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Természettudomány - tanári segédlet 
Növénytermesztés a konyhára és kézműves feladatokhoz 

Induljunk neki: Bevezetés az iskolakerti növénytermesztésbe 
Cél: Minden diák élvezze a saját maga ültetett növény fejlődésének megfigyelését. Élvezzék a saját maguk megtermelt növények elfogyasztását vagy 
valamilyen termék elkészítését ezekből. 
 
A rendelkezésre álló hely és erőforrások függvényében pár darab cseréptől kezdve akár a teljes iskolaudvarra kiterjedő programot is készíthettek! De 
bármekkora területünk is van ehhez a projekthez, mindenképpen érdemes beilleszteni a tanrendbe! Amellett, hogy nagy öröm saját élelmet termelni, 
rengeteg mindent lehet demonstrálni a növénytermesztéssel az év során. 
 
Ha az iskolaudvar legalább egy kis részét tudjátok használni akkor érdemes néhány zöldséget elvetni. Az egyik legegyszerűbb a bab. Ez például jó 
lehetőséget ad a tápláléklánc szemléltetésére! A fejlődő növényen megfigyelhető a katicabogár minden féle stádiuma, amint a levéltetveket mohón 
fogyasztja. Udvar hiányában a teremben például borsó egyszerűen, egész évben termeszthető. 
 
A szamóca egy másik könnyen termeszthető gyümölcs. Akár az ablakpárkányon egy balkonládában, vagy egy függő kaspóban is termeszthető. Ha van 
egy kevés hely az udvaron érdemes málnát és szedret termeszteni. Ezek nem igényelnek sok törődést, de annál több gyümölcsöt adnak.  
 
Számos Pappus anyag kapcsolódik a feladathoz, többek közt: 
 
Művészetek tanári segédletek: 

• Zöldségzenekar 
• Arcimboldo 

Tervezés és Technológia tanári segédletek: 
• Hidropónia 
• „Kulcslyuk” kertek 
• Ehető virágok 
• Élelmiszertechnológia 
• Növények a konyhában 
• Termelj saját alapanyagot 

Történelem tanári segédletek: 
• Takarmánynövények 

Műveltség tanári segédletek: 
• Vetőmagismertető 

Matematika tanári segédlet: 
• Adatgyűjtés a bab csírázásáról 

Sport és életvitel tanári segédlet: 
• Arasd le amit vetettél 

Természettudomány tanári segédlet 
• Élőlények és környezetük: magterjesztés 
• Élőlények és élőhelyük: boncoljunk magot 

További hasznos anyagok: 
Az interneten számos hasznos anyag, videó 
található iskolakertekről. Angol nyelven 
számos forrást, bemutató anyagot találtok a 
RHS Campaign for School Gardening 
honlapján. Magyarországon is sok jó városi 
közösségi kertet lehet találni, ahol ötleteket 
lehet meríteni a városi kertészkedéshez. 
Nézzetek körül, van-e a közelben olyan 
iskola, amely már létrehozta saját zöldséges 
kertjét (például: Waldorf). 
 
Valószínűleg mindenkinek van olyan 
ismerőse, aki szeret kertészkedni, és 
esetleg ért is hozzá J Ha van egy kis 
szabad ideje vonjátok be a programba! Ha 
nem is a kertészkedésbe, de akár egy-egy  
tematikus előadás megtartása is sokat 
lendít a program sikerességén!  
 
Kulcsszavak: Rengeteg kulcsszó 
kapcsolódik a feladathoz! 
 
Sikerkritériumok: 

ü A jó hangulat és a móka! 
ü Elkötelezettség, a sikeres 

növénytermesztés egy egész éves 
elfoglaltságot jelent 

ü A természet megértése és annak 
felismerése, hogy mi magunk hol 
helyezkedünk el ebben. 

 

 


