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DR. GERGELY KÁROLYNÉ
munkája

,

/

/

P~ti

és Panni

A 26 kéPből~llÓ
ret

tananyagának

tárgykör

az' iskoiában

film

az 1. osztályos

"AZ ISKOLA"

a tanmenatben

környezetisme-

cimü targyköréhe'z

szeptember

'elején

készült.

Ez a

és március

végén

szerepel.

A film

ret

órán

6. illetve

10

a kisdobosavatásról

vábbá

g:y"es témákat

üres

tanulók

jól

napközi

otthonba

eg~;etlen

filmLinKon.

és Pannin

mint

RETI KÉZIKÖNYV
figyelése"
löntéle
peket.

jár,

után,
formái

/Körny.

neto-

akiket

témakör

kapcsolatos

e-

egymástól.

az 1. osztáiyos

munkafüzet1:Íől.

óvodás.

P,anili nem

képein

Peti
napkö-

cilliü

masik

mutatjuk

be a

örömet.

szerepeltetünk

eg;y- kőco s

fejü

hőst.

második

ism.

al

és Panni. otthon

környezet,

'között:

6A

való, készü16é1ésről"

s Panni,

Kivül

adunk.

be p.illanatképeket.Az

A Peti

"negativ"

is"a

képet

kistestvére

érkezésévei,

Petin
üt ,

21 -

a környezetismereti

gyermek.

mint

három környezetismeret

választja

é

három környezetisme-

adia-vetitéssel,

ünnepére

a ""CSALAD ÜNNEPEI"

kistestvérke

í

Peti

ismernek

első

mutat

kocka

A f'ő sze r-epIők

k í.sr

Az

- összesen

téma a felszabadulás

gyedik

elso

a tanulók

egyik modjával.

5.

zis,

már az

megismerkedhetnek

a tanulás
rához

segitségével

a valóság

és

meg-

helyen eml:i.ti meg a bemutatás

kü-

a pergafi1meket.

Kézikönyv

bemutatása

diapozitiveket,

ké-

13. oldali

3

Amikor a kézikönyv
nitásához

készitett

-, szeretnénk

használatához

ta-.

néhány

is adni.

Egy-egy képet 2-3 percig vetitsünk.
r.ől szól~beszámoló

rendszerezése

tozó 4-5 kép vetitése.
hetjük más didaktikai
teremfés,

.

a tantá1'gy

önálló diafilm. Host - amikor útjára in-

dit juk ezt a tekercset
tanácsot

nem 'Olt még

készült,

alkalmazás

A megfigyelések-

legyen az egy témához tar-

Ezeket más anyagrésznél
feladattal

is

/hangulatkeltés.

levetitszituáci6-

stb./?

Jól felhasználhatók

a diaképek

a beszédkészség

fej-

.

lesztésére,

a pozitivumok

gativ" hős birálatávai
láttatására,

észrevetetésével,

az itéletalkotásra,

illetve a

"ne-

összefüggések meg-

összehasonlításra.
J

Reméljük,
cselekvésre
mind az

hogy akad képeink között

ösztönöz,

munkára

mozgósít

iskolai, mind az otthoni

és

több

is, amelyik

j6 példát'

mutat

magatartáshoz.

A képek leírása
Ie· Téma: Magatartás

az iskolában

1. kép: Pannimegérkez!k

az iskolába

Pannin feMrgalléros
A tanterem

ajtajában

'

-egyenköpen:f,

a lábtörlan

állt~ppen

Látbat6 a tanterem -egy kis részlete

s ebMl

hátán iskolatáska.
tarl!

a lábát.

'kiemelked6en

a

számol6gép.
2. kép: Mi a hiba?
NegativhéSsllnkl elkésik az iskoláb61. lIaja,.k6cos,..ke--"
4

zében aktatáska
küszöböt

Icsatja

lelmaradt

nyitva!,

szaladva

a lábtörlési,

egyik padsor .csücske
ki már felkészülten

is látszik

lépi éppen át a·

nincs egyenköpenyben.

Az

eg;\rel,lkopenyes tanulóval,

a~

'Várja az órát.
\

3. kép: Peti

jelentkezik

A tanulók a padban ülnek.
nyitva

az. elso képnél.

lentkezik.

Előttük

az

olvasókönyv

aki szabályosan

Előtérben Pati,

egyenköpenyben van •. A falon

fUnden tanuló

jekis

benne zöld növény.

kosárka,

4. kép: Közös tizóraizás
Á

tanterem másik részlete

Minden.tanuló

eiőtt

asztalkend6.

kenyér ás cikkekre vágott
a padsor mellett

sétál.

ki gondosan besz6rja

látható.

Előtérben Panni.

azonltifli.

zsemlye

V~

alma. pár szem szilva~ A tanitón6

A hát.térben látható

az asztalkendójér61a

egy gyermek,' aIlIOrZsá.t a

sze-

métládába.
5. kép: Kivonulás az osztályból
Ji.

tanu16k: rendben. vonulnak ki.

a padok előtt
olvasás
nált
II.

halad,.

el5készitó

applikációs

há~térbena

a"',:..f'o.ly,o.S!$r~. A sor

mágnese.s· tábla,

az iSkolában

6. kép: Panni ~ekapcsolja Peti

16_-1l~képI

táskáját

Panni kissé meghajolva * 8 hátitáska
#..

sik éppen

!látté.rben több gyeX'lllek,
il

az

hasz-.

képek.

'réma~ Egymás segítése

csolja.

:t'ajta

idósz.akábau a .haDgieválasztáshoz

egyik lllár

'l!'állsziját kaplté~EW

áll. íDá-

-,áskájába csomagol.

5

7. kép: Testnevelés óra után
Öltözköd" gyermekek, pettyes
torné.'.cipővan , és dlyan
peny be •. Peti

is,

tóno az egyik kisleánynak
8. kép:

vöröskeresztes

A

Egy kisleány
tes karszalaggal
tanulók

aki

I'elhúzza a zippzárat

labdák. Van, akin. még

már bujik

egyik társának

tisztaságfelelős

Inem panni!1

akarjáno
a kezén

il. tani-

megköti a szalagját.

fehér alapon vöröskeresz-

tisztaságVizsgálatot

A

tart.

A kisleány

két kezüket a padre teszik.

a

egyenkö-

be az

Panni pulóverén.

éppen az

azt nézi, hogy a körme elég rövid-e

és ·tiszta-e?
9. kép: Tisztált-e a cipők?
Az előbbi kisleány
pők tisztaságát

egy másik csoport tanul6nál

ellenőrzi.

A tanulópárok

egymásnak

a.ci_o

háttal

ülnek, oldalt kirakták a lábukat.
10. kép: A vÖl"Öskeresztes ügyel a tisztaságra

A tanulók összeszedik
Az előbbi vöröskeresztes
szemétláda. fedelét.

a lehullott

karszalagos

Két gyermek

szemetet,-pap~

kisleány

éppen

lehajol

megemeli
'a

a

.szemé-

tért, egy harmadik pedig a szemét ládába dobja. amit felvett
a f'öldről~

ll. kép: Kézmosás
mosd6ban.

a mosdóban

A szemetet szedő tanulók kezet mosnak az iskolai
A vö~skeresztes
tísztaságfelelos
is velük
van.

Karján a gyerekek 'i;örülközoje.

6

Ill..

Téma: A tanuló napirendje

az iskolában es otthon

112.-2l.képj
12. kép: Irásóra
A tanulók irólapra
tartással
13. kép:

\.ilnek.

f,

táblán

csákót.

fl. kis

padon ü.l. Van, aki éppen
és a majom fején

14. kép: Tizpercben

látható.

óra
ababájukat,

MACI,

a BA.BA.

mackójukat,
a HAKI

an-

ma,jom a

a, csákó hajtogatását.

befejezi

Egy

már rajta van a csákó.

az udvaron

Egy csoport gyermek ,Büjj,

szik vidá,man énekelve.
másik csoportjával

ozabályos test-

magyarázó rajz

elhozllatták

A gyermeKek

vázolják.

játékos

Gyakorlati foglalkozás

nak hajto~atnak
baba

a cc-t

zöld ág ••• -ot

bújj

Pet.i és Panni a kaputartó.

JS.

ját-

tanul.ók

játszik.

a tanít6nó körjátékot

15. kép: TV nézés közösen
Középpont a TV
les

az iskolában"

képarnyőjef

cimü mese első.

dás ~ppen a következo

képe

ahol éppen a ItTapsifi.ilátható.

/Ez

óra anyaga. A tanu16k egy

a TV' a-

másik

t.~-

remban, székek en kényelmesen ülve né~ik a TV-t.1

16. kép: Panni ott.hon tanul
Panni a már ismerős tanulósarokban

leckét ir, édes-

anyja vasal a vasalódeszkán.
17. kép: Peti

a napközi . otthonban
,

Közös tanuiás~
Munkaasztalnál
lóttuk: az

/panni

ülnak a gya:rekelt.

"Egérvadászat"

nincs ott!

Ő nem napközis.!

Nincs rajtuk

egyenköp~.

cimü képnél kiny'itott

E-

olv'ilsókönyv.
7

18. kép: Peti a kistestvérével

A Két gyermek a padlón kisvasúttal

Szobarészlet.
szik. Körülöt~ük

ját-

rend.

19. kép: Vacsorázik

a család

Peti szüleit
talnál.

játszik otthon

és a két gyermeket

Peti is szabályosan

látjuk a vacsoraasz-

eszik, késsel,

villával.

20. kép: Esti mese a TV-ben
Peti és kishúga

pizsamára

vetk6zve,

egymást
\

ülnek a rekamié

.

átölelve

nézik a TV-mack6 fogmosását./llem

szélén,

az 6

a TV!/

fekhelyüknélvan

21. kép: Mi a hiba?
Negativ
ta10n

alszik.

hosiiDk

szerte-széjjel

holmij~.

hagyott

be, kint vannak a füzetei,

és

Hellette

a könyvei,

a szé~en. az as2'r-

'A táskába nem
a ruháit

c$Omagolt

rendetlemntet-

te le.

IV. Téma: Ünnepek

/22.;..:z6.

képI

•
22. kép: Készül

a vörös zászló

Osztálykép,
kapálca.

gyakorlati

piros pap ir ,

foglalkozás·óra

ecset, ragasztó.

•.A padon

A t~ulók

bur-

szorgalma-

san dolgOznak ••

23. kép: Séta a felszabadulási
Gyermeksor

zében piros és nemze'UsziDü

8

emlékmühöz

halad az .EMLÉKMtl felé.' A gyermekek
zászló •.virág •..

ke-

24. kép: Készülődés
Kisdobos
ni/,

a gyermeknapi
ruhába.őltözött

karjukoIi ,a kék kisdobos

koznak éppen. A háttérben
kép:

kisdobosavatásra
elsősök

nyakkendovel.

le151 Peti és PanA folyosón

sora-

gyermeknapi dekoráció.

Avatás
>

Katonatisz tek kötik !el a kék ~akkendQt az elsósökre. Előtérben Panni.

A tanitóno

is úttörórubában

26. kép: Peti" és Panni kisdobos
A szülOk és az avató szülők

van.
I

lidvözlik az újonnan fe1-

avatott kisdobosokat.

"\
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