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A nyári pihenő utan, szeptemberben azűjágokbemutaüísa alkalmával, a gyerekekkel megnéái,ik, mi is
történt nyáron a kertben. A soron következő gyomlálás, kapálás feladatait elvégeáiik, és betakadtotruk az érett
zöldségeket és gyümölcs öket. Ezt a gyerekek nagy örömmel el is fogyasztották. A betakadtasokkal
kapcsolatban megvizsgáltuk, hogyan is történt ez régen és, hogyan történik most, mennyit könnyített a
mrinkákon a gépesítés.Megbeszéltíikaztis, hogyan és mire használhatjuk a lehullott faleveleket,
zöldhulladékot és egyéb komp osztálhatő növényi részeket.
A hidegebb időjárás beköszöntével, az elpusztult növényi részeket, egynyái növények maradvárryait
kitakadtottrrk, és a következő ávaszra gondolva, tulipan, nárcisz és jácint hagymákat ültettünk.

Megmetszettiik a szedret és a málnát, valamint sajáttermésű menta és citromfií teát is készítetttink, melyet a
gyerekek el is fogyasztottak.
Tökfaragást a3.,5. és 8. osáállyal-halloweenrekészülve-tartot|unk.E|Áez kapcsolódóan, atök
felhasználási formáiról beszéltiink. Hogyan haszráljuk étkezésreés takarmányozásra.
Kirátrdultunk a falu hataában lévő erdőbe, ahol megfigyelti.ik a,,mulandó életet". Gríjtötttink és vizsgáltunk
leveleket és terméseket is.
Az itthon telelő madarainkról sem feledkeztiink meg. Madáreleséget készítettiink,melyet a meglévő etetőink
rendszeresen ki is helyeaiik a tél folyamán.

A tél folyaman több elméleti szakkört tartottunk. Megismerkedt[ink a magvetéssel, azzal, hogyan is kell
palénátnevelni az aprő magokból, Megvizsgáltuk növényeinket. Mi a kiilönbség az egyszlkű és a kétszikíi
növényeink
között, gyökerük, levelük, száruk, termésük. Hogyan lesz vajon a virágból termés? Minden növény képes
önállóan szaporodni? Egylaki és ketlaki növényelg porzós és termős virágok, méhek és bogarak nagy szerepe a
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A víz fontosságanak tudatosítás4 minél szélesebb körben ismertefiri ivóvízkészlefunk fontosságát,
vízlábnyomunk j elentőségét, takarékoskodás lehetőségert.

Azérttélenis sétáltunk egy keveset, megnéztiik falunkat a hidegben is. Bekukucskáltunk a helyi kiskertekbe. Itt
láthattuk, hogyan tudjuk megór,ni növényeinket a téli faglól
Elméleti ismereteinket gazdagifta kiilönböző virágokkal is megismerkedtiink. Egynyái és évelő virágok a
kertiilrkben, felépítésük.

A tél vége felé a helyes életmód tudatosítasa jegyében vetélkedőt szerveztiink mely az egészségmegőrzését és
a higiénia fontosságát foglalta magában. A vetélkedőt játékos feladatok, tesztek és szendvicskészítés
színesítette.
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