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A sorozat első 12 képe az erdőt,
az erdei környezetet
mutatja be. Megkülönböztethetők
a különbözó
fafajták,
a
bokrok.
A négy évszakban
fényképezett
felvételek
az évszakok jellegzetességeinek
bemutatására
is alkalmasak.
Dus lombok, nagy levelek,
pompás zöld szinek - ez a
nyár - amelynek
ellentéte
a fehér hóval boritott , teljesen kopár fákat bemutató
té li kép. Hason ló párhuza mot
lehet vonni a tavaszi és az őszi felvételek
között.
A környezet
bemutatása
során hivjuk fel a gyermekek figyelmét,
hogy az erdő fáit, növényeit
védeni kell. Az
erdők tisztaságára
is ügyelni kell. Kirándulások
alkalmával szemetet,
popirhul lodékot eldobálni
nem szabad.
A sorozat további képei az erdőkben
tatják be. A képek részletes
leirása
valóra hivja fel a figyelmet.

élő állatokat
mua lényeges
látni-

A kiscsoportban
az erdei környezetet
bemutató
képekből jól felhasználhatjuk
kezdeményezésként
a "Futkározás az avaron"
vagy a "Séta a téli erdőben"
c. képeket, felidézve
az ehhez hasonló élményeket,
amit a
csoporttal
szereztünk
ősszel,
télen.
Mese-,
vers-,
dalkezdeményezéshez/
érdeklődés-felkeltéshez
is na9yon
jól felhasználhatók
az állatok
képei.
PI: ha egy mók·usról szóló mesét szeretnénk
elmondani
a képel- ki-zül kiválaszt juk a témához a legmegfelelőbbet.
I

Középső csoportban
ezek a diapozitivek
már a környezetismereti fogla Ikozáson használhatók.
Ezeket az állatokat
láthatj ák legkevésbé
a gyermekek
természetes
környezetben. Megismerésük
mégis szükséges és igényl ik is ezt I
mert legalább
képekről
láthatják
a mesék, versek,
dalok
állatszereplőit,
mint mesealakokat
és mint a természetben
ta Iá Iható va Ióságot.
A nagycsoportban
az első 12 kép képolvasásra
is eredményesen használható.
Jól felidézhetők
azok az élmények,
amelyeket
- ha mód volt rá - közösen , óvodai kiránduláson, vagy a családi körben szerzett
a gyermek egy-egy
alkalommal.
Azokban
a gyermekekben,
akiknek
nem volt
lehetőségük
személyes
élmény szerzésére,
a látottak
után
kialakulhat
az erdő képe.
A képek levetitése
után az állatok
felismerése
könnyebbé
válik,
sőt különbségtételre,
összehasonlitásokra
lesz képes
a csoport.
A képek alapján
megismerkednek
azza 1, hogyan gondoskodnak a kis állatokról
a "szülők",
hogyan vigyáznak
reájuk,
s hogyan tanitják
utódaikat
a táplálékszerzésre,
a veszedelmek
elkerülésére.
Módszertani
utmutdtásként
megemlitem,
hogya
képek vetitése közben a gyermekek
fel is állhatnak,
esetleg ujjukkal, vagy pálcával
(ha magasan van) körü] is rajzolhatják
a vetitett
képen az egyes állatok
körvonalait.
Igy nemcsak vizuálisan
érzékelhetik
az állatok alakiságát , formai
eltérésüket,
az oktatói folyamat során nem lesznek paszsz iv szemlélők,
hanem aktiv résztvevők.
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A képsorozat,
ha mutat is valami sorrendiséget,
ez a sorrend nem megbonthatatlan.
Egy-egy foglalkozáson
akkor
használja
fel az óvónó legmegfelelőbben
a szines képeket,
ha azokat didaktikai
feladatainak
megfelelően
válogatja
össze.
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A képek

1. kép:

Ibolyázás

leirása

az erdőben

Tavaszi erdő. Az erdei
az ibolyát.
A kezébe
gyüjtött.
A kép a virágszedés
2.

kép:

•

3.

kép:

Vadrózsa

tavassza

tisztáson
már egy

élményét

kislány
csokorra

szedi
valót

is felidézi.

I

Virágba borult vadrózsabokor
ban, környezetével.

teljes

pompájá-

Az erdő
Erde i ut vezet a fák között.
Sok -sok fa együtt:
ezt nevezik
erdőnek.
Nemcsak
fák, hanem más
növények
is nőnek az erdőben:- nr, virág és bokor.
Azok a gyermekek,
akik jártak már erdőben r
könnyen "olvasnak"
a képró l , akik még nem
látták az erdőt, azoknak
segiti az elképzelést.

4.

kép:

Nyári

erdó'ben,

a vizesésnél

Egy kiránduló
(hátán zsákjával)
megszomjazott
.
A tiszta vizü, gyors fo!yásu erdei patakból oltja szomját. A patak partiának
két oldalán v;"é:~ok
nyi Inak, páfrányok sokasága zöldell.

5.

kép:

Őszi

erdő

Az őszi

erdóben

ut vezet.

Autóval
ment kirándulni
a család,
gyönyörködnek az őszi erdő szinpompájában
.

6-. kép:

Futkározás

az avaron

Ősz van. A lehu Ilott szines levelekkel
boritott
erdei ösvényen
két kisfiu versenyt fut. Szinte
halljuk,
hogy ropog, zörög az avar a talpuk
a latt. Körülöt+ük
szines lombu f6k.

•
A szép
október
7.

kép:

Őszi

kép a napsugaras
őszt
a szinek hónapja.

erdei

szernlé

ltet i, az

aljnövényzet

A z erdő fái közöt+ beeső ősz i napfényben
ragyog a lehullott
lornb , az avar.
Az a Ijnövényzet, a páfrány is sárgu Imár.
A lehullott
lomb alá bujnak a téli
az apró ől lorkők , a katicabogarak,
a sündisznök
.
8.

kép:

Erdei

szeder

A közeli felvétel
egy szederágat
és fekete szinü szederszemekkel,
ros kis tüskéi is látszanak.
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hideg elöl
a gyikok,

ábrázol
piros
Az ágak pi-

Erdei noveny.
A medve kedvenc
csemegele . Az
emberek is szivesen fogyosztják . Frissen, ~agy
szörpnek egyaránt
egészséges.
9.

kép:

\ Vadrózsabokor

8sszel

Az erdő szélén vadrózsabokor
. Az ágas-bogas
ágakon dusan piroslik a csipkebogyó.
10.

kép:

Séta

a téli

erdőben

H6 borit ja az erdőt. A fák között
egy édesanya
sétáltatja
kisfiát.
Jólesik
is sOK

ll. kép:

Favágó,

a csipős, hideg levegő.
időt a szabadban!
munka

az ösvényen

Töltsünk

közben

Téli erdei kép. Az előtérben
favágók
nak, az egyik motoros Für éssze l vágja
Már dől is a faóriás!
12.

kép:

télen

dolgoza fát.

A fa elszál!itása
Az erdőben hatalmas teherautó
áll, fával félig
megrakottan . A képen éppen drótköfelet
erősitenek a köverkezó
szál fára. A köté l segitségével huzzák fel a fát az 'autóra.
A háttérben
farakás magasodik,
szállitásra
készen.
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13.

kép:

A szarvasbika
Az erdő fái között - egy tisztőson
- méltóságteljesen
álló szarvasbikát
mutat a kép. Az állat hatalmas agancsa
jól -kivehető.
,
A szarvas hangja;
bőgés.
Nagyságra
akkora,
mint egy tehén.
Husa, bőre, agancsa
értékes.

14.

kép:

Szarvasviadal
Két pompás termetü,
nagy Qgancsu szarvast
látunk egymással szemben,
amint agancsukka I ösz szeakaszkodtak.
Ez a szarvasviadal.

15.

kép:

A megrémült

szarvasUnő

Az erdő sürüje felé ugrik a szarvasünő,
ahol
elbujhat
a ~Urü bokrok,
növények
között.
EInyujtott
teste,
ugró testtartása
nagyon jól látható. Valamitől.
megijedt!
16.

kép:

Őzgida
Fenyőfa
őzgiáa.
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előtt áll
Figyel.

egy peffyedl'átu,

vékony

lábu

17.

kép:

Fekvő

őzike

A tisztás
pihen.

a füben

szélén

pettyes.hötu 6zg-idtl

a fa alatt

Az erdei bokrok alja a "lakása".
lénk állat,
futással rnenekül .
18.

kép:

Szopik

A kicsinyét
A "mama"
kép:

Őzsuta

«

az őzgida

A pettyes h'átu jJida szopik.
az anya és a gida testének

19.

OvctosyFé

Jól megfigyelhető
nagyságkülönbsége

soha nem hagyja magára
gondozza,
védi kicsinyeit.

.

az anyja.

gidájával

Egymás mellett suta és gidája.
hás fa törzsét nya logatja.

A suta

egy mo-

Az őz teste jól felismerhető,
jellegzetesen
vékony 'lábairól,
nagy barna szemeiről,
amivel
olyan szeliden
tud tekinteni
a világba.
20.

kép:

Pihenq.
Lefeküdt
lődik.

gida
a Fübe a gida.

Talán

alváshoz

készü-
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21.

kép:

Legelésző

őzek

Nyári felvétel.
Együtt
lésznek.
Fő tőplölékuk,
Növényevők .
22.

kép:

Élelemhordás

a téli

vannak az állatok.
Legea ru, fiatal falevelek.

etetóbe

A földet hó borit ja , a fákon, bokrokon nincs
levél,
a növényevő
állatok
nem ta lálnak táplálékot.
Ilyenkor az erdészek
gondoskodnak
a vadon élő állatok
élelméről.
Lovas szánról rakják a szénát,
kukoricát
az etetőbe.
23.

24.

kép:

Kép:

Az ete"tÖ körül

az állatok

Két, sz énővo l teli etetőt látunk
erdei tisztáson. Az etetók körül
sokasága.

a hóval
az éhes

boritott
állatok

Azért van tető az etetők fölött,
hó el ne áztassa a szénát.

hogya

hulló

A harkály
Fekete tollu,
piros "sapkás" harkály kopcszko>
dik nagy karmaival
a fa törzsébe.
A fa törzsén
van az oduja is, a "lakása".
Erős

I

hegyes

csőréve I kopogtatja

a fák törzsét,

s ha kukacot,
hernyót talál,
megeszi.
A fák "doktorának"
25.

kép:

ezt a fából
is nevezik.

kiveszi,

A bagoly
Két szép bagoly ul a fán. Tollazatuk
barna szinek különbözó
árnyalataival

a fehér
tarkázott.

és

A bagoly nappal alszik,
a táplálékát
szürkület+
kor keresi.
Hangja huhogás.
A gyermekirodalomban a "tudós bagolyként"
emlegetik.
26.

kép;

A sárgarigó
Faágra

rakott Fészkéné l áll a sárgarigó
(aranyCsőrében
kukac.
A fészekben
levő
éhes fiókáinak
hozta.
A Fi ókók tátott szájjal
várják az eleséget.

mől inkó}.

A sárgarigót
Aranymálinkó
ja, fütyül.
27.

kép:

a gyümölcsösökben
is megta láljuk.
az igazi neve.
Gyönyörü a hang-

Madárodu
Az erdő egyik fájára szerelt madárodut
látu.lk.
A kismadár éppen leszállni
készül a "lakásába".
Az emberek hasznos madaraink
védelmére
odut
készitenek,
ho,gy védjék őket a téli hidegtől.
@Ielmet, olajos mcgvakat szórnak számukra.

28.

kép:

Táplálkozó

mókus a fenyőágon

A mókus mellső
rágcsál ja.

lábai

között

Szereti a diót és a mogyorót
éles fogaival
a kemény héjat
levő olajos magot megeszi.
29.

kép:

Mókus,

toboz+

tart,

azt

is. Apró, hegyes,
feltöri,
s a benne

tenyéren

Gyönyörü
ben.

vörösszőrU

mókus ül egy

férfi

kezé-

A képen jól érzékelhető
a tenyérhez
viszonyitva az állat nagysága,
megfigyelhető
a testformája . Bozontos farka egész hátát beboritj-a.'·
30.

kép:

Odujából

kitekintő

mókus

A fa odujéből
kicsi mókus tekint kifelé,
az "ebédet"
várja,
vagy másra kiváncsi?
Az odu a
mókusok
"lakása".
31.

kép:

Ugró mókus
Mókus

ugrott

a faágra.

Ugrás közben a farkával
"kormányozza"
magát.
Könnyü,
kics;' testét még a vékonyabb
faágak is
elbirják.
Gyors mozgásu, ágról-ágra
ugrálva keresi
az ennivalóját
, vagy rnenekül támadója elől.
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32. kép:

A sündisznó
A füves

A bokrok alja
táplálkozik.

33

kép:

tüskés

réten,

A sündisznó

hátu

a "lakása"

sündiszn6.

• Apró

kis állatkákka

I

kicsinyeivel

A tavaszi erdő sürüjében
kicsinyeivel
látjuk a
sünt. Jellegzetes
a tömzsi teste és apró lábai.
A kis sünök "tüské i" még puhák,
összegömböIyödn i sem tudnak.
Anyjuk védi őket.
34.

kép:

Az ö'sszegömbölyödött

sündisznó

A képen orráva I haragosan
bögdösi a kutya az
egészen gömbölyüre
összehuz6dott
sündisznót.
Azért gömbölyödött
össze, mert tüskéivel
védekezik,
ha bántani akarják.
35.

kép:

igy

A vaddisznók
A tölgyerdő
falatoznak:
tik.
Orrukkal
felszedik

fái alatt vaddisznócsorda
. Jóizüen
makkot esznek.
Ezt nagyon szere-

a földet
.

turják,

közben

a táplálékot

is

..'"'
r. .)

36

kép:

Vaddisznó
Egy vaddisznót
látunk
dei bokor előtt.

figyelő

helyzetben

az er-

Külső formája olyan,
mint a házi disznóé
Feltünő különbség,
hogyavaddisznónak
agyara is
van, ezzel támad,
védekezik,
ha bántalmazzák.

37. kép:

Vaddisznó

kicsinyeivel

A diapozitiv
tat anyjukka

kis csikos 5zőrU vadma loeokot mu1. Az anyadisznó szór e fekete.

Hangjuk röfögés,
olyan mint a ház körül élő
disznók hangja.
A vaddisznó
is [ö anya,
kicsinyeit félti,
vigyáz rájuk.
Megtanitja
őket arra,
hogyan kell ennivalót
keresni.

38.

kép:

A róka
Róka fekszik

a földön.

Figyeljük
meg bundáját,
lompos farkát.
Farkáva 1 kormányozza
ma gát futás közben .
10
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39.

kép:

A lopakodó

róka

Az erdő sürüjében,
bokrok
telenül a vörös szőrü róka.

14

között "lopckodik'

nesz-

40.

kép:

Táplálékot
fiókát.

keres:

Rékalyuk,

rókákkal

A "lokősukböl
.tck a. rókák.
nak?
41.

42.

kép:

kép:

Marakodó

erdei

pockot , nyulat,

madár-

'; a föld o lo+t i rókalyukból
Figyelnek.

Talán

kibujindul-

vadászni

rókaktHykök

Két rókakölyök
eleséget,
amit

marakodik.
Huzzák-vonják
anyjuk hozott nekik.

A rókckölykök

mind ig éhesek.

Pihenő

Fa lánk

az

állatok.

rókakölykök

Az előző képen látott két kölyök már jóllakott. Az egyik elfekszik,
a másik mellette ul.
a jóllakottak
megelégedésével
nya logatja szájaszélét piros nyelvével.
43.

kép:

A farkas
Magányos,
szürke
erdei tisztáson.

farkast

mutat

a kép havas,

Vicsorit.
Éles, hegyes fogai jól látszanak.
A
hangja elnyujtott
ugatás,
testének alakja a kutyáéra hasonlit , vérengző
vadállat.

44.

kép:

Gyülekeznek

a farkasok

A hóval boritott
erdő mentén gyülekeznek
kasok. A falka elindul eleséget
keresni.

a far-

Közösen vadásznak,
mert eredményesebb
a zsákmányszerzés.
Az éhes Forkosok nemcsak a szarva st, az őzeket,
de még az embert is megtámad jáko
45.

kép:

46. kép:

A poroszkáló

medve

Hato lrncs barna
legzetes
alakja,
lei, erős fogai,
mok.

medve poroszkál az uton. Jeltestrészei
jól láthatók:
kis füa négy lába végén az erős kar-

Járása

billegő,

"cammogó".

Medve

bocsaival

Hangja

brummogás.

Az anyamedve
két kis bocsáva I az erdő sürüjében áll, figyel.
Jól kivehető
nagyságkülönbségük.
Az anyamedve

47. kép:

A medve

málnát

nagyon

félti,

őrzi

kicsinyeit.

eszik

A képen nlő medve.
Letört
eszegeti
c .nó lncszemeker .

egy ágat

és arról

48.

kép:

Játszadozó
A vizben

bocsok

a vizben

két kis barna

szórü bocs fürdik.

A bocsok nagyon szeretnek
játszani,
a viztől
sem félnek.
Ha módjuk van rá, sokáig pancsolnak.
49.

kép:

Medvebocs

a fán

Fára mászott
paszkodik.
50.

kép:

A medve

a medvebocs.

a barlangja

A barnamedve
térben látható
kása" .

Éles karmaival

ka-

előtt

két lábra állva
a sziklabarlang,

figyel.
A háta medve "la-

A medve, a gyermekirodalom
kedvelt mesehőse,
a va lóságban félelmetes,
hata lrnos vadállat.
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