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FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT 2022 

A mintaprojektet készítő 
pedagógus: 

Fodorné Magyar Ágnes 

A mintaprojekt címe: A növények segítséget kérnek 

Az mintaprojekt összefoglalója:  Gyerekekkel közösen kialakított iskolakert, mint projektfeladat 
előkészítése, megvalósítása és értékelése. 

Ajánlott korosztály: 5-8. évfolyam 

Időigény: 1. nap - Előkészítő szakasz: 90 perc (2x45 perces tanórán) 
2-4. nap – Önálló kutatási időszak (a tanulók saját időbeosztása szerint) 
5.nap – Projektnap: 135 perc (3x45 perces foglalkozás) 

 

A NÖVÉNYEK SEGÍTSÉGET KÉRNEK 
 

Tevékenység Időtartam Munkaformák, 
módszerek 

Eszközök, 
mellékletek 

Előkészítés: a projektet megelőző héten 
 

A projektet megelőzően sétát teszünk az 
iskolakertben.  
1. Megfigyeléseket végzünk és feljegyzéseket 
készítünk az egyes növények állapotáról, fejlődéséről. 
Fontos, hogy a tanulókkal vegyük át a megfigyelési 
szempontsort. Ők is tehetnek hozzá saját 
szempontokat (sőt javasolt). Érdemes a 
megfigyelésről minden tanulóval saját feljegyzést 
készíttetni.  
Közösen, csoportban is készíthetnek 
dokumentumokat, fotókat, rajzokat a 
megfigyeléseikről.  
 
2. Ezután a látottak értékeljük, a problémákat 
feltárjuk. 
 

45 perc Egyéni vagy 
csoport munka  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frontális 
megbeszélés 

1. sz. melléklet 
2. sz. melléklet 

Problémafelvetés: Miért fontos, hogy egészségesek 
legyenek a növényeink?  
1. Csoportmunkában az egészséges növény, 
ismereteinek összegyűjtése, valamint a növények 
egészséges fejlődését akadályozó tényezők 
számbavétele. 
 
2. Projekttervezés: beavatkozási lehetőségek 
feltárása, altémák meghatározása, ötletek gyűjtése, 
rendezése, munkacsoportok szervezése, feladatok 
vállalása. 
 
3. E-projektnapló indítása.  
 
 

45 perc Csoport munka 
 
 
 
 
Frontális 
megbeszélés 
 
 
 
Egyéni munka 

Laptop, kivetítő, 
internet. 
Tankönyvek, 
digitális 
tananyagok 
 
 
 
 
 
3. sz. melléklet 
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Tevékenység Időtartam Munkaformák, 
módszerek 

Eszközök, 
mellékletek 

Önálló kutatási időszak  
 

1. Gyomnövények 
A veteményesben talált gyomnövények 
meghatározása, fotózása, gyakoriságának vizsgálata. 
 
2. Betegségek, kártevők 
A veteményesben talált kártételek, kártevők 
vizsgálata, beazonosítása. Lehetséges védekezési 
módok számbavétele. 
 
3. Környezeti feltételek 
A feltételek vizsgálata, a növények fejlődéséhez 
szükséges környezeti feltételek meghatározása, 
beavatkozási lehetőségek számbavétele. 

3-5 nap 
egyéni 
ütemezés 
szerint 

Kutatási 
alprojekt önálló 
megvalósítása. 
 
Mérési 
eredmények 
elemzése. 
önálló kutatás 
lépéseinek 
alkalmazása. 

Növényhatározó 
(hagyományos 
könyv és digitális 
is), fényképezőgép, 
jegyzetkészítési 
lehetőség  
Szakkönyvek 
Különféle 
mérőeszközök a 
talaj állapotának 
vizsgálatához, 
csapadékmérő 
edény, stb. 
Meteorológiai 
adatok. 

Beavatkozás – a projektnapon 
 

1. Kutatási eredmények bemutatása, a csoportok 
munkájának értékelése. 
2. A csoportok által megvalósítandó tevékenységek 
meghatározása. 

45 perc Csoportmunka Prezentációs 
eszközök a tanulók 
igénye szerint.  
Projektnapló. 
Anyagok, eszközök. 
4.sz. melléklet 

Lehetséges példák tevékenységekre: 
 
1. Tabló készítése a gyomnövényekről: képek 
nyomtatása, rajzolása, festése, kasírozása, 
feliratozása. 
 
2. Folyamatos kertgondozás megtervezése: locsolás, 
talaj lazítás, tápanyagpótlás, árnyékolás, 
növénytámasz készítés. 
 
3. Kártevők elleni védekezés biokerti módszerekkel: 
madáritató készítése és kihelyezése, természetes 
növény védőszer, pl. csalánlé készítése. 
 
 

45 perc Csoportmunka Különféle papírok, 
nyomtató, 
számítógép, 
rajzeszközök, 
ragasztó, zsinór, 
esetleg lamináló 
gép 
 
Kerti szerszámok, 
eszközök 
Újra hasznosítható 
hulladékok, 
használt tárgyak 
felhasználásával: 
kés, olló, fűrész, 
ragasztó, szeg, 
csavar, stb. 
 
5.sz. melléklet 
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Tevékenység Időtartam Munkaformák, 
módszerek 

Eszközök, 
mellékletek 

A projekt zárása 

Csoportmunkák bemutatása, az elkészült 
produktumok kihelyezése az iskolakertbe. 
Önértékelés és társértékelés: rövid 
elégedettségmérő kitöltése 
 

20 perc Frontális és 
csoportmunka 
 
 

Közösen kialakított 
értékelési 
szempontok. 
6.sz. melléklet 

Saját termesztésű, egészséges élelmiszerek 
kóstolása, pl. közös uzsonnakészítés a kerti 
zöldségekből.  
 

25 perc Csoportmunka hagyma, retek, 
snidling, túró, 
tejföl, kenyér, 
szükséges konyhai 
eszközök 

 
Kiegészítő tevékenységek 
 
1. Tanítványaival vegyen részt a Kert-kóstolgató és a Fenntartható szakácskönyv elkészítését célzó pályázatokon. 
Részletek a www.fenntarthatosagi.temahet.hu/programok weboldalon találhatók. 
 
2. Vegyen részt tanítványaival a 2022. évi Fenntarthatósági Témahét keretében országosan meghirdetett kutatási 
programban! Részletek a www.fenntarthatosagi.temahet.hu/programok honlap felületen. 

 
1. számú melléklet 

A projekt megvalósíthatósága 

- A projekt azokban az iskolákban valósítható meg jelentősebb változtatás nélkül, ahol az intézményben folyik 

iskolakerti tevékenység. 

- Iskolakerttel nem rendelkező intézményeknek a projekt előkészítő tevékenysége egy jó hónappal hamarabb 

indulhat, akár egyetlen egy ágyás elkészítésével (magaságy, láda), ahová kora tavaszi zöldségnövényeket 

vethetnek a gyerekek.  

- Azok az iskolák, ahol most nincs iskolakerti tevékenység és a jövőben sem akarják megteremteni ennek 

feltételeit, de van a közelben olyan kert (családi) vagy kertészet, ahová ellátogathatnak az előzetes feladat 

teljesítéséhez. A lényeg, hogy a tanulók konkrét, valós tapasztalatokat szerezhessenek. 

- Az olyan iskolák, ahol erre sincs lehetőség, ellátogathatnak egy piacra, vagy ha erre sincs mód, a pedagógus 

bevihet egy kosár zöldséget a tanterembe. Ha az iskolában főzőkonyha működik, oda is el lehet látogatni, 

tájékozódni lehet arról, hogy milyen zöldségek kerülnek az ételekbe, honnan, mennyire feldolgozva szerzik be 

ezt a konyha üzemeltetői. 

Az egész előkészítési folyamat azt szolgálja, hogy megértsék a gyerekek a projekt szükségességét, azonosuljanak a 

céljaival, elköteleződjenek a megvalósítása mellett. Bármilyen tevékenység, ami ezt szolgálja, előkészíti a projekt 

sikeres megvalósítását. Javasolt, hogy a rendelkezésre álló lehetőségek közül mindig a legnagyobb 

élménypedagógiai módszertannal bíró megoldást válasszuk. 

  

http://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/programok
http://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/programok
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2. számú melléklet 

Munkalap javaslat a kertlátogatás feljegyzéseihez: 

 

• Milyen növényeket ismersz fel? 

• Válassz közülük egyet, ami szerinted a legegészségesebb! Figyeld meg jól, írd fel a látottakat: 

• A növény neve:  

• Mérete: 

• Milyen növényi szerveket tudsz megfigyelni rajta? 

• Ezek színe, épsége: 

• Környezete (más növények, talaj): 

• Egyéb fontos körülmény: 

• Most válassz egy olyan növényt, amelyiken látod, hogy valami nem jól van! 

• A növény neve: 

• Miért választottad? 

• Mérete: 

• Milyen növényi szerveket tudsz megfigyelni rajta? 

• Ezek színe, épsége: 

• Környezete (más növények, talaj): 

• Egyéb fontos körülmény: 

• Látsz- valamilyen kártevőt, vagy annak nyomait? 

 
A megfigyelési adatok összegzése. 
A helyzetelemzés, a problémák meghatározása nyomán, a pedagógus veti fel a témát, mely a projekt fő 
ismerettartalmait biztosítja. Miért fontos, hogy egészségesek legyenek a növényeink? Egészséges növény, táplálkozás, 
élelmiszer ismérvei.  

3. számú melléklet 

Projekttervezés, altémák meghatározása 
 
A tervezési folyamat során, a tanulók lehetőséget kapnak a fő téma mentén saját témák felvetésére, ún. altémák közös 
meghatározására. A pedagógus felelőssége, hogy a fő téma megtartása mellett, szabad utat engedjen a tanulók 
kreativitásának. Közös döntést hozunk, hogy mely altémák mentén folyik tovább a munka. A gyerekek szabadságot 
kapnak a munkacsoportok kialakításában, a feladatok megosztásában. Szükség szerint kapnak segítséget a 
munkájukhoz.  
Ekkor indítjuk a projektnaplót, melynek formáját lehetőségeink szerint választjuk meg. Szívesen vezetnek a gyerekek e-
naplót, ahová bejegyzéseket, képeket tölthetnek fel, hozzászólásokat írhatnak. Minden csoport munkája folyamatosan 
követhető, szükség esetén segíthető. A projektleírás három lehetséges alternatívát tartalmaz, az eddigi tapasztalatok 
alapján. Bátran bízzuk a cél felé vezető út megválasztását a tanulókra. 

4. számú melléklet 

Beavatkozás tervezése 
 
A projekt megvalósításának legnehezebb része, hiszen, ha teret adunk a gyermeki kreativitásnak, nem tudjuk, mivel 
készüljünk a projektnapra. Ezt a problémát hidalja át az e-projektnapló használata, hiszen a tanulók munkáját követve, 
előkészíthetők a szükséges eszközök anyagok a tanulóknak. Érdemes több mindennel előkészülni, illetve a gyerekek is 
gyűjthetnek különféle anyagokat, amire szükségük lehet. Az, hogy végül milyen közös döntés születik, melyik ötletet 
vagy akár több ötletet valósítunk meg, függ a helyi lehetőségektől, a gyerekek, a pedagógus érdeklődésétől, 
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felkészültségéről. Minden döntés jó, a lényeg, hogy közös alkotás folyjék, mindenkinek legyen feladata, az elkészült 
dolog előre vigye az egészséges élelmiszerek előállításának ismeretét. 
Dolgozhatunk úgy, hogy minden csoport más-más dolgot készít (Ilyenkor jó, ha van a pedagógusnak segítője, 
bevonhatjuk a szülőket, kollégáinkat). De választhatjuk azt, hogy csak egyféle dolgot készítünk, de abból többet. 
Az értékelési folyamat kiemelt része az elkészült produktum használatba vétele, kipróbálása. 
 

5. számú melléklet 

Madáritató 
 
Madáritatót készíthetünk fazekas munkával, viszonylag egyszerű eljárással. Sok iskolában van kemence, de ha nincs 
kérhetünk segítséget (kemencével rendelkező iskoláktól). 
A munka során hobbiboltokban vagy fazekas ellátó boltokban vásárolt agyagot használunk. Kisebb, a fazekas munkában 
kezdő gyerekekkel egyszerű hurkaedényt készítünk. A jól kigyúrt agyagból hurkákat sodrunk, melyeket ráépítünk egy 
fóliával bevont tálkára. Elsimítjuk, szárítjuk, égetjük. Díszíthetjük madárfigurával, készíthetünk hozzá lábazatot 
(melynek segítségével botra rögzítjük és az ágyás földjébe szúrjuk). A jobb feltételekkel rendelkező iskolákban, a 
gyakorlottabb gyerekek korongon is dolgozhatnak, így változatosabb formájú itatókat készíthetünk. Akkor igazán szép 
és használható, ha mázazzuk is. 
 

     
 

6. számú melléklet 

Értékelés a projektben 
 
A megvalósítás során több szakaszban történik értékelés. Záráskor értékeljük a kipróbált, használatba vett 
produktumot, a tanulási eredményeket és a munkavégzést, az együttműködést. Általában beszélgetés keretében 
történik az értékelés, de használhatunk elégedettségmérő rövid kérdőívet, melyet a gyerekek életkori sajátosságai 
szerint állítunk össze. Szerepel benne, hogy hogyan érezte magát (választhat rajz jelet, vagy pontozhat), mi tetszett 
legjobban, mi legkevésbé. Min változtatna? 
Írhatunk befejezetlen mondatokat, melyben érzéseket fogalmazhatunk meg,  
pl: Örültem, hogy …  
 


