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Szakmai összefoglaló tartalma.

A nyári pihenő ufán, szeptemberben azijtagokbemutatása alkalmával, a gyerekekkel megnéáiik, mi is történt
nyáron a kertben. A soron következő gyomlálás, kapálas feladatait elvégeúik,és betakadtottuk az érett
zöldségeket és gyümölcsöket. Eá a gyerekek nagy örömmel el is fogyasztottak. A betakadtásokkal kapcsolatban
megvizsgáltuk, hogyan is történt ezrégen és, hogyan történik most, mennyit könnyített a munkákon a gépesítés.
Megbeszéltiik aá is, hogyarr és mire haszrrálhatjuk a lehullott faleveleket, zöldhulladékot és egyéb
komposaálható nóvényi részeket.

A

hidegebb időjáras beköszöntével, az elpuszttllt növényi részeket, egynyái növények maradványait
kitakadtottuk, és a következő ávaszra gondolva, tulipiin, nárcisz és jácint hagymákat ültetttink.
Megmetszet|iik a szedret és a málnát, valamint sajáttermésű menta és citromfií teát is készítettünk, melyet a
gyerekek el is fogyasáottak.
Tökfaragást a3.,5. és 8. oszállyal-halloweenrekészülve-tartottunk.Ehhezkapcsolódóan, atökfelhasználási
formáiról beszéltünk. Hogyan haszráljuk étkezésreés takarmiáLnyozásra.
Kirárrdultunk a falu hatírában lévő erdőbe, ahol megfigyeltiik a ,,mulandó életet". G}4íjtöttiink és vizsgáltunk
leveleket és terméseket is.
Az itthon telelő madarainkról sem feledkeztünk meg. Maűreleséget készítettünk, melyet a meglévő etetőink
rendszeresen ki is helyeáiik a tél folyamán.

A tél folyamán több elméleti szakkört tartot|unk. Megismerkedtünk a magvetéssel, azzal, hogyan is kell pa|ánáí
nevelni az apró magokból. Megvizsgáltuk növényeinket. Mi a különbség az egyszlkű és a kétszikű növényeink
között, gyökerük, levelük, száruk, termésük, Hogyan lesz vajon a virágból termés? Minden növény képes
önállóan szaporodni? Egylaki és kétlaki növények, porzós és termős virágok, méhek és bogarak nagy szerepe a
szaporoűsban. Hogy állnak egymással rokonságban a növényeink, bab-borsó, málna-szeder stb. (vetítések,
feladatok a munkafu zetb ől)
,)

A viz

fontosságának tudatosíása, minél szélesebb körben ismertetni ivóvízkészletiink fontosságát,
vízlábnyomunk j elentős égét,takarékoskodás lehetős égert.
Azérttélen is séáltunk egy keveset, megnéztiik falunkat a hidegben is. Bekukucskáltunk a helyi kiskertekbe. Itt
láthatnrk, hogyan tudjuk megóvni növényeinket a téli fagytól.
Elméleti ismereteinket gazdagitva különböző vinigokkal is megismerkedttink. Egynyári és évelő virágok a
kertiiryrkb en, felépítésük.

A tél vége felé a helyes életmód tudatosítasa jegyében vetélkedőt szerveáíink mely az egészség megőrzését és a
higiénia fontosságát foglalta magában. A vetélkedőt játékos feladatok, tesáek és szendvicskészítésszínesítette.
Farsang idején sem feledkeái.ink meg a természetről. Megismerkedünk az álcéuás mesterivel képek és videók
segítségével.

A tavasz

közeledtével, az esetlegesen előforduló kártevőket is bemutat|uk a gyerekeknek. Megbeszéltiik a
vegyszermentes szelíd védekezés fontosságát, előtérbe helyeáíik a vegyszerekkel szemben.
Időközben megérkezett a ávasz. Kitisáítottuk a földet az esetleges gyomoktól. Megásóztuk, elgereblyéfrlk a
talajt, előkészítettiik a közelgő veteményezésre.

Avizvllágnapjához kapcsolódóan plakátok és rajzok készültek, melyet iskolank aulájában ki is állítottrrnk. Az
egész iskola tanulóinak vetítéstrendeztúnk az éltető vizről.
Azigazimunka enlánkezdődótt. Veteményezés, metszés. Földbe került abab,borsó, répa...
A magvetés utárr a palantások követkeáek karalábé, saláta...
A föld világnapjahoz kapcsolódóan beszélgettünk a fold kiilönbözó életközösségetről. Entin rendszeresen
gondoztuk, ápoltuk kertíinket. Gyomlálásban, kapálásban, locsolásban a technika órák résá vevő gyerekek és a
délutani napközis foglalkozáson lévő gyerekek is résá vettek.

A

szorgalmas veteményezés és palintázás eredményeképpen a kóvetkező növények vannak a kertiinkben.
Torma, paraűcsom, vöróshagyma,papr'ka,kelkáposzüa, körömvirág, szamőca,ribizli, szeder, málna, bab, borsó,
répa,petrezselyem, zeller,karalábé, napraforgó, padlizsárr, csicsóka, burgonya, patisszon, tök, cukkini, kukorica,
bársonyka, petunia, retek, kána, saláta brokkoli, rebarbar4 mángold, lestyán, borsikafií, zsálya, kapor, stivia,
rozmaing, árkony, oreginő, citromfii, levendula, menta, sárgadinnye, görögdinnye.,.állományunk azonban
hétről hétre gyarapszik valamivel.

gyerekek, kicsik, nagyok, szívesen segítettek, hisz jutalmukaz eper, amálna és a ribizli volt. Valamint az
éppen akluálisan érő zőldség és gyümölcs volt.
A tanév végénáttekintetttik a tanévben végzett munkát és megbeszéltíika nyári teendőket.
Úgy gondoljuk sikeres évet zártuttk idén is.
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