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F. k.: Hárí Ferenc

A képsorozatban a közlekedési eszközöket és már az óvodáskorban is tudni szükséges egyszerU közlekedési szabályokat,
továbbá a helyes magatartást mutatjuk be. A közlekedési
eszközökkel szárazföldi, vizi és légi csoportositásban ismerkedhetnek meg a gyermekek.
A diaképek itt is, mint a többi sorozatban variálhatók,
sorrendjük átrendezhető,
a feladatoknak megfelelően.
A témakör más sorozat képeivel is kiegészithető.
Mégpedig:
A LÓ....

10. kép: Embereket szállit
12. kép: Csacsifogat

AZ ERD6 ÁLLATAI 1-11.
5. kép: 6szi

a kocsi

erdőben kanyargó autó

AHOGY NÖVEKEDTÜNK ... 1-11.
31. kép: Kirándulás
39. kép: Autóbuszvégállomás
40. kép: Autóbusz vezetőfulkéje
41 . ' kép: Utazás haza vi llomoson
A gyermekek a környezetükben található közlekedési
eszközökön kivUI az utazássa 1, a szó IIitásso 1, a sporttal és az emberi munkóval is ismerkedhetnek a képek
segitségével. Az utazós más tájakl más vidékek és a
természet szépségeinek megismerését is jelenti. PI.:
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Uton

az autóval

Kirőndulók

(7. kép)

(8. kép)

Vitorlásverseny

(47.kép)

A képek segitségével
nemcsak a közlekedési
eszközök
külső jegyei alapján
különbözt ethet ik meg a gyermekek a jármUveket,
hanem a különfé!e
helyzeteket,
körUlményeket
is. Megfigyeléseiket
kiszélesithetik,
következtethetnek,
összefUggéseket
kereshetnek.
PI.: Tömegközlekedésre
alkalrnos+e ? Milyen uton tud haladni?
Szárazföldön,
vizen,
levegóben
lehet utazni?
..
A közlekedési
eszközök
megismertetésén
kivül még egy másik, nagyon fontos funkciója
is van a sorozatnak.
A személyes tapasztaláson
tulmenően
a közlekedési
szabályok
és
viselkedés
tudatositása
. Itt hárul fontos feladat az óvónőre: gyakran és sokszor kell figyelmeztetnie
a gyermekeket
a helyes közlekedésre.
Az utazás közben fenyegető
veszélyek elkerülhetők,
ha a kötelező
közlekedési
szabályokat
ismerik és azokat be is tartják.
A közlekedés
szabályainak
bemutatásakor
a városi és vidéki gyermekekre
egyaránt
gondoltunk.
PI. Kerékpáruton
(18.kép),
Motorkeré-kpárosok
(20. kép), A sorompónél (34.
kép).
A nevelési
program szerint fő feladat,
hogya
gyerek saját környezetében
tudjon helyesen,
jól közlekedni,
abban
szerezzen
tapaszta latot. A diaképekkel
tudatos it juk a
gyermekekkel
a közlekedés
szabályait
és kitógitjuk
az ide
kapcsolódó
ismereteiket.
,':,,,
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II.
26. kép:

A metró mozgólépcsője
Mélyen a föld alatt épult a metró. Mozg6lépcsőn közelitik meg az emberek. A mozg6lépcsőn nyugodtan, kapaszkodva kell állni.

27. kép:

Megállóban

a metró!

Befutott a metró szerelvénye.
Emberek szállnak le és fel. Munkába, dolgukra sietnek.
A metró a leggyorsabb közlekedési eszköz Buda pesten .
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28. kép:

Hid
A folyó két partját hid köfi össze.
és emberek 'köz lekednek rajta.

29. kép:

Indaják

Jármüvek

a vonatot

A pályaudvarról
indul a vonat. A vasutas felemeli az inditótárcsát,
a mozdonyvezető erre
a jelre indit. Az utasok már mind bent ülnek
a vonatban.
30. kép:

Apályaudvaron
A vasuti pályaudvarról kifut a vonat. Háttérben a még várakozó szere lvények és a kigyózö sinpárok láthatók.
Milyen hosszu egy vonat? Vajon hány ember
utazhat rajta?

31. kép:

Szágu ld a vonat
Havas tájon száguld a vonat. Kint téli hideg
van, de az utasok [ö meleg kocsikban ulnek.
Vajon hová utaznak?
Ti hová utaztok nyárun, télen?

32. kép:

A tehervonat
Ez a vonat nem embereket,
hanem terhet száJ..
lit. Miben kulönbözik a személy- és a tehervonat egymástól? Mit szállit a tehervonat?

33. kép:

A fagut
Alagutból bujik ki a tehervonat.
Az emberek
gépek segitségével kifurták a hegyet és megépitették az alagutat és a vasuti pályát.

34. kép:

$orompónál
Leeresztett sorompók között robog a vonat.
A teherautó vezetője tUrelmesen várakozik.
Ha elment a vonat, a sorompókat felhuzzök,
s az autó folytathatja utját.
A leengedett sorompónál embernek, jármUnek
tUrelmesen kell várakoznia!

35. kép:

Az uttörővasut
Az uttörővonat ablakából szclutöl a mozdony vezeto; igy bucsuzik indulás előtt. Az Ugyeletes uttörőleány,
tárcsával a hóna alatt, uttörő. módon köszön. A vasut kocsijaiban kiröndulök ,

36. kép:

Felszállás

a repUlőgépre

A Ferihegyi repülétéren géf}re szűl lnok az
utasok. A lépcsőnél a légikisasszony megnézi
a jegyüket. Háttérben a teroszon sokan állnak, integetnek hozzátartozóiknak.
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37. kép:

A repülőgép
Beszálltak az utasok, a lépcsőt elvitték,
ajtót bezárták. A repülő indulásra kész.
pilóta jelzésre beinditja a motort.

38. kép:

Levegó'ben a repül6
Felszállt a gép a magasba. A házak,
erdők felett halad célja felé.

39. kép:

az
A

folyók,

Étkezés a repulőn
Az uton megéheznek az utasok. A légikisasz~
szony ennivalóval,
itallal kináJja őket.

40.

kép:

A helikopter
Ez a jármU is a levegó'ben száll,
pulő. Hasonlitsuk össze a repulőt
koptert !

41. kép:

mint a reés a heli-

EjtőernyőséSk
A repülőgépből ejtőernyőséSk ugranak ki: már kikinyi It ernyővel látjuk ó'ket.
Ezek a bátor emberek megkéSzelithetetlen helyekre is eljutnak.
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42. kép:

A repUrőgépgyárban
Szorqclmoscn dolgoznak az emberek. EHel1őrz,ik
a gép motorjöt és egyéb fontos berendezéseir ,
Csak igy biztonságos a' repülés ,

~

43. kép: Az Urrakéta
,

Indul a rakéta a ki lövőállomásról.
vel emelkedik a magasba.

44. kép:

Oriási

"
ero-

Hajóállomóson
Sorakoznak a pihenő, indulósra vörö hajók a
kikötó'ben. A parttal haj6-palló köti őket öszsze.
A hajón vizi kirándulósra indulö utasok.

45.

kép:

A hajó
Utasokkal telve vizen halad a hajó. A kapitány fulkéjéből irányitja • .
A kép alkalmas a hajó és a vitorlás összehasonl itösörce a.lak, méret, utasok száma.:"

46.

kép:

Evezősök
Evezősversenyt látunk.
Sport, szörcko zös, pihenés a munkában elfáradt embereknek.
Csónakkal, cho] nincs hid, át lehet kelni. a
tu Isó partra.
'
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47.

kép:

Vito"rlásverseny
A Balaton
nyeznek.
vitorlást,
A vitorlás
re.

48.

kép:

csendes vizen vitorlás hajók. VerseAki a legUgyesebben kormányozza a
az ér leghamarabb a célba.
hajót a szél ereje viszi, hajtja elő-

Motorcsónakok

a tavon

Három motorcsónak sebesen ha lad -a vizen.
berek ulnek benne, örülnek a napfénynek,
nek, a száguldásnak.
49.

kép:

EmVIZ-

Vizi kirándulás
Egy anyuka két kisgyermekével motorcsónakba
száll. A kosárban uzsonnát visznek.
Hová mennek?
Milyen kabátot viselnek a gyerekek? Miért?

50~ kép:

Vizirendőrök
Száguld a vizen a rendőrmotoros, viz irendórök
ulnek benne.
Vajon, miért járják a vizet?
Ők Ugyelnek a rendre a vizen, a fUrdőzó'k, hajósok életére.
Fontos: csak a kijelölt lielyen szabad fUrdeni I
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