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Természettudomány - tanári segédlet 
Beltéri feladat: Veteményeskert a lavórban   Beltéri feladat: növények vertikális termesztése 

Ha nincsen kert, akkor ez a feladat egy jó alternatíva lehet a 
számotokra! 

 

Zöldítsük a tantermet egy mini zöldfallal! 

Cél: Egy veteményeskert tervezése és elkészítése a tanteremben. 
 
Szükséges eszközök: 
• Egy lavór vagy más mély tároló doboz, aminek ki tudjátok lyuggatni a fenekét. Valamint 

szükségetek lesz még egy “cserépalátétre”, olyan tálcára, ami a tárolótok alá illik. 
• Komposzt, névtáblák, öntözőkanna 
• Gyorsan növő magok, mint például: rukkola, pak-choi, retek, borsócsíra. Ezek 10-15 napon 

belül fogyaszthatóak a vetéstől számítva. 
• Lassabban fejlődők, mint például: bazsalikom, cékla, tavaszi hagyma, saláta. Ezek 

betakarításához 15-45 napra van szükség. 
• Egy kisebb fűszernövényt is ültessetek a cserépbe (bazsalikom, menta, kakukkfű, petrezselyem, 

metélőhagyma) 
 

Feladat: 
Ha van több lavórotok is, osszátok az osztályt több csoportba, úgy hogy mindenkinek jusson 
legalább egy. Mindegyik csoport tervezze meg, a "betakarítási menüjét", hogy melyik növényt 
mikor lehet majd leszüretelni! 
• Válasszatok ki legalább egy gyorsan és egy lassan növő magot valamint egy fűszernövényt is 

ültető ládánként. 
• A fűszernövényt ültessétek középre, majd a magokat a tasakon található instrukciók szerint 

vessétek el az ültető közegbe. 
• Öntözzétek meg a cserepet, de vigyázva hogy ne kapjanak túl sok vizet sem! Lássátok el őket 

névtáblákkal a későbbi beazonosíthatóság érdekében! 
• A cserepeket napsütötte helyre tegyétek, és folyamatosan figyeljétek a növények vízigényét. 
 
További hasznos anyagok: 
• Pappus szobanövények  

 
Sikerkritériumok:  
ü Alapvető kertészeti ismeretekkel rendelkezem (ültetés, 

növénygondozás) 
ü Felismerem az egyes zöldségnövényeket (nem csak a 

fogyasztott részüket!) 
 
Kulcsszavak:  
Termény, magok, vetés, komposzt, betakarítás, ültetőközeg 

Cél:  Egy élő zöldfal készítése az osztályterem egy csendes zugában (még ha kis tér áll 
rendelkezésre, akkor is kivitelezhető). A feladat kiválóan alkalmazható tervezői és technológiai 
feladatok ötvözésére is. 
 
1. feladat: élő zöldfal 
Amire szükséged lesz: 
• Egy hosszú, sekély láda (lyuk NÉLKÜL az alján). Vertikálisan elhelyezett fakeret vagy rácsozat 

körülbelül 30 cm hosszan. A kerethez gyékény vagy nádfonatot erősítsetek, ami a támasztékon 
kívül a vízmegtartást is segíti. Dróttal erősítsétek a növényeket a rendszerhez, vagy zsebeket is 
kialakíthattok ehhez.  

• Az árnyék- és párakedvelő növények illenek a leginkább ehhez az ültetési típushoz. Ilyenek a 
mohák, harasztok (például a Solerirolia soleirolii faj). Mindezek mellett a szukkulensek is igen 
dekoratívak és viszonylag igénytelen növények. 

• A virágos falat ültessétek olyan helyre, ahol napfényt kap, de kerüljétek a direkt napfényt és az 
olyan helyeket, ahol gyorsan kiszárad. A kész falat felülről öntözzétek, hogy a csúcson 
elhelyezkedő növények is kapjanak nedvességet. 

 
2. feladat: beltéri fűtenger 
Amire szükséged lesz: 
Egy az alján kilyuggatott, komposzttal töltött növényláda, és egy alátét az elfolyó víznek. A ládába 
fűféléket és bambuszokat érdemes ültetni, de honos vadvirágok is kiválóan megfelelnek a célnak. 
• Ültessétek tele a ládát és helyezzétek napos helyre, de kerüljétek a tűző napot, ami 

megégetheti a leveleket és a talajt is gyorsabban kiszárítja. Tartsátok a komposztot mindig 
nedvesen, de nem szabad túlöntözni!  
 

További hasznos anyagok: 
• Pappus szobanövények, páfrányok és szukkulensek 

 
Sikerkritériumok:  
ü Alapvető kertészeti ismeretekkel rendelkezem 

(ültetés, növénygondozás) 
ü Tisztában vagyok a zöld növények fontosságával az 

emberi egészség és jólét szempontjából. 
 
Kulcsszavak:  
Kapilláris hatás, komposzt, szukkulens 

 


