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Sport és életvitel - tanári segédlet 
 

Gyakorlati kertészkedés  Az élet körforgása  

Érezzük magunkat megbecsülve – neveljünk növényeket  A bab életciklusának megfigyelése, magtól magig 

Cél: A gyerekek neveljenek saját növényeket, ami segít elismerni a saját munkájuk 
eredményét, ugyanakkor alázatot ébreszt a természet és mások munkája iránt. 
 
A gyakorlati kertészkedés sok mindent 
megmutat a gyereknek. Az élőlényekhez való 
kötödést, gondoskodást, felelősségtudatot, 
amelyek elengedhetetlenek a mentális jóléthez. 
Ha kevés anyag/eszköz áll rendelkezésetekre 
kezdjétek csak saláták magról való 
termesztésével, ez kis energiabefektetéssel is jól 
működik. 
 
További hasznos anyagok: 
• Pappus természettudomány tanári segédlet 16: Növénytermesztés a konyhára és 

kézműves feladatokhoz Pappus matematika tanári segédlet 10: Természeti 
objektumok használata matematikai feladatokban 

 Cél: A növényi életciklus főbb állomásainak megismerése 
 
Tegyetek benedvesített törlőkendőt vagy pamut zsebkendőt egy befőttes üvegbe. Egy babszemet 
helyezzetek az üveg és a nedves anyag közé, úgy, hogy látható legyen a mag. Helyezzétek az 
üveget az ablakpárkányra, és gondoskodjatok a folyamatos nedvességről.    
• Mire van szüksége a babnak a csírázáshoz és túléléshez? 
• A vegetációs periódus végén mi történik?  Mi marad vissza miután a növény a nyár végén 

elszáradt? 
Kövessétek folyamatosan nyomon mi történik az üvegben. A gyerekek készítsenek rajzokat, ábrákat 
a csírázás egyes állapotairól. Ha van rá lehetőségetek, a csírázás után ültessétek ki a kertbe vagy 
cserépbe a csíranövényt. Kövessétek nyomon a növény fejlődését! 
További hasznos anyagok: 
• Pappus matematika tanári segédlet: Természeti objektumok használata matematikai 

feladatokban  
• Mesék a növények fejlődéséről, például: Az égig érő paszuly 
• A feladatot használjátok fel az alap tudományos ismeretek bővítésére. Növénytani kulcsszavak 

elsajátítása. 
• A feladatot használjátok fel az alap matematika ismeretek bővítésére. Készítsetek növekedési 

ábrákat, hasonlítsátok össze az egyes egyedek fejlődési ütemét! 

   

Világpolgárság: egy előadás  Gondolkodjunk együtt: Mindnyájan elérhetünk változásokat 

Zene, művészet, költészet és előadás  Táplálékláncok és ételbankok 
Cél: A gyerekek vitassák meg, hogy, hogyan lehetne a bolygónk egyenlőbb, fenntarthatóbb, 
boldogabb, és hogy megismerjék helyüket a világban. 
 
Beszéljétek át és vitassátok meg korunk legsürgetőbb problémáit és aktualitásait. Melyeket érzik a 
gyerekek a legsürgetőbbnek? Miért? Mi lesz ezeknek a problémáknak a hatásuk a felnőtt éveikre?  
 
Hallgassátok meg a lenti dalokat vagy más hasonló kifejező, kreatív művet! A mély érzelmek 
kifejezésére készítsetek valamilyen műalkotást. Ez lehet egy szobor, egy táncos előadás, vagy ha 
szavakba tudjátok önteni egy dal, vagy egy rap szám (slam poetry). 
  
Little Plant song with Ernie from Sesame Street 
John Denver, The Gardening song 
Israel “IZ” Kamakawiwo’ole: Lava 
 
Vegyétek fel, vagy fotózzátok le a munkákat! 
 

 Cél: A gyerekek ismerjék fel, hogy vannak társadalmi különbségek már a saját iskolájukban is. 
Annak felismerése, hogy az emberek és állatok jólétének javításához már kis segítség is sokat jelent.  
 
Kérdések: Ha a földön emberek és állatok milliói éheznek, hogyan tud az egyén ezen segíteni? 
Hogyan függ az emberiség túlélése az állatoktól és növényektől? Mi az a tápláléklánc? Mi lesz 
akkor, ha ennek néhány elme eltűnik?  
 
Válaszok: Beszélgessetek arról, hogy milyen hatása van az olyan apró cselekedeteknek, mint hogy 
egy ételbanknak adományozunk, vagy vadvirágokat ültetünk a kertbe. Beszélgessetek az olyan 
kampányokról, mint például amit Greta Thunberg folytat. Vitassátok meg, hogy az általunk 
fogyasztott különböző élelmiszereknek milyen hatása van a környezetre. Ehhez kapcsolódóan be 
lehet vezetni az ökológiai lábnyom fogalmát. Beszélgessetek arról, hogy mi a fontosabb 
összeszedni a szemetet vagy csökkenti az általunk termelt műanyaghulladék mennyiségét?  


