VIZUÁLIS KULTÚRA játékos tanulás - tanári segédlet
Termelj saját alapanyagokat
A som a fűz és a mogyoró fája számos dolog alapanyagaként szolgálhat
Cél: Különítsünk el egy kis területet az iskolaudvaron és termesszünk rajta olyan növényeket, amelyek az elkövetkező években alapanyagokként szolgálhatnak különböző tárgyak,
művészeti alkotások készítéséhez. Az iskolaudvarok többségén van olyan terület, ahol ezt meg lehet valósítani. A Pappus Játékos segédletekben számos ötletet gyűjthetünk ahhoz,
hogy miket készítsünk, és az egyes tantárgyakhoz kapcsolódó tanári segédletekben is találunk információt az anyagok történetéről és különböző területeken való felhasználási
formáiról. Az ültetés előtt minden faj esetében kérjük ki hozzáértő kertész tanácsát!
Som: ha nagyon kis hely áll rendelkezésünkre, akkor válasszuk ezt a fafajtát, amit akár nagy utcai cserepekben is növeszthetünk. A
különböző somfajták ágai télen különböző színeket öltenek és szép színessé varázsolják a kertünket.
Fűz: szintén gyakori az iskolaudvarokon és környékükön. Építhetünk fűzkunyhót, fűzfolyosót, bunkert belőle. Félévente – évente gondozni
kell, de ezt a diákokkal együtt is meg tudjuk tenni, ami csapatépítésnek is kiváló. A lemetszett ágakból pedig mindenfélét készíthetünk.
Mogyoró: A mogyoróbokor terebélyesebb, mint a som. Ha csak egy tucattal elültetünk belőlük, máris kiváló alapanyagot kapunk. Ha
jellemzőek a nyulak, szarvasok a közelben, akkor kerítsük körbe, mert nagyon szeretik megrágcsálni. A mogyorót általában 7 évente
vágják egészen tövig, de valamivel gyakrabban is szedhetünk belőle, ekkor vékonyabb vesszőink lesznek. A mogyoróbokrokat 2-3
méterre ültessük egymástól, hogy hosszú, egyenes ágakat tudjanak növeszteni. Kiváló játéktérként is szolgálhat, ha megfelelően van
metszve.
Megkülönböztetés
Az egyébként meglehetősen hasonló fűz és som hajtásainak megkülönböztetési módja a következő:
•
A som esetében a hajtások elágazásai egymással szemben, míg a fűz esetében egymás alatt és felett
helyezkednek el, ahogy a képen is látható. Osszunk ki ágakat mindkét féle fából, vagy ha olyan
területen vagyunk, ahol mindkettő nő, akkor nézzük meg őket. Kérjük meg a tanulókat, hogy állapítsák
meg, melyik a fűz, melyik a som és mondják el, hogy mi alapján különböztették meg őket.
Fűz: váltakozón nővő hajtások

Som: szemben nővő hajtások
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Erőforrások:
•
Fűz- és somfa dugványai: kora tavasszal vágják,
a szárakat egyszerűen a földbe lehet tolni, vagy
cserepek komposztba, és megnőnek, ha védett
helyen és kellően nedvesen tartják)
•
Mogyorókorbács: csupasz gyökérnövényként
vásároljuk, őszi kiültetésre
•
Komposzt
•
Nyúlőrök
•
Kertészeti szerszámok, beleértve a
metszőmetszetet is
Még több ugródeszka
• Hazel: Játékos ugródeszka és növényazonosító lap
• Fűzfa növényazonosító lap
• Bármilyen levél játékos ugródeszka
Kulcs szókincs:
Cserjés
A siker feltételei
✓ Tudok csapatban dolgozni
✓ Tudom, hogyan kell fákat és cserjéket ültetni a
betakarításhoz

