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A veteményeskert.

A baromfiudvar.

Erdő, mező, vizek állatai.

Az ötven képből álló diapozitiv sorozat cime tájékoztat
arról,
hogya képgyUjtemény a 3. osztályos olvasás és . környezet ismere-thez,,-"A környező természet" témaköréhez 'nyujt szemléltetési
anyagot •
E három témáva I kapcso latos: ismeretek összefonódnak a két tantárgy anyagában. Általában az ismeretek elsajátitás~ a környezetismeret órákon folyIk, hasznukról, Felhoszndlésukröl az olvasmányok kapcsán értesülnek a tanulók. Kivétel az erdő, mező,
vizek állatai: e témakörrel kapcsolatos fogalmakat az olvasás
órán kell kialakítani.
Az összeállitás

tartalma:

A veteményeskert
A baromfiudvar
Erdő, mező, vizek állatai

23 db kép
15 db kép
12 db kép

E képsorozatban nem szerepelnek azok a képek, amelyek mór
m6s összeáll itósban megtalálhatók • Ilyenek pl. az istállótrágyázás, esctornézé öntözés stb. Ezekre a képekre az összeállítás
megfelelő részletében utalunk, de itt CI bevezetó1:>en is felsorol-.
juk:
Diafilmek:
A paradicsom Termesztése
_A paradicsom konzerváJósa
A gabonaszem utja
CS lbenevelés
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Fogalmazás

i Fogalmazás
-Fogalmazás
Fogalmazás

IV.
Ill.
Vili.
Ill.

Dlcpczltivek:
Istá IJótrágyázás
Csatornázó öntözés
Gépi kapálás
Gépi kapálás
A burgonya kapálóso
Betakaritás géppe.!
Őszi mélyszántás
Mezőgazdasági géplerakat
Mezőgazdasági gépjavitó
lánctalpas traktor ekével
Arató-cséplőgép
Kapálás kultivátorrol
Sikság
Szántóföld
legelő
Rét

Mezőgazdasági növények 29. kép
Mezőgazdasági növények 33. kép
A nép élete ma
31-34. kép
Mezőgazdasági növénYek. 13. kép
Mezőgazdasági Oövények 22. kép
Mezőgazdasági növények. ,25. kép
MezőgazdaságiOÖVények.30. kép
A falués város életéből·
1." kép
A falu és ~áros életéből
2. kép
A falu és város életéből
3. kép
A falu és város életéből
4. kép
A falu és város életéből
5. kép
Földrajzi jellegU alapism. 29. kép
Földrajzi jellegü alapism. 33. kép
Földrajzi jeliegüaJapism. 35. kép
Földrajzi jellegDalapism. 41. kép

A három téma (A veteményeskert. A baromiiudv~. Erdő; mező, vi:....
zek állatai.) kb. 20 órában ősszel és tavasszal kerül feldolgozásra:
az anyagnak mindig az évszaknak megfel~lő tartalmi részlete.
(A
sorozatban nem a felhasználás sorrendjében szerepelnek a képek.)
A képek a" valóságban megfigyelteket egészitik ki, segitik a .iÓtottak elrendezését, elmély.itését.
A veteménteskert c. témában a nÖVényekbemutatásától a betakaritás mOve~téig kisérjük végig a növények fejlődését ,
egyszerü
gondozását, különösen kiemelve a korszerü növényápolási létesitményeket és gondozási munkálatokat.
Képeket· mutatunk be a zöldségfélék értékesitéséről, tárolásáról és konzerválásáról.
Természetesen nem egy-egy növény feiJődését követjük végig a képekkel, hanem a tanterv szellemének megfelelően a veteményeskertet, (lzegy~munkÓlotokat
(pl. öntözés, palántázás stb.) mutatjuk
be éppen ott, ahol a legjellegzetesebb, amelyik növényre a leg-
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jel!emzó'bb.
Az őszi időszakban a termő növények szemléltetése, megfigyelése,
a termések betakaritása, téli tárolása az anyag. A képek közül
tehát ezekkel a témákkaJ kapcsolatosokat válasszuk ki. A veteményeskertben tett kirándulás után könnyen felismerik a piacról
beszerzeH "terméseketll,s
ezt összevetve a konyhakerti növények
ra jzávo 1, tisztábban lát iák az egyes növények hasznos részét.
Közismert tapasztalat sz erinr - különösen városi iskolákban - nehezen tanul ják meg a gyerekek, hogya növény melyik részét fogyosztjuk ennivalóként. (Ez a tény feltétlenül a szemléltetés hiányosságára vezethető vissza.) Gyökeres növény beszerzése nem
mindig sikerül: ezt a hiányt pétolj áka képek.
A, veteményeskerti

növények téli tárolásának néhány sajátos médját, sőt a nagyüzemi konzerválást is fe lvii lant juk. Természetesen
e téma tárgyalásakor először a saját tapasztalataikról
számoljanak
be a gyermekek . Itt: ha ügyesen tárjuk a tanulókelé
a kérdést,
érzékeltethetjük:
milyen sokat léptUnk előre a természet, az időjárás v iszontagsága inak legyőzésében. (Konzervek, mélyhütés, pri.mőr áruk stb.)
Segítenek a képek a növények felismerésében, de a valóság megfigyelésévei párhuzamosan A növény részei c. téma tárgyalásokor ,
gyakorlati alkalmozásként a képekről kerestessUk meg az egyes növények részeit.
Tavasszal a veteményeskert tavaszi munkálata it rögzitő képeket,
szemléltessük: a növényápolásegyszerU
teendőit, a növény élet_feltételeinek biztositását a nagyOzemil termesZtésben, a priínőr
termést biztositó eljárásokat.
A gyUjtemény tartalmazza a leggyakoribb gyomnövények rajzát is.
Elsősorban azokat, ame Iyek országos méretben veszede Imesek, 0melyeknek irtását a növényvédelmi plakátok elsősorban szorgalmoz-
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zék, A gyomok elleni védekezés képsoraitis
össze6llithatjuk:
gyomlálás (11. ,kép), vegyszeres gyom irtás (12. kép) stb.
Ennél
a tém6nál' - különös tekintettel
a sok halesetre - figyelmeztessük
a tanl.llókat, högy minden permetezőszer méreg! Ezek'legtöbbje'
az emberre is veszedelmes!
' ,
Öss.zefogla'lcSskor, ismétléskor föltétlenü(időrendben
kisérjOk
gig a növények' 9o~doz6s~al ,kapcsOlatós
munkölctcket ;'
.
.
.
.

.

-

.,.

vé-

,-,"

.'",:.

-

.~

'-

~.

'

•

-"'.

-<

Abaromfiudvarc.
képsor. bemutatia <]1egkorszerübb baromHfaj, tákat, az állatOk .korszerü kisU:zemi és 'nagyüzemi' tenyésztését,
fe'ldolgoz6sát~'\Rajzos
kép szemlélteti .c haromfjak hasznát.
.

-

.

"

-"

A képek a bar~mfiak sokóldalu me~ismerését és feltsmerésétsegitik. Az állatok életéből ellesett .piJl ana tok c alkalmasak
arra, hogy alakjuk, mozgásuk, jellegzetes testrészeikrögződjenek
a gyermekek emlékezetében.
A .boromfitenyésztés
legkorszerübb
képeinek magyarázata,
o képekről való olvasás egyszerüvé te-szi annak megértését,
hogy miért is modernebb, gazdaságosabb
ez a tenyésztési mód. E témakör feldolgozásához
aránylag kevés az idő: a képek nagyban segitenek,
hogy ezt maximálisan
kihasználjuk.
Az erdő, mező, vizek állatai
rájuk legjellemzó'6b helyzetben
juk e lképzelretését
Próbáljuk
lógiai egyensuly' (haszna, köro)
zatát.
s '

c. részlet képei az állatokat a
szemléltetik,
segitik az életmódmegvilágitani a rejtőszin, . a biostb. fogalmak egyszerü magyará-

E témakör - mint már említettük - oz olvosös órákon kerül feldolgoz6sra. Ajánljuk, hogy az első órékonaz
ismererek &.,. mináljanak,
s a gyakorló órán foglalkozzunk az olvasási készség fejlesztésével.
Egy-egy állat

4

felismerése,

életmódja

sok-sok

izgalmas

ismere-
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tet tartogat a gyermekek szamara
próbál juk ó'ket e világba bevezetni, s annak megértésére nevelni, hogya természetben
semmi
sincs ok nélkül.
I

PI. A mezeinyul megismerése A csodálatos köclmönök c. olvasmány kapcsán történik. Az olvasmány afapos kiegészitésre szorul,
hiszen nem tartalmazza azokat az ismereteket,
amelyeket a tan•
tervelőir.
(Hangulatilag viszont rendkivül
ér+ékes l) A kiegészitéshez nagy segitséget nyujt a helyesen megválogatott szem!éltetés i anyag: pergőfilm
mezeinyulról,
amezeinyulat
és környezetét (mező, rét, szántó,
legelóJ, hasznát-kárát bemutató szines diaképek ,ak itömött állat, a nyu I ét lap ja (természet i anyag), stb.

a

Az előző példával csak azt akartuk sugallni,
hogyadiaképek
mellett más szemléltetési anyagra is szükség van ezek megválogatása mindig attól függ, hogy milyen fogalmakat akarunk tisztázni. Továbbá azt is illusztrálni akartuk, hogy milyen szerepet
tölt be a diakép a többi szemléltetési
eljárás között.
f

L..s.

1}----

A képek

leirása

.

\éteményeskert

1. kép: Bab
A teljes növényt bemutató rajzon jól megfigyelhetó'k a noveny részei áJtalában (gyökér, szár, .Ievél,)
s a bab - jellegzetes levele,
virága. A képrőlleolvashatják
a tanulók azt is, amit a valóságban
megfigyeltek: a növényen egyidó'ben találnak' bimbót, kinyilt virágot, és termést (hUvelyt). A rajz bemutatja a hUvelytermést, s benne elhelyezkedő babszemeket •
A bab nagyon értékes növény, termését zölden és éretten (zöld- .
bab és száraz bab) is fogyoszthatjuk.
Nemcsak a veteményeskert-_
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ben,
hanem a szántóföldön is termesztik. Magját szabadfölbe vetik. Nem igényes, nem kiván sok gondozást. Ha sorba vetik, géppel (lókopóval ) is kap6lható.
2. kép: Paradicsom
A képen a teljes növény rajza látható: a törpeparadicsom.
Dos
gyökérzete, a leveleket, virágokat és termést tartó szára jól megfigyelhető. Sárga szinU virágaiból fejlődik a bogyó alaku termés,
amely először zöld, majd pirosrciérik.
A növényen egyszerre látunk virágot, zöld és érett termést. Hazánkban egyre inkább ez
a fajta terjed, mivel nem szUkséges karózni.
A kettévágott paradicsom a bogyótermés belsejét
lőságban .megfigyelteket rögziti.

mutatja.

A va-

A növény meleg- és fényigényes. A fagy tói óvni kell, ezért
magját melegágyba vetik. A palántát csak május végén ültetik
ki a szabadba. A fiatal növény sok vizet kiván. Szeptemberben érik nagy tömegben, de már juniusban is van primőr paradicsom.
liA paradicsom termesztése II , liA paradicsom konzervál6sa" cimen képsorozotokot találunk a Fogalmazás IV. és Ill. c. diafilmben. Ezek a fényképek a növény nagyüzemi termesztésének munkálatait , továbbá gyári tartósit6sát mutatják be.

3. kép: Káposzta
A kép baloldalán
a jól kifejlődött fejeskáposztát mutatjuk be:
gyökerét, a rövid száron elhelyezkedő kápasztafejet.
A káposztafej egymásra boruló levelek sokaságából alakul. A palántából tavasztól őszig fejlődnek a káposzta "fejek".
A jobb o Id~li kép a

6

fe Imagzott

káposztát

mutat ja. Api ncé-
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ben áttelelt,
a második évben kiUltetett káposztafejből
magos szárat hajt, ezen jelennek meg a sárga virágok. Virágaiból fejlődik
a termés: ebben helyezkednek
el az apró magok.
A káposzta palóntát melegágyban
négyszer öntözik, gyomtalanitják.
irtás.

neveíik. Kiültetés után háromEgyre terjed a vegyszeres gyom-

4. kép: Hagyma és sárgarépa·
A _hagyma fe ilődését

bemutatá képrészi et a dughagymát , az ebből
fej lődő zöldhagymát , a fejeshagymát és a virágzó hagymát
mutatja. A fonulók o felsoroltak közül az első hármat ismerik. A
rajz segitségével magyarázzuk meg, hogya növény fejllldési ideje 3 év.
1 év = o magbó! kikel o dughagyma
2 év = a dughogymából fejeshagyma lesz (a zöldhagyma,
a fiatal korában kiszedett feje~hogyma)
3 év = o fejeshagymából virágzó, magot hozó hagyma
reilődik.
A sárgarépa növény rajzán a karó alaku főgyökeret és finoman
szabdalt leveleit látjuk. A sárgarépa a második évben virágzik.
Sok kisvirágából
(virágzat!) sok apró mag fejlődik •
. A magokat kora tavasszal szabadföldbe,
sorba vetik.
Megvastagodott gyökere értékes: sok vitamintIcukrot

Igénytelen.
tartalmaz.

5. kép: MUtrágyázás repülőgéppel
A konyhakerti növények nagyUzemi termesztése
talmas földterUleten gépekkel mUvelik a talajt,
va! ü!tetlk és gondozzák a növényeket.
KépUnkön repülőgéprő/
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a kifizető.
Hagépek segitségé-

szórják a mUtrágyát (vagy permetezőszert)

.

7

A talajra

kitUzöttjelzőzászló

a pilótát

tájékoztatja.

A talaj termelékenységét ,termó'képességét
természetes istálfótrágyáva I, vagy mUtrágyával pótolják. A trágy6z6st pontos terv szer inr végzik: vannak trágya igényes r trágya tUrő és nem trágya igényes, növények. .
.
AzistállőtrÓgy6zást
a Mezőgazdasági
növények
rozat 29. sz •.' képével szemlé ltetjUk.
.

'

c. diapozitiv

so-

a

. Néhány adat annak illusztrálására,
hogy
trágyázás"rriilyen nagy
szakszerUséget kiván:
a káposztaföld·
tiágy6zása. Oszl mélyszön, tás élőtt a káposzta talajába kat. holdanként 200-250 q istálló-,,
tragyát juttatnak.
Ezt mUtrágyával (kális6va~ keverik. Palántázás
€Iőtt' és második kapáláskor mUtrágyázás: holdanként 150 kg, két
. rész letben.

6. kép: Me leg ház
A képen a melegházak sorát látjuk (egész kis város!),
legházat belUlről mutatunk be.

és egy me-

A melegházban egyes zöldségfélék korai termesztése , sőt téli termesztése is megvalósitható.
Az Uvegfalcikés Uvegtető a növények
fejlődéséhez szUkséges fényt biztositják.
A melegházákat a növényeknek szUkséges hőiTlérsékletre felfUtik, a növényeket öntözik.
A' melegház belsejét bemufató képen télen nevelt ,paradicsomot
látunk. Az érő,dus
termés, a világitó,
melegitő és öntöző berendezés jól megfigyelhető.
E képet szemlé lve f!1egérthetik a
. gyermekek, hogyan kerülhet karácsonykor friss paradicsom az
esztclunkrc ,
A melegházban
munkát igénye

8

nevelt .növény~gondoz6sa

alapos

és körUltekintő

1.
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7. kép: Me 1egágy
Amelegágyat
palántanevelésre,
vegy rövidebb renyész idejü alacsonyabb növények termesztésére nas.móliók. A képen bemutotruK
a melegágysorok tóvloti képét és a melegágy keresz' rnetsz et j re izát.
I

A melegágyban mesterséges feltételek között előnevelik a növényeket (pI. paradicsom, paprika, káposzta.),
s csak akkor ültetik ki a szabadföldbe,
amikor a számukro szükséges természeres
meleg biztositva van. Ilyen termeszréssel pl. a paradicsom augusztus helyett
már [un lusbon fogyasztható.
- Amelegágybon
szobályozható o hő, o fény és a nedvesség. (Letakarás, szeHőzés , öntözés.)' A keresztmetszeti
rojz segitségével megbeszélhetjük omelegágy
kész itést , a benne folyó növényápoiást.
8. kép: FóliaágYI

fóliaház

A konyho- és virágkertészetben
egyre nagyobb tért hódit a mUanyogfól ia. K is- és nagyüzemek mind jobban használjQk a hagyományos melegágy pótlására oz olcsóbb, könnyen kezelhetó,
hordozható fóliasátrakat • A hordozható fóliasátrak alatt o pa [ántáktól o
virágzó földieperig mindenféle növény megtalálható.
A fólia Fénydteresztó, hőszigetelő
vizzáró és fagyálló. Fürésse]
február végétó1 palántanevelésre,
fütés nélkül "vöndoroltotvc"
különböző hőigényU növények hoitatásáro alkalmazzák.
1

Fóliaágy:
Fóliaház:

hossza 10-15 m,szélessége
sága kb 1 rn,
hossza 20-25 m, szélessége
gassága 2 m.

3 m, mogas4.5 m, ma-

A felső képen fóliaágyak sorát látiuk. A kopár fák télies tőjro
totnak, s az ágyások olatt már fejlődnek a növények.

674-731'
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Az alsó kép: folyik a korai paprikaszUret
9. kép:

a fóliahózban.

Palóntózós

A melegógyban

nevelt palóntókat a szabadlevegónöz
való edzés
utón, szabadföldi helyére palóntózzók.
Képünk a pa Ióntóz6ssaI
kapcsolatos fogalmak magyarózatót kivónja segiteni •
A rajzolt

képsor a palóntóz&

mUveletének

folyamatót

mutatja

be.

1. = a palóntózófóvaJ
lyukat furunk a földbe.
2. = a palóntótfUggőlegesen
a lyukba helyezzUk.
3. = a palónt6zófóval
a földet a gyökerekhez nyomjuk.
A palóntókat el. kell lótni "utreveld" vizzel , ezért a meIegógybóI
való kiszedéseJőtt
legalóbb 3-4 óróval jól megöntözzuk" A palóntózóst követően azonnal ej kell végez.ni az un. iszapo ló öntözést , Ezzel nemcsak a talajt nyomjók agyökérhez
és helyreó11i't=""
lék a hajszólcsövességet,
hanem o polóntónt:!k ls biztositják o nedvességet
illetve a tóplólékot.
T

A galgahévizi
Rókóczi Tsz-ben
pi palóntózós6t és á palóntózós
be.

készitett fényképek a paprika géutónt esőszerU öntözését mutat jók

10. kép: Hagymodugvónyoz&
A hagymanövény ismertetéséhez tartozik kulönféJe form6inak mesfigyeltetése,
. természetben;
s képen, tovóbb6 a termesztés saj6tos murikólata inak be rriutatósa •
A kép előterében egy kosór dughügym6t Jótunk. Ezek a kicsi
hagymók első évben fejJődtek az efvetett magokbú: •. A. m6s0dik
évben ismét a földbe dug jók ó'ket: dugv6nyozzók.
A munk6s0k
sorba haladnak, a hagym6t kb. 2-3 cm mélyre és egymóstól
4-6 cm tóvolsógra dugjók, ha zöldhagymaként fogyasztjók . el.
Ha fejeshagym6nak nevelik, ritkóbban kell Ultetni.
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A hagyma hidegtürő növény.
11. kép: Permetező öntözés
A képen nagy hagymatáblát látunk zöldellő hagymákkal: az előtérben kézi gyomlálás folyik, a háttérben esőszerü öntözés.
Hazánkban az időjárás (éghajlat) szükséqessé teszi a vizpótlást ,
az öntözést. Ennek alapvető feltétele, hogya veteményeskert
közelében legyen megfelelő vizforrás. (Folyó, patak, kut.) Az
öntözés technikai megoldását tekintve beszélünk felületi és esőztető öntözésről.
A felületi öntözésnél a vizet csatornákban, barázdákban vagy
csöveken vezetik az öntözendő földterületre.
Igy lehet árasztó
öntözés, barázdás öntözés stb. A vizet gépekkel emelik ki a
csatornákból és emelik be az öntözendő területre. A folyóviz
felhasználására képet találunk a Nép élete ma c. diapozitiv
sorozatban (31-34. kép), a csatornázó öntözést pedig a Mezőgazdasági növények c. diapozitiv sorozatból a 33. kép szemlélteti.
'
Az esőszerü öntözésné I a v iz az esőhöz hason ló apró cseppe->
ben kerül az öntözendő területre. Ez a legkorszerubb, bór drágább, mint az elóbbi módszer.
12. kép: A káposzta permetezése
A káposztaféléknek,
(de más konyhakerti növényeknek is!) sok
állati kártevője van. Ezek megrágják a növényt, különösen a
leveleit pusztitják. A növény elpusztul, vagy alkalmatlanná váIik a fogyasztásra.
A növényvédelem feladata a kártevés megelőzése, a kártevó'k
rendszeres pusztitása. Kezdetben kézzel szedték össze a kártékony hernyókat • Ma a nagyUzemi termesztésné I vegyszereket
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juttatnak a n<:svények megfelelő részeire, s ezek CI kártevó1<.et elpusztitják;
vagy kifejlődésUket megakadályozzák.
Minden permetezőszer méreg! A permetezés helyét, idejét - előirás szerint - be kell jelenteni a helyi tanácsnál és az orvosnál.
A permetezett terUletet őriztetni kell. A permetezést védéfelszerelésben kell végezni.
Természetesen a kul<:Snféle szerekhez - azok mérgező hatása szerint - kul<:Snfélék a védekezési előirások.
A z<:sldségféléket,' a permetezés miatt is, fogyasztás, felhasználás előtt bő vizben meg kell mosni •.
KépUnk<:Snegy traktorvontatásu
permetezögépet
látunk munko k<:szben. A traktor előtt tartály, s elől az ebből kinyuló szórócs<:S. vek. Ilyen módszerrel csak sorban (géppel) Ultetett káposztát lehet permetezni , :
13. kép: Gyomos vetemények
A gyOmok elleni védekezés a n<:Svénytermesztés egyik legfontosabb feladata. {A gyomok évi 4-5 milliárdos kárt okoznak O
Gyomoknak azokat a termesztett . n<:svények k<:Szelében található, vadan élő n<:Svényeket nevezzUk, amelyek a termesztett n<:Svények kifejlődését akadályozzák.
Jellemző rájuk a nagyfoku
igénytelenség,
szaporodóképesség,r<:svidebb
tenyészidő stb. KártételUk elsősorban abban áll, hogya tenyésztett n<:svényeket elnyomják:' beárnyékolják,
nagy mennyiségU vizet és tápanyagot
.szivnak el előluk. Hatásukra kevesebb lesz a termés.
KépUnk kisUzemi veteményeskertet
mutat: a gyomn<:svényektől
alig lehet megkul<:Snb<:Sztetnia hasznos veteményeket.
14. kép: Gyomn<:svények
A képen a leggyakoribb gyomn<:Svények láthatók: pásztortáska,
konko ly, szőr<:Ssd isznóparé j, oprószu lák, vodrepce, meze i
aszat.
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A gyomok elterjedésének megakadályozásához tartozik, hogya vetőmagot megtisztitják a gyomnövények magiától. Egyik védekezés
a gyomok kézzel történő kihuzigálása, kapával való kivágása, le'kaszálása. Ezeket a munkákat még a gyomnövények magjainak kifejlődése előtt tanácsos elvégezni.
Ma világszerte,
igy hazánkban is áttérnek a vegyszeres gyomirtásra • Ennek lényege, hogyavegyszereket
v izben o Idott állapotban
a-növériyekre vagyo talajba juttat jÓk• A vegyszerek a gyomnövényekkel érintkezve azok pusztulását okozzák. Lényeges a permetezés megfelelő idöpontjának megválasztása, ami növényenként
változik •

. 15. kép: Veteményeskerti

munkák

KépUnk a veteményeskertben a legfontosabb talajelőkésztő
és
növényápolási munkákból mutat be néhányat. Ezek: önrözés,
ásás, kapálós,' gerebiyézés, paiántózás. Ezeket a munkálatokat
a tanulók maguk is végezhetik, de megfigyelésUkre legalább is
módjuk volt. A képek alapján kérjUk számon mindczt, amit
erró1 tanultak. Mit csinálnak és miért? VégHI próbáljuk időrendben is elemezni e munkálatokat. A képek segitségével ezeknek nagyUzemi párját is elmondhatják. EgészitsUk 'ki a felsorolásukat megfelelő képek vetitésévela
Mezőgazdasági növények /13., 22., 25., 30./, illetőleg a Falu és város élete /1-5. kéPi c. diapozitiv sorozatból.

16. kép: A káposzta betakaritása
A zölcl$égféléket a fogyasztásra legalkalmasabb állapotban szedik. Szedését kézze 1, késse 1, kapáva I vagy szedőgépekke I
végzik.
KépUnk a Fejesképeszte kézibetakaritását
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mutatja.

17. kép: A zöldségfélék

értékesitése

veteményeskerti
növények termését nyersen vagy főzve fogyasztiuk , Zamatuk, izük következtében,
vitamin és ásványi anyag tar ..•
ta Imuk miatt ku lönösen értékes tápanyagok.
Fontos szerepUk van
§trendünkben.

,D.,

A zöldségféléket

értékesités előtt mosással, tisztitással, esetleg csomózással eló'készitik, szabvány szerint csomagolják, s csak azután
szállitják.
A zöldségboltokban
friss állapotban árulják.

A baloldali
képen egy zöldségbolt
jól felismerhetó'k.

kirakatát

látjuk.

A termények

jobb oldali kép: a zöldségbolt belseje. Az áruk bő választéka,
az eladók és vásárlók. Mindkét képen megfigyelhetó1< az áruk higiénikus és tetszetős tárolása, az árje!zőtáblék.

,to.,

18. kép: A zöldségfélék

téli tárolása

Táplálkozásunkhoz
télen is szUkségesek a zöldségfélék.
A téli fogyasztásra szánt zöldségfélék tárolásának többféle módja van. Pincében ömlesztve, vagy homokban, fagymentes helyiségben ládában
és homokban, vagy veremben (prizmában) lehet, tároln i. A táro Jási mód megválasztása attól függ; hogy milyen hosszu ideig akarjuk
eltartani.
Fontos, hogy tárolás közben a növény izét, zamatát,
viztartalm6t
ne veszitse el. KépUnkön háromféle tárolási módot
mutatunk be:,

0.1

Homokban tárolt sárgarépa. A sárgarépa feje kilátszik. Megfigyelhető,
hogy szép $Orbán fekszenek a répák a homokban.
A zöldség 'iJkkor marad friss, ha a homokot nedvesen tartjuk.

b.1

Ládában, homokban tárolt sárgarépa. A sárgarépa elhelyezésének egyszerU rajzáról leolvasható,
hogyagyökereknek
nem szabad egymáshoz érniük. Akkor táro Iják igy, ha hoszsza bb ideig nem nyulnak hozzá.

14
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·c./

Veremben tárolt káposzta. A képrőlleolvashatják
a gyerekek mindazt, amit a vermelésről tudn i kell. Jó, ha egyszerű magyarázatát is keresik pl. a szellőzőrács, szaJmatakaró
stb. szerepének • Ez a táro lás i mOd csak egészséges káposztafejek hosszabb ideig való tárolására alkalmas.

19. kép: Konzervgyárban
A .zöldségfélékből különféle tartósitó elj6r6sokkaj
konzervet kész itenek. Üvegbe dobozba csomagol jók. A konzerv meghatározott" ideig tartósitott. Erre felirata utal adobozon,
Uvegen.
I

Képünkön hataimas gépben mossák a zöldbabot. Az esszcnyek. a
dobba helyezik o friss babot, s a dobban friss vizzei forgatva
megtisztitják. A tárolókban
már a tiszta babot látjuk.
20. kép: A konzerv főzése
Az üvegbe vagy dobozba csomagolt, izesitettzöldségfélét
légmentesen lezárják,s
utána hó1cezeléssel tartósitj6k (steriliz61iák). A konzervgyárakban a legtöbb munkát gépi berendezések
végzik. (Lásd: A paradicsom konzervá/ósa: Fog~lmazós IV.)
A képen

a Kecskeméti Konzervgyár steri lizóló terme.

21. kép: Egy ember egy évi zö/dségfogyasztóso
A zöldségfélék vitamin és sótartalmuk miatt igen értékesek. Az
ále/mezéstudomónymeg6l1apitósa
szerint helyes, ha tápl6lékaink·
15 %:-ót a zöldségfélék teszik ki. A termesztett i zöldségfélék
legnagyobb részét frissen .. fogyasztjuk • A képes grafikonról
leolvashatjuk, összehasonlithatjuk az egyes z61dségfélékből
elfogyasztott mennyiséget. Az adatokat össze is adhat juk • A képes grafikon érte Imezése bizonyára é Imé.ny a tanu lóknak •
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22. kép: A vakondok
A veteményeskertben
a föld alatt
l, teste a földalatti élethez
alkalmazkodott.
C'Orra hégyes, törzse hengeralaku.
Bamásfekete, bársonyos bundájáfól könnyen lepereg a föld •.• Éleskarmu,
kifelé álló mellső lábaival pompásan tud ásni.
Élővilág 5. oszt.)
é

II

A folyosóiba tévedt rovart eszi, nagyon falánk.
ha nappal is kilátogat
a föld felszinére.

Éiielenként,

né-

Képünkön bemutat juk az állatot a föld felett, a folyosó nyilásánál és a föld alatt vadászat közben , A rojzon étlopjönck
néhány "csemegéje" szerepel,
(cserebogárpajor,
lótetü).
Hasznos/állat,

bár kiturt,

elhervadt

palánták

is [e lz ik jelenlétét.

23. kép: A varangyosbéka
A zöld és borna varangyosbéka erdó'k, mezék , kertek lakója.
mozdulatlan békák rejtőszinükkel
beleolvadnak a környezetük
szinébe. Képünk ezt jól szemlélteti!

A

A békának hatalmas szája, messze kivethető nyeive van. Dülledt
szemével minden irányban
jól lát. Az emberek csunyasága" ml. att nem szeret ik ezt a nagyon hasznos állatot.
Kártékony rovarokra, cs igákra, férgekre vadász ik •
ti

A baromfiudvar
24. kép: Háztáji

baromfiudvar

Legtöbb falusi háznál találunk baromfiudvart • Ennek leggyakoribb
lakói a házityukok.
Képünkön a bciromfiólat mutatjuk be.

0./
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A felső képen a tyukól körülkerített
kifutójában magyar sárga tyukok ennivalót szemeigetnek.
A zárt udvar, ulőléc,
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ivóvíz,

b./

mint a !háztáji

baromfitenyésztés

Itkellékei"

Az alsó kép egy baromfiól belsejét mutatja.
.elől egy szabályszerü itató.
to ió fészkek,

25. kép: Tojótyukés

láthatók.

A háttérben

a

pecsenyetyuk

A korszerU,· nagyUzemibaromfitartásnál

vagy hus, vagy tojás ter-

melésre rendezkednekbe.
A baloldali
képen egy fehér pecsenyecsirkét
látunk. Helyesen
gondozva, mintegy 63 nap alatt kb. 1.5 kg-ra növekszik.
A jobb oldali képen egy sárga és egy fehér tojótyukot
Egy ilyen' állat évi toióshozama átlag 249 db.

mutatunk be.

26. kép: Házikacsa
A felső képen toUószkodó,
port látható. .

legelésző

kacsák,

az alsón kacsacso-

Mindkét kép alkalmas arra, hogy rajtuk a kacsa testformáját , jellegzetes mozdulatait mozgás és táplálkozás közben megfigyelhes-

suk.,
27. kép: Házi lud
Pillanatképek
a libóról. Legelésző és "libasorban" vonufó ludak.
jellegzetességeit
mutatják a képek. A sorozatban szereplő előző
kép segitSégével a kacsa és a liba összehasonlitósa könnyen megtörténhet. A kUlönbségeket ·és hasonlóságokat a képről leolvashatják a tanulók.
-c-,

-

28. kép: PulyKa
A képen fehér és tarka tol lu pulykákat látunk. E nagytestU álla-·
tok tenyésztése nagyon kifizet&:fó. (csak a kispulykák kényesek),
husuk nagyon iz letes.,'
.
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Tenyésztése nem olyan elterjedt,

mint a többi baromfié.

29. kép: Csibenevelő
A csibenevel6'ben a keltetŐQépben kelretetr . cslbéket nevel ik. Tisz-.
ta, világos, huzatmentes, füthető és jól szellőztethető helyiség.
Almot (10 cm vastag), müanyát, önHatót, önetetőt látunk.
Az
állatok etetése, itatása, az almozás, takarítás pontosan megál/apitott munkarend szerint fo lyik •..
30. kép: Jércenevelő
A jércenevel6'ben a pecsenyecsirkét nevelik.
rukban kerülnek a piacra.
.

Ezek 8-10 hetes ko-

.
A pecsenyecsirkék fehérek, mert ezek könnyebben t iszt ithcték , A
gyárilag összeállitott takarmánytáp állandóan a csirkék. előtt van
a vé!yuban,: az itatóban pedig a friss, fertőtlenitett ivóviz. Tiszta levegő, ke.vés mozgás szükséges a gyors fej iődéshez. Pecsenyecs irkéböl 1 .rrf' terUIetre 11- i2 db-ot számitanak •
31. kép: Tojóház
A tojóházban a. vályu (önetetój, az önitató, az Ulőlécek mellett
tojófészkeket kelj elhelyeznl , 4-5 állatraegy
fészek szükséges.
Az itatókban friss viz,
azetetó'kben
mindig elegendő takarmány,
az ólban mindig tiszta levegő legyen. A tojásokat 2 cSránként,
k iguru ló tojófészek esetében naponta egyszer kell összeszedni.
32. kép: Kacsatenyészet
NagyUzemi tenyésztelepen
ól, előtérben a kor lötozotr
szerint történik.-

18

fiatal kccsökct látunk. Háttérben az
terUletU kifutó. Gondozásuk eiői.6s
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33. kép: Kacsák a viz mellett
A négyhetes kacsák nyári szállásra kerülnek. Itt a vizpartok közelében szabadban tartózkodnak.
Természetes takarmány mellett
abrak-takarm6nyt
is kapnak.
A kacsákat töméssei hizlalják.
cekben történ ik •

Ez kifejlődésük

után,

ősszel ketre-

34. kép: Takarmányozás
A hagyom6nyos takarmányozásnál szemestakarmányt , házkörül i é lelmiszerhulladékot és zödségféléket adnak a baromfiaknak. Ezt kiegésziti a természetes takarmány, amit az állatok maguk kapirgálnak, keresnek.
A korszerü takarm6nyoz6s: a baromfitáp. A tudományosan kidolgozott és tervszerüen összeóllitott takarm6ny minden olyan életfontosságu anyagot tartalmaz, amire a baromfinak szUksége van. Érdekesség kedvéért felsorol juk, hogy mit tartalmaz a baromfitáp:
Véri iszt
Husliszt
Lucerna liszt
Napraforgámag
Buzakorpa
Árpadara
Zabdara

Kukor!cadara
Melasz
Szénsavas takarmánymész
Takarm6nysó
Vitaminok
Antibiotikumok

Természetesen a gyermekeknek elegendő,; ha' ebből annyit jegyeznek meg, amennyit a képen feltüntettünk.
35. kép: Tojástároló
A tojóházban összeszedett tojásokat nagyság szerint,
géppel osztolyozzák. KUlönösen igondosan járnak el a keltetésre alkalmas
to jások válogatásánál.

674-731
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•

Az étkezési tojásokat minőségüknek megfelelően osztályo.zzák,
megfelelő jelzéssel ellátva csomagolják. Hütőházban tárolják.

és

36. kép: A baromfi feldolgozása
A baromfi tisztitása, csomagolása korszerü szállitószalcig mellett
történik. Mire aszelagon
végighalad a baromfi, megszabadul tollátói és belsőrészeitől.
A munkásnó'k ülve, gyorsan végzik a rájuk
eső munkarészletet.
A kép jobb oldalán még tollruhában látjuk
abaromfit , a baloldalon
már el megtisztitott állatokkal dolgoznak.
A kép a Baromfiipari Országos Vállalat
készült a feldolgozó Uzemben.

Kecskeméti Gyáregységében

37•. kép: : Csomagolt baromfi
AziparszerUen
termelt,baromfihus konyhakész állapotban,
nikusan és tetszetősen csomagolva kerül eladásra. Nemcsak
kulföldön is hires a magyar baromfihus.
KépUnkön kulföldi
pulykát. \

szállitásra,

készitik,

csomagolják

higiéitthon,

az export-

38. kép: A baromfi haszna
A képről nemcsak a leggyakoribb baromfifajtákat,
hanem azt is leolvashatjuk, hogy miért hasznosak. A kép maga helyett beszél, ismertetés nem szUkséges hozzá. A tanulók önálló fogla Ikoztatásáná I használjuk.
'

Erdő, mező, vizek állatai
39. kép; Rókák
Az egyik képen egy összegömbölyödött, leselkedő rókát lörunk ;
a
másikon egy figye lő fiata I állatot.
Ragadozó állat. Rendk ivUli fa;"
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lánk kölykeinek eleinte maga szerzi a táplálékot:
kárt tesz a vaclóllományban,
abaromfiakban.
A szines kép jól mutatja
vcdésszök ,
40. kép: A rókalyuk

pompós bundáját,

ilyenkor

többek között

nagy

ezért is

előtt

Egy fiatal rókakBlyBk les ki a fBIdalotti vacka bejáratából.
Kedves játékos állatok o fiatal rökök, leg~öbbször anyjukkal együtt /
általában éjjel vadásznak.
A fekete-fehér kép a róka nyomait mutatja a hóban: a szokott
járásmódja rnel lett lábait ugy rakja, hogy azok egyenesen helyezkednek el/ezért
a rókanyom gyöngysorhoz, zsinórhoz hasonlit.
. (A vadászok ugy is mondják, hogy a róka ''zsinóroz
II .)

41. kép: Mezeinyul
Az egyik kép egy Bregebb nyulat, a másik figyelő, fiatal állatot
mutat be. Mindkettő jellegzetes testtartásban.
Megfigyelhetjük
o
képen a nyul alakját,
rejtőszinét,
az erősen fejlett hátsó végtagokat. A képeket egészitsük ki a nyul életterét bemutató tájak képeivel (A földrajzi jellegü alapismeretek c. diapozitiv sorozatból :
Sikság (29),
Szönroföld (33), legelő (35), Rét (41). Térjünk ki a
rejtőszin helyes értékelésére.
A szines diaképek segitségével szemlélterhetjuk a kBrnyezetet,
ahol a mezeinyulak élnek, ahol rejtőzködni':'
ök kell. A rejtőszin nem jelent biztos védelmet, csak csökkenti a
veszélyt. A létért való küzdelemben ennek igen nagy jelentősége
van. Ebben a vonatkozásban·
az emberek "tenulnok" az állatoktól.
PI. a katonák terepszinü ruhája, tankok, télen a fehér lepel •.•
42. kép: Szaladó

nyulak

A képen szaladó nyulakat és a lábnyomait. mutatjuk be. A futó
nyul, az életét futással mentő nyu!: az állat egyik legjellegzetesebb képe. Ezért tévesenterjedt
el róloaszólás-mondós:
gyáva, ·mint

674-731
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a nyul! Elégtétellel
tartozunk neki, nem gyáva. A futás a védőfegyvere.
Igy védekezik az ellenségeivel
szemben. Elfut, s ezzel menekulési lehetőséget tolál.
Érdekes a futó nyul lábnyoma.a
hóban. E nyomok árulkodnak arról, hogy mezeinyul
él , . "rejtőzködik és növényeket pusztit
tájon. Vadászok és erdészek gyakran ezen a nyomon indulnak ej,
amikor irtására indulnak.

a

43. kép: A mezeinyu I kéra,

haszna

A montázsszerU képen a táplálkozó nyulat mutatjuk be. Ebből
megállapithatják
a tanulók, hogy mivel okoz kárt. (A,kulturnövényeket és a fiatal fák kérgét pusztitja.)
Haszna: a szőre és a husa. Pecsenyéje finom csemege, szőréből pedig nyulszőrkalap készü] ~
Nagyon szapora, ezért is kell vadászni, mert a soknyul nagy
kárt tesz a mezőgazdaságban.
Vadászni csak az év meghatározott időszakában,
és engedéllyel szabad.
44~ kép: A gólyafészek
A gólyák niéteres~tmérőjU,
gallyakból. összetákolt fészkukben köl"tik ki a fiókáikot. A baloldali
képen egy fehérgcSlyapár fészkét
mutatjuk. A fészek Csonka, fat&zsÖl'\ áU.
A jobb oldali
a mi gólyánk:
madár/.

kép a gólyapárt afrikai fészkében mutatja. Ez is
nyár végén melegebb vidékre költözött.
Költöző

45. kép: Ennivalót

kereső gólyák

A fehérgólya nagy termetU madár. Vizenyős
lálé~6t~ pccok. egér, kigyó, csiga, bogár
étlapján.
Védett modör ,

22
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réteken keresi a tÓPsáska szerepel az
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A vizben álldog61ó gólyák képe mutotjo# hogy mind a
mind a sekély vizben otthonosan mozognak.

réten,

46. kép: A ponty
A vizben élő ponty teste a vizi életmódhoz alkalmazkodott. "Halalaku" testével könnyen hasit ja a vizet, uszonyai segitik az uszásbon. Testét pikkelyek boritják.
A ponty növényekkel, vizirovarokkal,
lálkozik. Csak vizben él.

csigákkal,

férgekkel táp-

47. kép: Ha19azdaság
A hal husa nagyon izletes és tápláló.
ségesen is tenyészt ik ~

Ezért holastavakban mester-

A kép
halgazdaságot mutat repülőgéprol. Jól látható c hogy a
tógazdaság több kisebb tóból 611. Egyikben a fiatal halok élnek,
a másikban hízlalják óket. Van olyan tó is, ahol telelnek a halak.
A tógazdaságban rendszeresen és előírás szerint takarmányozzák o
halakat. (Gabona, vér- 'és husliszt.) A halastó vize megfelelő
berendezéssel bármikor leengedhető.
48. kép: Horgászás
A hal megfogásának legősibb módja a horgászás. Zsinórra horgot, csalétket erósitenek, s horgáSzbottal a vizbe lógatják.
A
falánk hal a csalival együtt a horgot is bekapja: harogra kerU!..
Az eredményeshorgászothoz ügyesség és a halok ismerete szükséges. A képen megfigyelhetjük a horgászt és felszerelését.

674-731
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49. kép: Halászok
A halászat

az ember legősibb folgalkozása.
Mo is jelentős.
fogást különféle hálókkal végzik. A kép a bajai halászokat
tatja;, keritőhálóval
zárják körül a halakat.
A halászothoz

. és horgászáshoz

engedély

A hal-

mu-

szükséges.

50. kép: A ha l haszno
A hal husa könnyen

tosan készithető

el,

emészthető,
konzerválni

Husán kivül belső részeit
A kép a hal felhasználását:
ja.

24

nagyon értékes
is lehet.

is felhasználják:
-o

ha lászlétől

halliszt

táplálék.

Változa-

lesz belőle.

a halkonzervig

- mutat-
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