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Általános

utmutat6s

Ez a képsorozat anagycsoport
sz6m6ra· készUlt és szorosan kcpcsolödlk az Ahogy nBvekedtunk 1-11. diapozitivsorozathoz. Magában foglaqa A felné>ttek és a gyerekek
munkáj6t oz 6v6dában, továbbá A napszakok c. témakBrt. célia,
hogy segitse tudatositani a munka fontossá. g6t, a naposok munkájának kBzBsségi jellegét,
valanint.
a kulBnbBzé> tevékenységekhez
kapcsol6dva rBgzitse a
napszakok nevét, segitse a gyerekek idó'beni tájékoz6dás6t. Közben a család, az otthon és az 6vodai élet
több mozzanatát eleveniti fel, leheté>séget ad az Ahogy
nBvekedtUnkl-lI.
sorozatban foglaltak ismétlésére, a
gyerekek erkölcs! tudatának,
kBzBsségi magatart6sának
fej Ieszt és ére •
A m6r ismert m6dszertani eljárásokat most is alkalmazzuk (leheté>leg mindent
gyerekek mondjanak ei, IItaláljanak kl", BsszefUggéseket kerestessUnk veluk stb.) A
képsorozatot akkor használjuk fel, amikor rnőr a gyerekekkel hosszabb idől'l 61' megfigyeltuk a napszakokát. Mig
az Ahogy .növekedtünk ••• téma a tanév elsé> felében
kapcsol6dik a kBrnyezetismerethez,
ez a sorozet inkább
tanév m6sodik felében használhat6 fel. A filmet kisebb
BsszefUggé>egységekben Bnáll6 ·foglalkoz6sként mutassuk
be elóször , és csak ismétléskor - amikor m6r kevesebbet
beszélnek közben a gyerekek - akkor vetitsUnk nagyobb
részeket. Kisebb BsszefUggé> egység pl. a Felné>ttek és a
gyerekek az 6vodában c. rész 1-5. képe. Csak annyi képet emeljUnk ki mindig a sorozatból, amennyit egy foglalkozás idé>tartama alatt feldolgozhatunk
a' gyerekekkel •
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Felnőttek
1.

és gyerekek

az óvodában

Ennyi óvó néni van nálunk
A vezető óvónő lrodéjöbcn
öt
mes fotelekben.
A hatodik az
előtte papir, látszik, hogy ő
Az óvón6'k csi nosak, egyforma
A szobában még könyvszekrény
szekrény is látszik.

óvónő ul kényelasztal mellett,
a vezető óvónő.
köpenyben vannak.
és egy szertár-

Az óvó nénik arról tcnöcskoznck,
hogyan lehetnek még jobbak, még ugyesebbek, még
okosabbak a gyerekek, milyen játékoknak
örUlnének. Hány óvó néni van ebben az óvöd6ban? Ki lehet az, aki éppen az asztalnál
ul? A mi óvodánkban is ennyi óvó néni van?
-

2.

Ennyi szakács néni
Kép:

Konyhafelszerelés,
nagy edények, csap, asztal.
A szakácsnő bekötött fejjel, nagy kötényben, kezében edényt tartvc:t éte It kavar.
Kit látunk a konyhában? Miről látjuk, hogy
ez nem egy család konyhája? Otthon is ilyen
nagy fazekak vannak? Az anyuka főz többet
vagy a szakács nénl? A mi óvodánkban is van
konyha? (Ha nincs, hol főznek?) Ha van
konyhatát;ly,,_ akkor az ő munkájáról is legyen
,
r
szo.
.
'l~?
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3.

Ennyi dadus néni
Három nő kék köpenyben.
Kezükben takaritó
eszközökkel: partfis, vödör, porruha, egyiknek
kezében tálca bögrékkel. A háttér érzékelteti,
hogy az óvoda helyiségéről van szó.
A dadus nénik hárman vannak. Ők tartják
rendben az egész óvodát és segitenek a
szakács néninek .is, A mi óvodánkban is enynyien vannak?

4.

Összesen
Kép:

ennyi felnőtt

II Csoportkép".
Ugyanazokat látják most együtt
a gyerekek, akiket a három előző képen kulönkülön láttak.

A felnőttek ebben
nak. Ők nevelik,
vigyáznak röjuk ,
Mennyien vannak
5.

az óvodában tizen vangondozzák agyerekeket,
tisztán tartják az óvodát.
a gyerekek?

Összesen ennyi gyerek
Kép: Három "csoportkép"
nagycsoportosok.

látható:

Ids-I középső-

és

Ezek a gyerekek mind óvodások. Csak az
iskolások tudjók megszámolni , nányan vannak.
Kik vannak többen az óvodában? Fe Inőttek
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vagy gyerekek? A gyerekek játszanak, tanulnak, étkeznek,
clszcnck , közben IIrendetlenséget csíndlnek"
de segitenek is ~okféle munkában a feln&teknek.
I

A felnöttek
6.

Az óvoda,

és a gyerekek

munkája reggeltől

délig

amikor nagyon korán van

Csoportszoba . Minden szépen I rendben a he Iyén .
Még minden II alszik" . Csend, nyugalom. Az ablakon át látn i, hogy vl rrod,

~>,
7.

Olyan nagyon korán von, hogy még senki
nincs az óvodában, Kint kicsit vi lágosodik.
Alvó felnőttek
Kép:

Lakószobában

alvó felnöttek

(kint csak dereng).

Alszanak otthon a lakásukban a fe Inőttek ...
az óvónénik, a dadus nénik, a sz.akács nénl •••

8.

Három alvó gyerek
K~p: Egy iskolás, egy óvodás koru és egy csecsemő
alszik. (Kint dereng.)
Alsz.anak otthon a gyerekek is...
azt mondjuk, hogy hajnal van.
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Ilyenkor

9.

Reggel 6 óra
-;;

..

Kép: .A csoportszoba fa lán egy nagy ór~ hatot mutat.
A dadus néni a cserépkályha mellé késziti a
tUzel8t: befUt. Már világosabb van, mint hajnalban.
Hány óra van.? Korán reggel. Mit csinál
a dadus néni? Jó meleg lesz, mire jönnek
a gyerekek.
(Ahol másfajta fUtés van, ott
azt .leher megbeszélni,
hogy mások végzik
el ezt a munkát.) Melyik évszakban kell
fUteni ?

10.

Reggel 7 óra
Kép: A csoportszoba falán az el6'bbi óra hetet .mutat.
Az óvón8 éppen a köpenyét veszi fel. Az ablakon beárad a .v] 16gosOOg

~

o

Megérkezett
az óvó néni. Mit cslnö] éppen?'
Igen, felveszi a szép tiszta köpenyt és v~lr';';"
ja agyerekeket.

11.

Mit csinál várás közben az óvó n&rii?
A polcon szépen kihegyezett szines ceruzök ,
hegyUkkel felfelé állitva a tartóban, rajzpapirok, festék, ecset, ollók sorakoznak.
Az óvón8 éppen egy tá Icára agyagtömböt tesz. Láthahatók a szépen elrendezett
mesekönyvek is.
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Mi mindént kéSzitett az óvó néni a gyerekeknek ? Soro.liók fel: mi,talólható
a csoportszobébcn a jótékokon klvül ? Az óvó nénik gondoskodnak arról, hogy a gyerekek jól [ötsszcnak és egyébbel is foglalkozzanak.

12. Ébrednek a gyerekék

is

Kép: . A 8. kép elevenedik meg. A nagyobb gyerek (is-kolós) éppen kijött a fUrdőszobóból, nincs még
felöltözve.
Az óvodóskoru hólóingben van, most
bujik a papucsba, készül a fUrdőszobóba, anyuka a picit pelenkózza.
Felkeltek a gyerekek. BeszéljUkmeg:
ki
mit esinél éppen? A nagy gyereknek az önóllósógót: m6r mindent .tud egyedUI csinólni,
a kisebbnek segit az. anyuka biztosan, de a
pici még semmit nem csinál egyedUI.- Ki hogy készulédlk reggel otthon?
13. A fUrdőszobóban
Kép: Az óvod6s 611 a mosdó előtt egy sómlin. Mosakodik. Anyukc a fogkrémet nyomja a fogkefére.
Mi történik a képen? Valóban: anyuka segit. Ki tudja mér egyedUI kezelni a fogmosó
eszközöket?
Ki mósakodik egyedül? Kinek
mit segit az anyuka?
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14. Reggeli

-

Konyha a családi otthonban.
Bögrék, vajas,
lekváros zsem le. A két nagyobb gyerek reggelizik, a legkisebb nincs a konyhában. Anyuka
önti a kávét. A konyhában az óra hetet mutat •
. Sietnek reggelizni,
mindenkinek el kell
indu Ini valahová.
Ki, hová megy? A IIki- .
csl" miért nem ul az asztalnál?
15. Az óvodában
A csoportszoba falán az óra nyolcQt-· mutat. Már
több gyerek van. Játszanak,
rajzolnak,
képeskönyvet nézegetnek.
Egyik éppen be lép, az óvónővel köszöntik egymást.
Az óvodába érkeznek a gyerekek. Egyre
többen vannak. Mit csinál éppen az óvó néni? Lehetnének-e a gyerekek felnőtt nélkul? Miért nem? Mi a munkája az óvónőnek?
16. Mi történik

regge I a konyhában?

Háttér a konyha. A szakácsnő átveszi a főzéshez
szUkséges .árut: nagy tejeskanna áll a földön, az
asztalon vaj, tejföl, cukor, só, liszt, tojás, sok
kifli, zsemle a reggelihez . Egy fiatalember (a
szállitó) éppen a kenyeret adja áto
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Mi érkezett az Ólodába? Miért reggel hozz-ák az árut? (Ha az óvodában nincs főzés,
akkor azt kell megbeszélni agyerekekkel,
hogy hol készül az ebéd, a tizórai és honnan szállitják azt oda készen. Ilyenkor a
szakács néni vagy a dadus néni a kész ebédet veszi át.)

17. Érkezik a zöldséges
Kép: A szakácsnő éppen a zöldségféléket
veszi át.
Ezen a képen sokféle zöldség és alma látható.
Mit látunk c rkonyhöbon ? Miből mit lehet
főzni? Ki, r]1it szeret a legjobban? Mi
hiányzik még a főzéshez ?

1 8. Meghozták

a hust is ,

Kép: Megkopasztott

csirkék az asztalon.

Zsirosbödön.

Találjuk ki, mit főz a szakács néni. Amig
a gyerekek tanulnak,
játszanak, addig elkészü I az ebéd.

19. A gyerekek

között

Kép~ A csoportszobában négy gyerek. Az egyik a halakat eteti I a másik a virágot öntözi I rajtuk naposketény. Kettő a játékokat rak ja el.
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Amig a szakács néni a főzéshez készulddik, a gyerekek is dolgoznak. Mit csinálnak a naposok ? És akik nem naposok ?
Miért kell rendet rakni? Miért kell segiteniUk a gyerekeknek is?
20.

Névsorolvasás
Szép rend van. A gyerekek félkörben Ulnek,
ve luk szemben az óvónő'. A két álló gyerek
közü] a kislány éppen vál~zol.
Az óvónő kezében egy nagy fUzet (jeleniéti napló), kezé·ben toll.
Még mindig reggel van, de már későteggel.
Névsorolvasás.
Miért jegyzi be az; óvó néni,
ki van itt? Miért számolja meg, hányan vannak aznap a csoportban? Csak igy tudja megmondani o( szakács néninek, hogy hány tizórait, ebédel és uzsonnát készitsen .

21.

Készülőde~q

,tizóraihoz \
i

Kép: A mosdóban a gyerekek.
Kezet mosnak,törUlköznek, Jés'Jlködnek, vizfoltok a földön, a tUkör a
mosdó fe lett összesprlcce lve .
Miért kellett most kezet mosni? Mi követke-kez ik ezután? Bárhogy is vigyáznak a gyere\kek, marad utánuk takrrrttanivaló.
Hát még a
kisebbeknél !
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22.

Kézmosás után
Két napos terit. Egy asztal már kész. A másik
asztdlra most teszi a noposklslöny a tányért. A
kötényes"qposkisfiu
kiskosárkából péksUteményeket tesz az asztalra.
Néhány gyerek jön ki
a mosdóból és leul a teritett asztalhoz.
A naposok do IgQznak vagy játszanak? E1végzik a teritést, nem kell a dadus néniknek ezt csinálni. Mihez teritenek?
Mir&l
látjuk? Mit kell reggel felteriteni az asztalra? Jól teritettek-e
a naposok ?

23. Tizórai után
Kép: Az egyik napos az asztalt törli le, a másik
partvissal a morzsákat sepregeti össze. Az
ablakok nyitva, a többi gyerek nincs jelen.
Az óvón& sincs bent.
A tizórai utáni II rendcsinálás" is a naposok
feladata.
Hol van az óvó néni? A többiekke l kint I az e lészebeben érdekes dolgokról
beszélget.
Amikor más a napos, akkor et a
két gyerek is ott van köztuk .

24. Elmult a reggel
Kép: A csoportszobában asztalnál ülnek a gyerekek.
Az óvón& a táblára különbözó
sikformákat rak
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fel, látszik, hogy matematikai foglalkozás van.
A gyerekek el8tt eszközök. Az óra 1/2 lO-et
mutat.
Az óvó néni "tanitja" a gyetekeket.
Milyen foglalkozás folyik éppen? Ezenkívül
még mi Iyen foglalkozások vannak? Mi mindenre tan it ja az óvó néni a gyerekeket az
óvodában? Ilyenkor reggel van még? Ha nem ,
mi? Hogy mondjuk, ami a reggel meg a dél
között van?
25. Mit csinál délel8tt

a dadus néni?
/

Mosogatás egy kisebb he Iyiségben. Sok bögrét
tányért és étkez8eszközöket
látunk.
Tiszta lesz a sok edény. Kl mosogcii~-~I?
És a mosdó magától lesz tiszta? NéziUk
meg a következ8 k~pen!
26. Takari tás a mosdóban
Kép: Dadus néni törli fel a kövezetet.
fénylik.
Itt is dolgozik
27.

Délelőtt

A tUkör már

a dadus néni déle!8tt.

a konyhában

Kép: Az ismert konyha. Az edényekben f8 az éte I
(gőzölög). A szakács néni iekvéros-kifllket forméz ,
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Készül az ebéd délre.

Miről látjuk?

28. A gyerekek kimennek az udvarra
A homokozóban magasan fe Ipupozva a homok.
A% udvar felseperve,
fe IgerebIyézve • Rend van.
A ~yerekek rohannak kifelé.
'

\
,

C

Ilyen rend fogadja mindennap agyerekeket
?
De vajon ki frissiti fe l a homokot? Ki gerebI~ézi össze a lehullott leveleket?
Ki gondozza a virágokat? A veteményest ?
29. Munka az udvaron
A dadus néni elrendezi a homokot. Két óvodás
gereblyézik.
Ketten a lehullott falevelet kosárba rakva hordják a szeméttartóba.
Néhány gyerek virágmagot szed, az óvónő magyaráz nekik,
kezében egy kis vödröt tart, abba szórják a magot.
Ki, mit csinál? A nagycsoportos gyerekek
segithetnek a dadus néninek. A -játékokat
kinek kell összeszedni? Vajon télen van-e
kint munko ?
30. Tél az udvaron
Kép: Minden havas. A rncdöretetéhöz vezető utról
már eltisztitották
a havat. Másutt a gyereke~k.,
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/

az óvónő és a dadus néni lapátolják,
seprik a
havat. Egyik-másik gyerek hógolyót gyur. Néhányan hóembert épitenek.
Szórakozás és munka is! Mi lenne akkor,
ha a hócsak hullcnc , de nem takaritaná
el senki?
31.

Nyár a veteményeskertben
.f

Három veteményeságyast látunk. Kapálgatnak,
gyomlálnak, öntöznek a gyerekek. Az óvónő
velük dolgozik. Megfigyelhető a paprika, a
paradicsom és néhány kihuzott zöidhagyma.

J

Szorgalmasak a gyerekek. Meg is látszik,
szedhetik nemsokára a zöldségfélét.
Lehet
ezt a munkér télen is csinálni? Miért nern ?
32.

Cipőtisztitás
/

Kép: Mielőtt az óvodába belépnek,lábtörlőn,
kaparón tisztitják
le cipőjüket a gyerekek. A
kerti szerszámok egy padhoz támasztva állnak.
Ezek a gyerekek tudják, hogya tisztaságra vigyázni kell. MegbecsUlik a mások munkáját. Szerszámai kat is rendbe rerrék , Az
óvó néni meg a dadus néni biztosan megdicsérik 6'ket. Lesz is jó ebéd! De mit kell
még előtte -a naposoknak csinálniuk?
,
\"
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33. Terités az ebédhez
Hasonlit a tizóraizó képhez, de most más edényekkel teritenek és kanál, villa, kés is kerül
az asztalra.
Kis poharakat tesznek a lapos- és
mély tányérok mellé. Az óra tizenkett8t mutat.
Miért fontos a naposok munkája? Megint
8k gondoskodnak arról, hogy minden az
asztalra kerUljön. Mit kell tenni az asztalra az ebédhez?
Hány óra van? A rádióban mi jelzi a 12
órát? Amikor harangoznak,
dél van. (ViszszaemlékezhetUnk
a reggelre és arra, hogy
mennyi munkát végeztek el közben a fe 1n8ttek és a gyerekek.)
34.

KészuI8dés az alváshoz
Dadus néni az ágyakat rakja le. ,Néhány gyerek
segit neki. Rendezik a párnákat, takarókat.
Egyesek már vetik le a cip8jüket,
körényuker , Az
óvón8 színtén segit.
Itt is együtt dolgoznak a feln8ttek és a gyerekek. Igy gyorsan megy az ágyak e 16'készitése. Hamar lehet lefeküdni, pihenni.

35.

Pihenés
Kép: Fekvő gyerekek. Némelyik alszik, a másik kukucsköl , Az óvónő betakarja ó'ket. Csend van.
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Elmult a dél, az ebéd.
délután
az óvodóban.

Felnőttek
36.

és gyerekek

Uzsonna készitése
Kép:

Megkezdődött

munkója délutón

a

és este

a konyhóban

Szép, rendes a konyha. A szokécs néni tólcókra késziti a sok szolömls kenyeret.
Hovö lett a déli sok mosatlan edény? Valaki do Igozott, amig a gyerekek aludtak.
Tiszta a konyha. Készül az uzsonna. Bizony, ilyen sok kell a jó étvógyu gyerekeknek!
.

37. Ébredés utón
Egy kisfiu még cit ógyón ul és ósit. Egy klslóny a harisnyójót huzzo, két óvodós az összecsukott ógyaf· a dadusnénihez
viszi, aki azt
a helyére rakja. Az óvónő· szalagot köt egy
kislóny hajóba.
Mi történik a képen? Mikor van ez az
óvodóban? Reggel? Délben? Nem, rnér
délután van! Mi lesz, ha a déluton is elmulik? És ha az este is elmulik? Addig
még sok mindent lehet cslnö lnl , ha a gyerekek ilyen Ugyesen segitenek rendet rakni.
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38. Játék
Kép: A gyerekek

'"

kör játékot

játszanak,

éneke Inek .

Az óvó néni is velük játszik. Vajon melyik játékot látjuk? Ki tonltottc meg a dalt
és a játékot agyerekeknek
? EI&ször az
óvó néni is megtanulta,
azután az óvodásoknak is megtanitotta.

39.' Uzsonna után
Néhányan még az asztalnál ülnek, elSttUk kistányér. Mások a tálal,óasztalra viszik a tányérjukat.
Már megint ettek a gyerekek. Ismét gyUlik a sok mosatlan edény. Ujból el kell
mosogatni I mert regge I szükség van a tányérokra. Ki fogja elvégezni ezt a munköt , amig a gyerekek játszanak?

;

40.

Bábozás
Kép: Az óv~ő

-'-

bábelőadása.
A gyerekcsoport szőnyegen, széken ülve nézi az előadást. Az egyik
babájával a karján, a másik nyuszi nak öltözve
figyel.
A képpel az óvónő sokrétü tevékenységének u jabb mozzanatát érzéke Itet jük . PI.
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a bábozást, a báb- és jelmezkészitést stb.
Mi mindent gyUjtött a játékhoz az óvó néni? pI. nyuszi ruhát stb.
41. Az ajtónál

segitő gyerekek

Kép: Előszoba. Egy anyuka érkezik. Akisfiu az ajtóból figyeli I kinek az anyukája jött, hogy be~
szó /jon érte acsoportszobába.
Megint itt egy ügyes óvodás. Mi a feladata? Ki volt már IIajtófelelős" ? (vagy IIhivógatóll) Miért van rá szükség?
42.

Készü lődés hazafe lé
Kép: Előszoba. A gyerekek. öltözködnek.
Egyik segit
a másiknak. Egy apuka vár az ajtónál.
A gyerekek állapitsák meg, hogy hazamenés előtt öltöznek~d gyerekek. Miért lehet
ó'ket megdicsérni ? SegilEi:ó~k egymásnak.
Nincs szükség arra, hogy az óvó néni vagy
a dadus néni gombolja be a kabátot.

43~ Elmentek a gyerekek
Kép: Az óvónő felakaszt ja köpenyét a fogas'ra. Mellette a kabátja,
látszik, hogy haza készulddl]«,
Az óra 6 órát mutat.
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Estefelé
van, a délután vége. A gyerekek
otthon vannak már. Az óvó néni is megy haza az otthonába,
a sajátgyerekeihez.
Közben biztosan azon gondolkodik,
hogy
'-mi minden történt egész nap az óvodában.
44. Valaki még az óvodában
Kép: A székek felrakva
ni porszi vózik.

van
az asztalokro.

A dadus né-

Emlékeztek rá, hogy amikor nagyon korán reggel volt (hcjnol), mi Iyen szép rend,
tisztaság volt "az óvodában? A dadus néni ilyenkor, amikor mindenki elment, kitckorit ,
45. Családi

körben

Kép: Meghitt esti kép: szul6'k és a három gyerek a
-szobában.
A gyerekek közben már orthon vannak,
szüleikkel , restvérükkal
beszélgetnek. Az
iskolás is elmondja, mit tanult és az övodös
is elmeséli: mi mindent csinált az óvó néni,
a dadus néni, a szakács néni az, óvodában
és ő hogyan segitett.
A pici g'j(er.ek még nem
mesél semmit. EI tudnátok mondani ti is,
hogy ki, mit dolgozott egész nap?
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46. Este van
A fUrdőszobában fUrdik az óvodás. Anyuka szappanozza.
Kikészitve a papucs, a hálóing. A
képen
látható a fogmosáshoz odatett
pohár,
fogkefe .
Reggel mindenki siet, ilyenkor este van
idő a fUrdésre. Beszéljék meg a gyerekek,
vajon mi történik a fUrdés után. Este is f~gat ke II mosni, ez nagyon fontos!
47. Esti mese
Kép: A két nagyobb
-nézi.

gyerek a televizió

esti meséjét

Mikor van ez a mUsor a televizióban ? Reggel? Ki szokta nézni otthon? Utána mi következik?
48. Mindenki

alszik

Kép: A gyerekek is' alszanak.
lagos é jszaka látható.

Az .cblckon át a csil-

Elmondhatjuk a gyerekeknek
Altató c. versét.

József Atti la
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49.

Lefekudtek

a felnSttek

Kép: Alszanak Sk is: az 6v6 nénik, a dadus nénik;
a szaköcs néni, az anyukók, az apukók. Az
ablakon a csillagos ég lóthat6.
50.

"

Éjszaka van
Kép: Az 6voda éjjel sötét ablakokkal,
~
l6mpafény. Hold és csillagok.

elStte

utcai

Móraz este is elmult. Ilyenkor éjszaka
van. Mit gondoltok, holnap hogyan kezdódik a nappal?

\
\
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