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Ismeretterjesztő szöveg - vetőmag ismertetőjének értelmezése  

Egy ismertető szövegben található információ megtalálása és felhasználása  
Cél: Információt gyűjteni a vetőmagokról a csomagon található leírásból 
 
A magok csomagolásán megtalálható, hogy mikor érdemes őket vetni és learatni. Ezek 

alapján a tanulók minden növényre el tudják készíteni a termesztési tervet, vagy vetési és 
aratási naptárat. Szervezzünk egy közös pikniket nyár közepére, az aratási időszak utánra, 
amire a tanulók által megtermesztett növényekből friss finom salátákat készíthetünk.  
 
Olyan zöldségeket és fűszernövényeket válasszunk ehhez a gyakorlathoz, amelyek a 

nyárközepi piknik idejére már érettek, arathatóak.  
 
Feladat: 

• Beszéljük meg, hogy milyen zöldségeket ültessünk a piknikhez. 

• A tanulók olvassák fel a csomagoláson található útmutatókat, kiemelve, hogy mikor van 
a vetési és aratási időszak. 

• Osszuk két csoportra a tanulókat: az egyik a Vetés, a másik az Aratás csoport  

• Mindkét csoport határozza meg a legkorábbi vetési vagy aratási dátumokat. 

• Krétával rajzoljunk két függőleges vonalat az udvaron, amik egy naptári évet fognak 
jelölni. Vízszintes vonalakkal jelöljük a vonalon a hónapokat. A felső a vetési időket, az 
alsó vonal az aratási időket fogja jelölni.  

• A tanulók a rájuk bízott csomagolásokat a megfelelő (legkorábbi) vetési és aratási 
hónapra helyezik (ehhez a feladathoz jó, ha van minden zöldséghez két csomagolás). 
Helyezzünk rájuk köveket, hogy ne fújja el őket a szél. 

• Ha ez megtörtént, a tanulók elkezdhetik megtárgyalni, hogy melyik zöldségeket 
érdemes ültetniük. Mérlegeljék, hogy a piknik kitűzött időpontjához képest mely 
zöldségek szedhetőek le a megfelelő időben. Azt is vegyék figyelembe, hogy a zöldségeket nem kell a legkorábbra feltüntetett időpontban vetni. Az 

érési idő segít minket abban, hogy a célunknak megfelelő időpontban tudjuk majd őket leszedni. Ennek megfelelően mozgassuk a csomagolásokat a 
vonalakon. 

• Fényképezzük és nyomtassuk ki a végeredményt, amit útmutatóként fogunk használni.  

• Eljött a vetés ideje!  
 

Kellékek: 

• Vetőmagok – ha lehetséges szerezzünk minden 
magból többféle márkát, hogy össze tudjuk 
hasonlítania a rajtuk lévő információkat.  

• Kréta a vetési és aratási naptár elkészítéséhez. 

• Kövek, hogy ne fújja el a szél a 
csomagolásokat. 

 
További források: 

• Természettudomány Tanári Segédlet: 
termesztés 

• RHS school gardening (kertészkedés az 
iskolában). 

 

 
 
 
 
Sikerkritériumok: 

✓ Képes vagyok értelmezni ismertető szövegeket 
egy növekedési terv létrehozásához 

✓ Képes vagyok egy tervet megvalósítani 
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