
Kert-kóstolgató  - A MI kiskertünk!  

Az osztályunk neve évek óta Ökolurkók.  

Szeretünk a természetben sétálni, kerékpározni, játszani. Többször voltunk gyalogtúrán és 

kerékpártúrán. Innen indult az ötlet, hogy hozzuk a természetet az iskolába, készítsünk egy 

kiskertet tóval és „öntözőberendezéssel”. Feltérképeztük az iskola erre alkalmas részeit.  

Lázas tervezés következett! Minden csapat igyekezett meggyőzni a többieket. Végül azt 

szavaztuk meg, hogy minden csapat tervéből kivesszük a legjobb részt, összerendezzük és így 

valósítjuk meg. Ennek mindenki örült.  

Szétosztottuk a feladatokat: ki, miért felelős. Ki milyen magokat ültet és nevel, hogy mire 

elkészül a kertünk szép palántáink legyenek.  A szülők és a kollegák támogatása sem marad 

el.   

.  

Április 22. A Föld napja – Elkezdődött egy álom megvalósítása!  

Mi ekkor tűztük ki karókkal a kertünk körvonalát, kitakarítottuk a területet és kezdtük befonni 

az oldalát. Kertünk méretei: hossza: 4m80cm, szélessége: 2m30cm.  

Minden héten léptünk egyet előre. A gyerekekkel szétterítettük az aprítékot, a földet hordtuk, 

egyengettük és ültetettünk – ültetünk. Elkészítettük az ültetési tervet: melyik növény melyik  

mellett szeret, hová nem szabad tenni. Ez a lap és a Nap állása minden új növény érkezésekor 

fontos szerepet játszik.  Parafadugóból bütyköltünk rovarpihenőt, ezekre írtuk a növények 

neveit is.  Naponta öntözünk, frissítjük a keréktó vizét. Az esővizet a csatornából egyenlőre 

vödrökbe gyűjtjük.  A tervektől már eltértünk, mert újabb és újabb növények érkeznek. 

Lelkesítő ötletek születnek a kert környékének rendezésére.  

Sok még a tennivaló, hiszen folyamatban van a gyerekek által tervezett (és majd 

megvalósított) öntözőberendezés, a rovarhotel megépítése és egyre jobban terjeszkedünk a 

kert melletti részek szépítésével. Itt lesz egy Barátságpad is, hisz ez lett az osztály 

„Nyugiszigete” , hiszen  azóta minden reggel itt találkozik a csapat a Mi Kiskertünknél.  

 



c. szöveges leírás az ültetett növényekről és azok egészségre gyakorolt hatásairól, 

 

A kertészkedés önmagában is jótékonyan hat az egészségre, a testre és a lélekre is. Célokat 

ad.  

 növény egészségre gyakorolt hatása 

1.  paradicsom Vér- és vesetisztító, gyulladáscsökkentő, keringést serkentő, 

érelmeszesedést gátló, koleszterincsökkentő hatású. Gennyes 

pattanásokat borogathatunk vele, mert gyorsan csillapítja a 

gyulladásokat és fertőtlenít. Darázscsípésre is használták. 

2.  paprika segíti az emésztést és megelőzi a vérzékenységet. Jó hatással van 

a sejtek, sejtfalak, erek és egyéb kötőszövetek egészségének 

megőrzésére, a "népi orvoslás" pedig végtagízületi fájdalmak, 

fáradtság és étvágytalanság ellen is javasolja. 

3.  rebarbara magas az antioxidáns tartalma, K-vitaminja a véralvadásban 

játszik fontos szerepet. Rendszeres fogyasztása segít a pollenek 

elleni küzdelemeben segít.  

4.  cékla javítja a vérkeringést, a memóriánkat  élesen tartja, megőrzi  az 

idegrendszer egészségét. csökkenti a vérnyomást. javítja az 

erőnlétet, teljesítményt és a kitartást. Erősíti a csontokat, fogakat 

és magas a vastartalma, ezért vérszegénység ellen is kiváló. Védi 

a bőrünket.  

5.  uborka  Legfontosabb összetevőit, a héja és a magja tartalmazza. Kiváló 

lúgosító, és gyulladásgátló, serkenti az emésztést, javítja a 

veseműködést, a szemnek jó, Rákmegelőzés,  cukorbetegség , 

köszvény, szíverősítő.  

6.  görög dinnye serkenti a vizeletürítést,  csökketi a testhőmérsékletet és a 

vérnyomást.  

7.  fejes saláta  frissen szedett saláta:  a véralvadáshoz és a csontok egészségéhez 

szükséges , védelmet nyújt a tüdőrákkal szemben 

8.  borsó Gyógyítja a gyulladásos betegségeket, az izmokat és az 

emésztési rendellenességeket. Normalizálja a  vérnyomást, 

a,,rossz" koleszterin (LDL) szintjét, és a vércukrot is. Ösztönöz a 

vörös vértestek képzésére Székrekedést rendez. 

9.  futó bab Csökkenti a vércukorszintet, a koleszterinszintet, és a szív- és 

érrendszeri megbetegedések kockázatát. Vérnyomáscsökkentő, 

serkenti a szívműködést, vizelethajtó, a pattanásos bőrt belülről 

tisztítja.  

10.  zeller Emésztésünkre és az ízületi gyulladásra van kedvező hatással. 

11.  karalábé kiváló immunerősítő, serkenti az emésztést és óvja a szívet. 
Megakadályozza a vérszegénységet, élesebbé  a látást. 

12.  tárkony Fájdalomcsillapító és vérnyomáscsökkentő hatású. Segít megelőni a 
cukorbetegséget. 

13.  kólanövény  Gyomorerősítő, segíti az emésztést, javítja a közérzetet, továbbá 
alkalmazható a krónikus gyulladások, bőrbetegségek, reuma és a 
köszvény kezelésére.  

14.  oregánó Gátolják a baktériumok és a gombák elszaporodását, Lassítja a 

sejtek romlását, az öregedést. A fogak és íny egészségéért is 

felelős. Védi a vörösvérsejteket és segíti a C-vitamin és az A-

vitamin felszívódását is. 



15.  borsikafű Elősegíti a könnyebb emésztést, fertőtlenítő, gyulladáscsökkentő, 

vírus és baktériumellenes hatása miatt a borsikafű eredményesen 

alkalmazható köhögés, gyomor- és bélhurut esetén 

16.  kövirózsa Gyulladáscsökkentő, hűsítő, összehúzó hatású,  baktérium és 

vírusölő, szájüregi fertőzések, rovar- és csaláncsípések, övsömör, 

orbánc, vágott sebek, égési sérülések kezelésére, és ajakherpesz, 

futószemölcs leszárítására, középfülgyulladással járó fülfájást is 

enyhíti, 

Az erős fejfájást általában percek alatt enyhíti, ha egy maroknyi 

levelet teszünk a homlokra, 

17.  varjúháj Fokozza az állóképességet és az erőnlétet. Erősíti az 

immunrendszert (a szervezet ellenállóképességét), amellett 

fájdalomcsillapító hatású. 

 

d. a megvalósítás során használt fenntartható megoldások említése, ismertetése 

Falun a tavaszi munkálatok egyike a metszés, a fák ritkítása, erdő és gyümölcsös takarítása. 

Ezen munkálatok közben különböző méretű és vastagságú ág- és gallydarabok vállnak 

feleslegessé. Mi ezeket szedtük össze a kert oldalához karónak és fonatnak. A maradékból 

apríték készült, amelyet a kert  felső rétegre terítettünk.  

Az utat és a keréktó szélét kimaradt tetőcserépből raktuk ki. Kúpcserepekből készül az 

öntözés kerti része. A talajt rendezés alatt álló akácfaerdőből hoztuk. A Tündérkert egy 

kidobott hordóból és régi törött virágcserepekből készítettük el. A növényeket faágacskákra 

futtatjuk .  

A keréktó egy feleslegessé vált traktorgumiból készült. Fő célunk, hogy az állatvilágot 

gazdagítsuk, ivóvizet és táplálékot ( árvaszúnyog lárvák) biztosítsunk  a madaraknak. Nem 

utolsósorban az esztétikai élményt is nyújt.  Az ültetőfánk egy faág lett, amely pontosan 

olyan, mint egy bolti ültetőfa.  A beporzókat parafadugó lakosztállyal csalogatjuk. A 

parafadugókra írtuk a növények nevét. 

Hat család vegyszermentes, műtrágyamentes termelést folytat.  Az általuk termelt növények 

„tiszta” magjait vetették a gyerekeik. 

Az öntözés megoldása folyamatban van. A növények közt kúpcserepekben vezetjük a vizet. 

Az esőcsatornából fogjuk fel az esővizet és hordóban gyűjtjük össze. Innen vezetjük tovább. 

A Tündérkert vízellátását öntözőkanóc kiépítésével oldottuk meg. 

 

 

 



           

 

        

 

„ Az hisszük, hogy mi gondozzuk a kertünket, de valójában a kertünk gondoz minket”  

Jenny Uglow 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

                    

              

 

 

 

 

 

 

„A virágom... felelős vagyok érte” 

 



 

  

    


