ép: kA nagycsoportosok ulnek a leteritett gyepen,
ezU ben vir6g, könyvje lzd, nézik a kicsiket , a
középsésöket , akik tomaruh6ban szép mozdulatokka I j6tékot mutatnak be. Eszter és Andris egym6s
kezét fogvá 611nak.
Itt a ny6r. A gyerekek nemsok6ra nyara Ini fognak szülelkkel , A nagycsoportosok a
ny6r ut6n iskol6ba mennek, ezért a kisebbek elbucsuznak t8luk.
Emlékeztek még Andrisra? Hol 16ttuk e18ször ? Mekkora volt? És most itt 611, szép
nopyro n8tt. P6r év mulva fl fogja az óvod6ba kisérni kistestvérét , Marik6t.
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