
              KERT - KÓSTOLGATÓ PÁLYÁZAT 2022. 

Pályázat címe: Kis kertünk a „nagy” kertben. 

Célja: Kerti ágyás létrehozása a fenntarthatóságot szolgáló növények – kukorica, bab, tök – 

vetésével, a terv készítésétől a megvalósításig.  

Résztvevők: 3. osztály tanulói, felnőtt segítőkkel. Csoportunk neve:„KISKERTÉSZEK” 

Tervezéstől a megvalósításig 

Témák Tevékenységek Eszközök 

1. Ötletelés 

 Mit vessünk az idén? 

 Miért?  

 Hová? 

 Hogyan? 

 

Múlt évi munkák 

felelevenítése, képekben. 

 

fényképek 

2. Kis kertünk 

tervezésének lépései: 

 Magok, eszközök 

beszerzése. 

 Helyszín 

kiválasztása. 

 Vetési terv készítése. 

 Ágyások készítése. 

 Vetés – gondozás. 

 

 

 

Rajzos kép készítése a 

munka menetéről.  

 

 

rajzlapok, nagyméretű 

csomagolópapír, 

íróeszközök, színesek, olló 

3. Magok, eszközök 

beszerzése. 

Gyűjtött, megőrzött magok 

kiválasztása, fenntarthatóság 

- újrahasznosítás szerint.  

szerszámok: ásó, gereblye, 

zsineg, kesztyű, kapa, 

jelölőfa, locsolókanna, 

vetőmag kukorica, karós bab 

(Juliska), sütőtök magok 

Melléklet: 1. kép 

4. Vetési terv Elültetendő növények és 

magok rajzai, sorok 

alkotása.  

 vetőmag kukorica, karós 

bab (Juliska), sütőtök 

magok,  

rajzos képek, ragasztó, 

rajzlapok, íróeszközök, olló 

Melléklet: 2. kép 

5. Helyszín kiválasztása Táblák készítése, jelölések 

az iskolakertben.  

iskolakert, rajzos terve, 

fatáblák, kréták, Melléklet: 

3. 4. 5. kép 

6. Ágyások 

elkészítésének 

tervezése, lépései: 

 méretezés 

 mulcs lehúzása 

 komposztálás 

 ásás 

 gereblyézés 

 

 

Rajzos képek sorba 

rendezése. 

 

 

képek, rajzok 

7. Ágyás méretezése. 

/Három ágyás, 

minden sorhoz két 

tanuló./  

Lépésekkel történő 

méretezés, jelölés 

deszkákkal, lécekkel.  

kapa, deszka, léc. 

 

8. Mulcs lehúzása Mulcs felső rétegének 

lehúzása. 

gereblye 

Melléklet: 6. kép 



9. Komposzt használata Mulcs alsó részének terítése, 

komposzt pótlása.  

gereblye, komposzt, kesztyű  

10. A talaj előkészítése.  Ásás, gereblyézés. ásó, gereblye. 

Melléklet: 7. kép 

11. Vetés előkészítése. Fészekhelyek kijelölése.  zsineg, kesztyű, jelölőbot, 

kapa 

 

12. Vetés 

 

Vetés fészekbe. 

vetőmag kukorica, karós bab 

(Juliska), sütőtök magok, 

kapa, jelölőbot, kesztyű. 

Melléklet: 8. kép 

 

13. Locsolás - értékelés Szükség szerinti locsolás, - a 

végzett tevékenységek 

értékelése 

esővíz (hordóból), 

locsolókannák - csoport 

tagjai - Melléklet: 9. 10. kép  

14. Gondozási terv:  

 mulcsozás, 

 locsolás, 

 beporzók védelme 

Mulcs előkészítése, lekaszált 

fű, tavalyi mulcshalmok 

gyűjtése, esővíz gyűjtése, 

itatók kirakása a darázs-

garázshoz.  

gereblye, esővíz (hordóból), 

mulcs, lekaszált fű, darázs-

garázs, locsolókanna, 

műanyagtányér 

15. Vetési terv II.  

 Ősztől tavaszig.  

Fokhagyma, téli retek, 

madársaláta, rajzok 

készítése, sorba rakása, 

növénytársítással.  

- képek -  

téli retek – madársaláta - 

fokhagyma - petrezselyem. 

rajzeszközök, rajzlapok.  

 

Szöveges leírás az ültetett növényekről, és azok egészségre gyakorolt 

hatásairól 

Sütőtök: A kabakosok családjába tartozó tök már a spanyol őslakók számára is olyan fontos 

eledelnek számított, mint a bab vagy a kukorica. A sütőtökök rendkívül formagazdag fajták. 

Gyökérzetük elágazó, szára merev ötszögletes. Hajtásuk folyton növő. Virágja ragyogóan 

sárga, egyszerű virágzat. Kabaktermés nagysága, formája változatos, fajtától függő. Hazánkban 

legelterjedtebb fehér héjszínű lapított, vagy kúpos, gömbforma. Újabbak külső héja 

barnásszürke, esetleg barnáspiros (kisebb súlyú). A termés legnagyobb hányadát a húsállomány 

tesz ki. A kertbe, fészekbe vetjük, legoptimálisabb kukorica mellé (széltől védi). Talajtakarás 

ajánlott a kicsi növények megjelenése esetén. Betakarítás fagyok előtt, száz nap a beérés ideje, 

szalmamulcson. Sütőtök (orange): Közepes indájú, termése megnyúlt körte alakú. Héja és húsa 

narancssárga. Sülve igen finom csemege. Vetés: melegigényes, szabadföldben csak a 

fagyveszély elmúltával májusban vessük 3-5 cm mélyen. A palántás termesztés növeli a 

koraiságot. Vetőmagszükséglet 10g/10 m2, helyrevetésnél fészekként 2-3 szem magot vessünk, 

amit kelés után 1-2 növényre egyelünk. Térállás: sortávolság 150 cm, tőtávolság 150 cm. 

Szedés: szeptemberben. Konyhai felhasználása: A sütőtök magyar elnevezése, az elkészítés 

módjára utalhat. Biológiai érettségben zömmel sütve, elkészítve fogyasztjuk. Hazánkban a 2. 

világháború után néptáplálékká lépett elő, könnyen emészthető húsa miatt frissen sütve, 

pürísítve már csecsemőknek is adható. Készülhet belőle: leves, ivólé, még desszert és lekvár is. 

Virágát is felhasználjuk. Főleg a téli időszakban sütve fogyasztjuk. 

Vitamintartalom:Beltartalom értékét a nagy karotin és C vitamintartalma adja. Ásványi anyag 

tartalma is igen magas, kálium, foszfor, vas, réz, mangán előfordulása is jelentős.  

Egészségvédelem: Immunrendszer erősítő, (főleg télen) gyulladáscsökkentő, rák megelőző 

hatású. Béta keratinjai a látást segítik, szív, érrendszeri, daganatos betegségek ellen is hatnak. 

Bőr rugalmasságát arcpakolással segítheti. 

 



 

Karós bab: (Juliska) Közép késői, bőtermő jó ízű karósbab. Virága fehér, hüvelye lapos, 

világossárga 18-20 cm hosszú és 2 cm széles. Nem szálkásodó. Száraz magja sötétbarna, 

formája vese alakú 15mm hosszú. Vetése: Április – május, amikor már 10 Celsius fok fölé 

emelkedik a hőmérséklet. Vetés előtt ki kell alakítani a támrendszert – vagy kukoricával együtt 

vetjük el, 3 cm mélyen. Támrendszer kialakítása: 4 karót 0,5 m-es négyzet sarkára leszúrni a 

földbe és azt 150-170 cm magasan összekötni. Vetőmagszükséglet: 120-150 g/10m2. 

Felhasználása: Szedését júliusban, augusztusban kezdhetjük. Friss fogyasztásra és házi 

mélyhűtésre javasolt. Növeli a talaj nitrogén és kalcium tartalmát. Kitűnő zöldtrágyanövény, a 

szárakat talajtakarónak is használják.  

Egészségvédelem: Sok tápanyagot tartalmaz. Rost, cink, vas, és magnézium, valamint sok 

fehérje is van benne. Aminosava a zsírégetést segíti elő. Szívkoszorúér védő, 

koleszterincsökkentő, vércukorcsökkentésben is segít.  

Kukorica: (sima szemű: Sarolta) Legnagyobb termőképességű abrak, takarmánynövényünk. 

energiatartalma magas, fehérje tartalom alacsonyabb a gabonafélék között. Állati takarmány 

mellett, emberi fogyasztásra is, mint kásanövényt használják, lisztként kenyérkészítésre is 

alkalmas. Melegigényes növény, a vizet jól hasznosítja, az öntözést meghálálja. A talaj iránt 

nem igényes, de érzékeny a talaj szellőzöttségére. Sok tápanyagot igényel, ajánlatos a pótlása. 

Jó a tökkel és a babbal – a három nővér – együtt ültetni – vizet, nitrogént is pótolnak számára. 

Vetési idő: Április közepétől 10 Celsius fok talajhőmérsékleten kezd el csírázni. Vetése: 5-6 

cm kötött talajon, laza talajon10 cm mélyre vetjük 70cm sortávra. Nedves talajon sekélyebbre, 

száraz talajon mélyebbre vessük. Betakarítása: szeptember- október végéig. Torzsavirágzaton 

fejlődő, szemterméséért termesztjük. Szemtermése: Alakja, színe, nagysága, felülete, belső 

felépítése, taralma fajtánként eltérő. Fajták: Lófogú, simaszemű, csemege, pattogatni való 

kukorica, silókukorica. Kertben fészekbe vethetjük a három nővér (kukorica, tök, bab) 

alkalmazásával. Nedvesség, szélvédelem, nitrogénpótlás, együtt vetés pozitív jelentőségű. 

Betakarítás zölden és száradón kora ősszel morzsolhatóság figyelembevételével. Felhasználása: 

állati takarmányként zölden, és elszáradva, emberi élelmezésben: lisztfélék ételek – főzve. 

Csuhé felhasználása: eszközök, játékok készítésénél ajándéktárgyak esetében. 

Vitamintartalom: B1, B3, vitaminok, ásványi anyagok, foszfor, magnézium. 

Egészségvédelem: A szemtermése rostokban gazdag, ezért az emésztést pozitívan befolyásolja. 

A kukorica bibéje húgyúti, vese betegség, köszvény ellen javasolt. Jótékony hatása van a bőrre, 

a hajra (olajban), az antioxidánsok az öregedés folyamatában kedvezően hatnak. Kozmetikai 

felhasználása: regeneráló, hidratáló krémek alkotórészei.  

A megvalósítás során használt megoldások említése, ismertetése 

Újrahasznosítás és újrahasználat: Az elvetett magok (sütőtök, kukorica, Juliska karós bab) a 

csoport által gyűjtött magok az elmúlt év terméseiből. A kiválasztott helye az ágyásunknak 

mulccsal borított terület a tavalyi évről. (faleveles, szénás) Ezt használjuk a „kibújt” növényeink 

mulcsozásánál is. Az ágyásunk szegélye, utak jelölése a tavalyi deszkák, lécek újra 

hasznosításával történt. Műanyag hordóba gyűjtjük az esővizet, locsoláskor ezt használjuk. 

Komposztálás: Többféle komposztálási módot alkalmazunk: komposztdomb, komposztláda, 

fa és műanyag komposztáló edények, - így tudtunk választani a komposztpótlásban a talaj 

előkészítése során. Beporzók védelme: Darázs-garázs, bogárszálló van az ágyásunk 

közelében. Itatókat helyeztünk ki melléjük, a védelem érdekében. az ágyásunk gondozásához 

ez is hozzátartozik. Hagyomány (tájfajták) ápolása, használata: A kukorica- bab-tök „három 

nővér” együtt vetése hagyományként van jelen a kertünkben. (Sok éve a paraszti 

gazdaságokban is ezt alkalmazták.) Nitrogént, vizet, támasztékot, védelmet biztosítanak 

egymásnak, a fenntartható élelmezés érdekében.  


