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Sport és életvitel – tanári segédlet 
Ki mint vet, úgy arat 

A Lorax - a világban végbemenő folyamatok átlátása. Értékek, felelősségvállalás és fenntarthatóság 

Cél: A Lorax című történetből, vagy a “Let it grow” betétdalból kiindulva, kezdeményezzünk egy projektet újrahasznosítás és/vagy  
természetvédelem témában.  
 
Gyakorlat: 
Olvassuk el a Lorax történetét (angol nyelven elérhető), vagy nézzük meg a filmet (magyar felirattal, vagy szinkronnal), vagy csak hallgassuk meg a “Let it Grow” című betétdalt. A 
történet Valahász (Once-ler) nevű karaktere mohó és önző. Beszélgessünk a tanulókkal a következőkről:  

• Mik a következményei annak, ahogyan a Valahász viselkedik?    

• Mi történne a világunkkal, ha mindannyian így viselkednénk?   

• Hogyan tehetnénk egy kicsit jobbá a világunkat?    
 
Beszélgessünk a témáról, hogy kiderüljön, ki mennyire tájékozott környezetvédelmi kérdésekben, mi az, amiről tudnak, és milyen hiányosságok vannak? Jegyezzük fel az ötleteket 
különböző színnel és emeljük ki azokat a természet- illetve környezetvédelmi projekteket, amiknek nézzenek utána. Meg is valósíthatnak saját projekteket, például egy kis 
állatrezervátumot az udvaron, egy virágágyás rendbetételét, egy kis veteményes létrehozását, vagy egy bunker építését is kitűzhetjük célként. 
 
Ezután beszéljük meg a megvalósítás részleteit. Milyen kellékekre, tudásra, milyen engedélyekre van szükség, mennyi időt igényel a projekt, hogyan lehet népszerűsíteni iskolán belül és 
kívül, hogyan lehet anyagi támogatást nyerni stb. A tanulók egy összefoglaló posztert vagy prezentációt is készíthetnek, aminek segítségével bemutatják projektötletüket az 
iskolavezetésnek, és a potenciális támogatóknak.  
 
Virágcserép 
Bármilyen kis tartályba elültethetjük a kis növényt. Akár egy használt kávéspoharat vagy műanyagpoharat, vagy egy levágott műanyag flakont is 
használhatunk. Ki is dekorálhatjuk a „virágcserepünket” papírral, vagy más anyagokkal.  
 
Tegyünk bele termőföldet, ültessük el a magvakat az instrukcióknak megfelelően és locsoljuk meg. Amikor kikeltek arassuk le a termést. 
Vegyük figyelembe a vetőmagos zacskón olvasható útmutatót.  
 
 
Csináljunk vetőmagos zacskót 
 
Tervezzünk meg egy vetőmagos zacskót – töltsük le a Pappus sablont, ha szükséges. 
Készítsünk rajzot a kifejlett növényről és kérjük meg a tanulókat, hogy írjanak útmutatót az ültetéshez, a növény  
gondozásához és a betakarításhoz. 
 
Amikor a növényünk már magvakat hoz, a tanulók hazavihetnek a magokból és otthon is elültethetik őket. Így a közös iskolai növények csemetéi családi növényekként nevelkedhetnek 
tovább. 
 

Kellékek: 

• Vetőmagok – tasakban vásárolt, vagy 
kertészettől kapott 

• Újrahasznosított, vagy saját magunk által 
készített virágcserepek 

• Festék, papír, dekorálóanyagok 

• A Lorax (Dr Seuss története (angol tanuláshoz 
is megfelelő), vagy a film, aminek magyar 
feliratos illetve szinkronos változata is létezik. 
(Netflix vagy más forrásból) 

• ‘Let it Grow’ betétdal a filmből 
 

További tanári segédletek: 

• Sport és életvitel tanári segédlet: Meditáció 

• A természettudományi és a földrajzi 
projektekhez való kapcsolódás – kutatás, 
kutatási jegyzőkönyv, beszámoló írása, 
természetvédelmi témák. 

 
Kulcskifejezések:  
Csökkentés, újrafelhasználás, újrahasznosítás, A 3R: 
csökkentsd – használd újra – hasznosítsd újra. 
Természetvédelem, környezetvédelem 
 
Sikerkritériumok: 

✓ Tisztában vagyok vele, és el tudom 
magyarázni a közvetlen környezetre 
gyakorolt hatásunkat egyéni/családi szinten  

✓ El tudom mondani, hogy egyéni/családi 
szinten mit tudok tenni Földünk védelméért.  

✓ Tudom, hogy mit tehetek a 
hulladéktermelésem csökkentéséért és mit 
lehet újrahasznosítani 
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