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A

HÁZIÁLLATOK

ÉS

KICSINYEIK

A 28 képből álló diafilm az első osztályos olvasáshoz készült. Mint a cim is jelzi, az állatcsaláclokat,
az állatokat és
kicsinyeiket ugy mutatj ~k bei hogy az állatok termete, szine ,
különféle viselkedése mellett "kedves" megjelenitésükkel
az
állatok megszerettetésére
nevel jük a tanu lókat .
Az összeállitásnál

a következő

szempontok

érvényesültek:

a.1

A helyes fogalomalkotás segitése. PI. a macska fogalma ne csak egy szinhez, vagy a kutyáé ne egy
szinhezés
formához kapcsolódjék.
A képen tarka és
cirmos macska, bozontos és sima szőrü, kis és nagy
termetü kutya, stb • szernlé lhetó ,

b./

Az egy es- háziállatokat
kicsinyeikkel együtt ismerjék
meg a tanulók. Igy össze tudják hason Iitan i azokat
nagyság '~S szin szerint. PI. a kifejlett Iibák, kacsák fehérek, de kicsinyeik sárgák.
Ezért a legtöbb háziállat - macska, kutya, tyuk, Iiba, sertés, ló, kecske - mellett ugyanazon a képen
ott van a kicsinye is, (csak a tehén és a borju kerü I egymás után i fil mkockákon bemutatásrq).

c.1

A tcnulök az állatokat be tudják illeszteni a megfelelő környezetbe.
Ezért ismertetjük meg a lakóhelyüket. A filmen látható pl. a tyuk az udvaron és a
tyukólban, el tehén a legelpn és az istállóban, a borju a karámban, stb.

J

d./

A kis- és nagyüzemi állattenyésztés
megismertetése,
az elsóoszté lyosoknck megfelelő szinten. A diafilmben egyes állatok - baromfiak, sertés, tehén
mind a két környezetben szemlélhet6'k.

e./

Elemi fo.galmak kialakitása az ember állatgondozó
munkájáról. Több képen az állat gondozójával
együtt . látható , és az' állatgondozó tevékenykedése
is megfigyelhető •
A képek felhasználása

1./ Olvasásórákon
már a betüismertetés
időszakában
szóbakerülnek az egyes háziállatok.
pI. az "1" betü tanitásakor a ló, a "k" betünél a kakas, a"cs"
betünél a csikó,
a "tyll-nél a tyukanyó csibéivel, stb. A tankönyv képein látottakat jól kiegészitbeti a tanitóa megfelelő Fllmkockc bemutatásával.
A Balázs és Rezső cimü olvasmány tárgyalásakor
a
nagyüzemi állattenyésztés
megértését segitik az azt illusztráló képek.
A Bor isko látogatása cimü olvasmánynál hasznosithatók
~ lóról, kutyáról, macskáról, tyukokról, csirkékről készült
filmkockák •
A Nooek a gyerekek cimü olvasmányhoz kapcsolható
az állatok növekedésének témája. Ezen az órán az egyes
állatokat kicsinyeikkel
együtt mutathatja be a tanitó.
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Az Állatok cimü versben csaknem valamennyi háziállat
szerepel. A vers felc:lolgozásakor a megértést segiti egy-egy
diafi Imrészlet , gyakorlóórán pedig a háziállatokról
szerzett
ismeretek rendszerezésére
is felhasználható
a diafi Im.
Az emlitetteken kivül még több olyan olvasásóra van,
ahol a háziállatok szóba kerülnek, s egy-egy filmrészlet segitheth a helyes fogalmak kialakitását •
A pontos ismeretszerzés,
a helyes fogalomalkotás szempontjából a filmsorozat felhasználása elsősorban a városi iskolákban igen jelentős. A városi tanulóknak nem áll módjukban,
hogy az egyes háziállatokat
s azok környezetét a valóságban
ismerjék meg. Az ismeretek kiegészitésére,
rendszerezésére
azonban a vidéki iskolák is jól hasznosithatják
a diafi Imet.
Felhasználható a képsorozat a tanulók
beszédkészségének
fej Iesztésére •.
A tan itó által adott szempontok alapján
figyeléseket végezhetnek.
Összehasonlitásoka't
nagyság és alkat szerint.

értelmi

erőinek

és

a gyerekek megtehetnek pl. szin,

Azonosságokat és kü lönbségeket állapithatnak
meg az egyes
állatok külseje, továbbá életmódjuk,
lakóhelyük között.
Öszszehasonlithatják
az egyéni és a nagyüzemi állattenyésztést.
Minden filmkocka alkalmas a beszéltetésre.
Ez történhet a
tanitó irányitásával,
vagy teljesen önálls5an. Mindenképpen ad~
junk módot arra, hogya tanulók maguk fedezzék fel a jellegzetességeket • A tan itó ügyes kérdésekkel irőnyitsc ó'ket.
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2./ Az első osztályos olvasásórákon kivül a filmsorozat jól
hasznositható a 3. és 4. osztályos környezetismeret
tantárgy keretében.
A diafilm a harmadik osztályban a baromfitenyésztés
megismeréséhez nyujt kiegészitő szemléltetési alapot. Bemutatható
mind az egyén i, mind a nagyüzemi tyuk- és kacsatenyésztés •
A 4. osztályban a ló, a szarvasmarha és a sertés tanitásakor, mintegy bevezetésül vetithet6'k a képek.

3.j A fogalmazásórákon a 4. osztályban használhatják
fel a filmet: leirás készitésére a legtöbb kép alkalmas.
A képek

leirása

1. kép: Figyelő cicák
Egymás mellett két kiscica látható. Baloldalon,
álló
helyzetben egy cirmos figyel: talán éppen egérre les! --P;jobb oldaLi. képen fehér kiscica fekete folttal. ÜI és a távolba néz.
2. kép: Mosakodó cicák
Egy cirmos cica oldalán fekszik és mosakszik. MelleHe
ül a tarka anyamacska.
Ő is mosakszik, éppen a lábát nyalogatja.
3. kép: Játszó

cicák

Tarka anyamacska
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ü I középen

és hunyorít.

A szájában

fel

sz ines papirt tart. Balról és jobbról a kis cirmos cicák ugrásra
készen figyel ik. Lehet I hogy éppen az egérfogást tanu Iják?
4. kép: Házőrző kutya
Ugató. bozontos szőrü, házőrző kutya láncra kötve. Háttérben a II lakása" , a kutyaól. Mellette az étkezőedények .
, 5. kép: Kutyacsalád
Sima barna szőrü kutya-mama ül és figyel: vajon nem
fenyegeti-e
veszé ly a kicsinyeit?
Balról lábához simulva áll
egyik kölyke. A másik, a jobb oldalon levő ül és abba az
irányba figyel" amerre az anyja.
6. kép: Tyukanyó csibéivel
Tarka tyukal1Yó, körülötte ';kiscsirkéi.
Egyik-másik kapirgál és csipeget. Némelyik jellegzetes félreforditott
fejta~
tással figyel. (Mit csinálnak a ~kiscsirkék?) A kép alkalmas
az "anya" és a csibék alkati ésszinbeli
különbségeinek megáll á:piJásáta .
7. kép: Baromfiudvar
Sok vörös és egyetlen tarka tyuk járkál a baromfiudvarban.
Közöttük áll'magasra
nyujtott nyakkal a vörös kakas.
Nagyon figyel valamit. Háttérben látható a baromfiudvar keritése. (Miért keritik be a vboromfludvcrt P)
8. kép: Nagyüzemi

tyukól

Világos so-I<.~"
ablakkal ellátott hatalmas helyiség több
száz fehér tyukkal. Baloldalt,
a hosszu léceken tyukok áll-
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dogálnak, pihennek. Jobboldalt is nagyon sok tyuk látható.
Csoportosan veszik körül a piros szinü etetó'ket.
9. kép: Libacsalád
A zöld szinü virágos réten elől megy a fehér anyaIiba, mögötte egyesével, "libasorban" vonulnak a sárgászöld
szinü, pelyhes kisiibák.
10. kép: Kislibák a nevelőben
Pelyhes kislibák a nagyüzemi
csoport az itatót veszi körül.

libaneveló'ben.

Egyik

ll. kép: Libacsoport
Nagy termetü fehér libák jóllakottan álldogálnak az
uton. Fejüket feltartják,
figyelnek! A háttérben bokrok
láthatók.
12. kép: Kacsacsoport
Füves terü leten fehér kacsacsoport.
Egyikük üla földön. A többi áll és csipeget, vagy a távolba figyel.
A
képről azt is megállapithatjuk,
hogy mi.. a kacsa tápláléka.
13. kép: Kacsatenyészet
Szinte fehérlik a vizpart és a tó a sok kacsától.
dalt a nagyüzemi hordozható etetó'k. Milyen ennivalót
nak a ka csák?
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Olkap-

14. kép:Pulyk6k
F6k, bokrok közt 611dog61ó pulykacsoport.
Néhöny felfuvalkodott pulyka összehuzza a nyak6t, felborzolja a tol löt ,
és a szőrnyőt is leereszti. A héttérben
16thatÓ pu lykők békésen sét61nak és csipegetnek a földről: magot, füvet eszegetnek.

15. kép: Galambok
Vir6gos udvaron fehér galambok sét6lgatnak.
Tol lőszkoclnak, esznek. Lesik, hogy nem közeleg-e valami veszély!
A
legk isebb mozdu latra Felrebbennek l

16. kép: Sertések az élban
. Baloldalt fehér, sima szőrü sertés 611va turkö] a szalm6ban. Mellette, . a héttérben
lötsz ik az ól f6ból készült oldala
és a rőcsos ajtó.

17. kép: Anyakoca

malacaival

Falusi udvarrészlet.
Az ól deszkakeritése
mellett 611 az
anyakoca . Körülötte kismalacai turk6lnak. Az egyik éppen
az anyatejből torkoskodik, szopik.

18. kép: Szopnak akismalacok
Az ólban szelmán feks~ik a nagy anyakoca . Öt kövér .
kismalac az emlőin: mindegyik szopik. A fiatal malacok t6plö lékc a tej.

19. kép: Sertéstenyészet
Sok sertés áll egy csoportban: turkálnak,
esznek. Hoszszu etetővályu és moslékosdézsa
látható a képen. Az állatgondozó figye lia sertéseket.
A háttérben a nagyüzemi sertésól.
20. kép: Sertéskonda
Sertésfa Ika megy a Iege lőre. A háttérben nagyüzemi
tésól látható. Megállapithatjuk,
hogy az állatok "lcköso''
tágas, jól sze l lóz+ejhetó'.

seris

21. kép: Ló kiscsikóval
A

Fényes, barna szőrü lóhoz simul sárgásbarna
háttérben a lóistálló.

kiscsikója.

22. kép: Legelő ménes
Fehér és barna szinü lovak békésen legelésznek
ment iréten.
11. háttérben fás, bokros dombo Ida I•
23. kép: Tehenek

az ut-

az istállóban

Nagyüzemi istállóban néhány vöröses tarka tehén látha~
tó. Az egyik oldalnézetben
az ennivalóval (takarmánnyal)
. megtöltött jászol előtt. A másik a szalmán fekszik. Mindkét
állatnak jól látható a szarva és a tejtől duzzadó tőgye.
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24. kép: Borjak a karámban
Sok kisborju áll a karámban. Közöttük járkál két fehér
köpenyes gondozónő. A karám alja szalmával van b~szórva.
(Miért?) A háttérben nagyüzemi istállók sora látható.
25. kép:' Mezőn delelő
A vizparton
va iszik.

csorda

tarka tehenek.

Néhány

tehén a vizben

áll-

26. kép: Tehéncsorda
Gémeskut, a hosszu vályu mellett az itatást várják
tehenek.
(Kérdezzük meg: hogyan müködik a gémeskut?)

a

27. kép: Birkanyáj
Birkák le~elnek a mezőn. Előttük botjára támaszkodva
áll a juhász. O vigyáz arra, hogy tilosba ne tévedjen a
nyáj.
28. kép: Anyakecske

a gidájával

Fehér kecske kis gidájával.
A virágos réten friss füvet
harapdálnak • Mögöttük pettyes ruhás kislány. Az ő kecskéi:
vigyáz rájuk, amig a réten legelnek.
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