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dr. Vízy Istvánné által összeállított
normál kockás, feliratos diafilm
leica-változata

Kiadja:
a Magyar Diafilmgyártó Vállalat
Budapest, 1982

Az állatokat különösen szerető gyermekeknek
ezzel a leíca-szalagos,
be is keretezhető diafilmmel reméljük, örömet szerzünk. A kép sort csak címlistával,
- a normál-változat szövege nélkül adjuk közre. Talán ebben a formában több variációs lehetőséget nyújtunk nevelőknek, tanároknak, szülőknek.
Használhatják óvodásoknál, kisiskolásoknál az állatok felismertetésére,
játékos vetélkedésre. Nagyobbaknál fontos részletek megfigyeltetésére is. Csoportosíthatjuk a képeket például rendszertani beosztás szerint: madarak, emlősök, stb. A képek segítségével a
táplálékszerzés, az ivadékgondozás néhány jellegzetességét is megfigyeltethetjük az állatvilágban.
A gyermekek, tanulók érdeklődése, tudásszint je
szerint egészíthetjük ki a képeket több-kevesebb szóbeli ismerettel.
Egy 34 kockás diapozitív-sor semmilyen értelemben
nem lehet teljes. Mint segédeszköz reméljük jó szolgálatot tesz.

1. Címkocka
2. Pettyes hátú őzgida
3. Szarvasbika, legelésző szarvasok
4. Róka
5. Elefánt, kicsinyével
6. A vízilovak Afrikában

élnek

7. A flarningók tollazata fehér és rózsaszínű, a kicsiké
szürke
8. Barnamedvék : három kicsi bocs
9. Fürdőző bocs ok
10. Halat fog a kis medve!
ll. Az oroszláncsalád
12. A kis oroszlán fára mászott
13. Zsiráf mama és kicsinye
14. Menekülő zebra-csapat
15. Elfáradt a kis zebra!
16. Kis kenguru anyja erszényében
17. Szélsebesen futnak a struccmadarak
18. Tojásból kikelő strucc-fióka
19. Repül, repül a gólya mama
20. Éhes kis gólyák
21. A einegének

hernyót és pondrót

hozott a mamája

22. Gorilla mama kicsinyével
23. Anyja hátán lovagló kis csimpánz
24. Orangután

fészekágyat készít magának

25. A kis vidra legszívesebben

anyja ölében pihen

26. - Én vagyok a sün! Ahogya
csak ritkán láthattok.

képen vagyok -

úgy

27. Tudjátok, mí a baglyok kedvenc csemegéje?
28. A koala medve hátán viszi a fiát
29. Pingvin-óvoda
30. A pingvinek a Déli-sarkon élnek
31. Jegesmedve kicsinyévei az Északi-sarkon
32. Sütkérező

kis fókák -

bundajuk

színe fehér

33. Fóka mama és kicsinye
34. Vége
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