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A 25. képből

álló film az 1. osztályos

környezetisme-

ret tananyag "AZO'l'THOW"ci.mU
tárgyköréhez készült.
tárgykör

a tanmenetben október .elején,

Ez a

november végén, feb1.

ruár ésmájus

elején' szerepel.

Ennek l!;Iegfeleloen négy témá-

hoz veti th·etek a képek •. As egyes témákat üres kocka választja el egymást6l e •,
Foszerepl.óUl PeUt
1. osztályos

és PannUválasztottUk,

.tanu16k jóllsmernek

'kafüzetból.

akiket

a környezetismeret!

jár,

Peti'napköÚotthonba

kistestvére

óvodás.

Panni nem.'napközis, .egyeUen gyermek. A tt(:SALÁDÜNNlWEI"
.

müté_tör

.

-

ci- .

'

-.

képein mutatjuk'be.a

k~pcsolatos

az

mWl-

kistestvérke

érkezesével

örölllét~

PetinésPam'linkivül

·sZ$repelt.etUnkegy

kócos fejű

lIlint. "négiltiv" hóst.

kisflút,

.

_

l

.

. Ismerjük a környeze.tismere1; tanitásánakcélját,
juk, hogy minden egyéb szelllléUetést

megkelleloznie3

megfigyel&sének •. a. csdekedt&tésnek.'

valóé

MERE'l'IKÉZI1CÖmVisaltörnyezet,
meg1'igyelése"után.
külöDfélefo1'Jllái
képeket.

\'ta.

ya16s~

második helyen emliti

között:

a

tud-

pergofilmeitet,

A KÖRlflLZETIS-

bemutatása
meg' a

es

oemutaiás

diapozitivekat,

lKöruy .• Í,sm.• Kézikönyv lJ. oldal!

AMikor a kézikönyv k~szült.
.tan1t~sához készItett

inditjuk ezt .8 tekereset

hán7 tanácsot

is adni.

nem yolt még a

önálló d1afilJll.
-,

tantárgy

Most - am1kor 1tjá:!"a

szaretnérik

il8sználatához

né-

,
Egy-egy képet 2-3 ~ercig

vetitsünko

rol szóló beszámoló rendszerezése
tozó 4-5 kép vetitése.
tithetjük

más didaktikai

teladaital

is

/hangulatkeltés;

a diak'épeka

leveszitu-

beszédkészSég

pO,z1tiVumokésZr.v.ht~Mvei.

ho~ birálat8.vd

megfigyelések-"

stb.l.

J6l felhuználhat6k
lesztésére,a
lát tatására,

A

az egy té-mához tar- ,

Ezeket más 'an~a~szeknél

ációteremtés,alka1mazás

tiv"

legy~

'az itéletalkotáara.

fej-

l11etve ,a "nega-

aSS.függés.k.me~·

'összehasonl1tá.ra~

Reméljük. hogy akadképeiDk között.több 'ls. 'alHlJ~
csdekvésre

~6 Példát ,DlUtat

ijsztödöz. áUJlkára:' mO:tg6sit:éa

mind az iSkolaitm~d

a:aotthOQ~lI8gat~rtáahos."

'

./

I. Téma:

Az' otthOil buendez6sitámai.A

, , :r.itéteí.1n.

_mre.tés.~ Il~~s

,tuu1'. kedves6
2.k6PI ~

1. kép: Pamli. tanul.6sarit.
,

A' lfPeU, 4§s PaDn! aZl,skoiábBn"

káp'p81' azonos,

tán

l.átjuk.

asztallapon
szén ottilan

da"más 1I01IZ8Ilatot áb~l.

Látható a t8nu16aaztal.

nincs" ~.A

cimü itépaorlJQ a@t"t
p~1t,

amillJ1kD61

kOllb1Daltjátss6-9

tanulás ..!!: '

tanult •. ' aS'

tanulÓáarok

a mii.~pra becsOmagÖlt' isko1at'-ka.P~umi

ns.u Ul és játszik.

A babáját

ri-

P'r:'-,

ö!töz-wti.

20 képa Mi ahibaJt,
KÁt N!Ulre osztott

káp.

A bal ;'ldal:i.i ilök BtlgatiVUJ4

4

\

süritése.

A PetittSl

és

PannitóI egészen elütő arcú. és negativ szereplőként visszatérő kisfiú

a nagy asztalnál

ben, nincs alatta
tallaptói,

az álla

egy széken térdel

szinte

ráfekszik

Kistestvére

Látszik,

A kisfi.ú párnán ül,

ir.

az aszhogy za-

szanaszéjjel

van, a játékok is szétdobálva stb.

zsámoly, szabályos testi;arlással

II.

25 cm-nyire

az irkájára.

KönYVeit füzetei

A jobb oldali:'

kistestvére

lába kalimpál a levegő-

és ráhajol az asztalra.

varja a tanulásban.
rendetlenség

tanul,

zsámoly, szeme sincs

vap_~ak,

.

a lába alatt

kis

az asztaion_rend' van, a

a szőnyegen épitókockákkal játszik.

Téma: A' családtagök ott.honi lIlWlkája.13-12. képi

3. kép: Nagytakaritás a/tanuló/

játékpolcon '.

-Panni babos kendőben·takaritja

a

maga kis

tanuló-

és -j:átékpolcát.
4. kép:. Édesapa a függön;Itszereli
Édesapa a

létrán. áll.

fel,

Peti '-segit

a félig ..fe-lakasztott

függöny

leomló ré szét az édesanya fogja az egyik kez6vel, a másikkal
a létrát.

Peti a másik. oldalról'

felnyújt

rogja

a- létrát

és

éppen·

egy c.sipeszt édesapjának.

5. kép: NagymOMS
A lIIosógépnélédesapa .öblit,

a centrifugánál

édesanya

dolgozik. Panni ind11lki" a fü".dosZobából.egy kd.s lavór

ru-

hával.

~

6. kép: Takarít a család
Vasárnap reggeli kép. Éd6S8pa
.

rölgeti

.

po1'5zi'16zik..'Panni

a port. Az édesanya is egy képet törölget

to-

éppén.
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7. kéPr Panni öntözi a növényeket
Szobarészlet.
,

Nagyapa
a karosszékben ül, újságot 01.

vas. Panni .öntözi a virágállvány on levo növénJ:eket.

8. kép: Csirkeetetés
Falusi ház udvara. Az apa

a

sertésolhoz

megy

t·

eg'J

I

vödb\r mostékkal.

Előtérben egy copfos kLsLeányka magot szór

a csipe~eto csirkéknek.

tyúkoknak. '

9. kép: Panni fogadja hazaérkező édesapját
Édesapa kabátban. kalapban,
Az esernyőt nyújtja.Panninak.

aki

ernyővel

érkezik haza.

a házic!pót

már előkészi-

tette.

10. kép: Mi a hiba?
Édesanya bevásárlásból
ben csomag: szatyor,
"negativ"

szereplő,

. kosár.
a kisfiú

megy hazafelé.

l1indkét kezé-

A 2. számú képről
mellette

már ismert

ugrál üres kézzel. Nem

segit.
ll.

kéj>: Peti

öltözteti

kistestvérét

Peti kis zsámolyon ;il és térdére
kishúga. magasszárú
térdéne

c.ipőjét.

A cipő alatt

A fel nem húzott cipő,

támasztva
kis'

befüzi

kendő van

a

papucs a földön.

II

12. kép: Kirándul a család
Ősz van, ünnep vagy vasárnap. Apa, anya,
kishúga erdei úton aennek,
rándu16k felszerelése:
képezőgép stb.

6

Peti

Jól megfigyelheto a képen

hátizsá~,

oldalzsák,

és
a ki-

turistabot., fény-

Ill. Téma: A test részei és azok tisztántartása

/13-17. képi

13. kép: Peti reggeli mosdása
Peti szabályosan
mosdókagylójánál.

levetkozve mosakszik

A polcon a fogmosáshoz

a fürc',ószooa

előkészitett

fel-

szerelés látható.

t

14. kép: Panni fogat mos

í

fogkefe.

A kisleány egyik kezében fogmos6pohár,

a

másikban

15. kép: Édesanya megfésüli Pannit

I

Fürdószobai

kép.

Panni "lófarkas"

édesanyja. Panni nyakában fésülködőkendo,
láthatók a fésülködés

szerszámai

haját

egy

fésüli az

kis

asztalon

is.

16. kép: Körömvágás
Édesanya a fürdőszobában,
ti körmét.

Peti pizsamában

a mosdó fölött vágja Pe-

van, esti fürdés után.

17. kép: Panni fürdik
Panni a kádban,

éppen a karját. szappanozza.

Haja

felkötve kis kendővel.
(

IV. Téma: A család ünnepei /18-25. képI
18. kép: Panni 7 éves
Édesapa. édesanya az asztalnál ülnek a szobában. Az
asztalon torta, ? égő gyerlyáVal.
térdel a
csücsörit.

Panni

egyik lábbal

székre, a másik lábán lábujjra áll.

Elóre

felhajol,

É~pen el akarja fújni a gyertyákat.

7

19. kép: Anyák napja
Peti kistestvérével

együtt köszönti

édesanyját.

ti kezében virág és piros szivvel diszitett könyvjelző.
testvérénél

Pekis-

egyszerű kis óvodás rajz és virág: Látszik, hogy

verset mondanak.
20. kép: Nagymama

köszöntése

Anyák napján

Panni és édesapa kezében virág. édesanya sziv alakú
/

tortát nyújt

át a fotelben ülő nagymamának.

Nagyapa

nagy-o

mama mögött áll.
21. kép: Megérkezett

a kistestvérke

Panni - akit eddig mindig egyedül láttunk gan hajol oda a kis,pólyáshoz,
Mosolyogva

nézik

a

boldo-

akit édesanyja a karján tart.

kisbabátl

22. k~p: Panni takarékoskodik
,
beragaszt

Iskolai kép.

Panni a takarékbélyeg-gyűjtő

egy egyforintos

több gyermek nyújtja

a.

tépi a bélyegblokkból

bélyeg~t.

lapjára

Látszik a tanári asztal,

pénzt /1, 2, 10 rorintoth

a takarékbélyeget.

A tanitónó

A tábla fö'lött lát-

ható a magyar címer •
. 23. kép: Panni a játékboltban
A sok-sok játék között a vásárlóPannit
eladónő kezében

a csorgó.

látjuk. Az

Panni lábujjra ágaskodva nézi, ke-

zében-kis ,pénztáreája.
24. kép: Panni megmossa
FürdOszobai

a csörgOt

mosdó.. Panni

mossa meg a vásárolt csorgot.

8

meleg,

folyó

viz alatt

25. képl Panni megajándékozza kistestvérét
Panni kistestvére
dogan nyújtja
vásárolt.

feléje

Mózes kosárban

a csorgótt

amit

fekszik.

megtakaritott

Panni

bol-

pénzéből

-

-----

------

lJp.
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