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Bevezetés 
 

A Yard4all – A kert mindenkié projekt valamennyi tevékenysége az iskolák/pedagógusok 
támogatását, ill. az inkluzív és méltányos oktatást célozza meg. E célkitűzés megvalósítása során 
egyik stratégiánk a permakultúra elveire épülő iskolakert létrehozása, mely a nem-formális 
oktatási struktúra keretei között hozza össze a sajátos nevelési igényű, valamint a nem sajátos 
nevelési igényű diákokat. E dokumentum célja, hogy útmutatóul szolgáljon az 
iskolák/pedagógusok és minden gyermek számára a természettudományos tanterv 
megismeréséhez, fókuszban a permakultúrás iskolakerttel.  

A projektben általános iskolás gyerekek (6-12évesek) vettek részt a permakultúrás iskolakertben 
megvalósított összes tevékenységben, (ágyáskészítés, tervezési munkálatok, vetés, újratelepítés, 
fűnyírás/kaszálás, gyomlálás, komposztálás, stb.). E tevékenységekkel karöltve a gyerekek 
változatos rajzok készítése során szisztematikusan nyilvántartásba vették, regisztrálták 
megfigyeléseiket és tapasztalataikat.  A rajzolás lehetővé teszi, hogy a tanulók elsajátítsák a 
természettudományos tanuláshoz szükséges alapvető készségeket (például a megfigyelést, 
figyelem-összpontosítást, összehasonlítást, együttműködést, tárgyalás képességét, analízist és 
szintézist, reprezentációt és kommunikációt), valamint értékes, tudományokon átívelő és további 
gyakorlati készségeket is.  
 

A rajz, mint technika alkalmazásának további célja, hogy a kooperatív tanulás és kommunikáció 
gyakorlati megvalósítása is gördülékenyebben menjen a diákoknak. A fókusz a gyerekek által 
készített rajzokon van, melyek eszközként szolgálnak a tanulás, reflektálás és a kommunikáció 
területén, valamint elősegítik a valamennyi gyermek tudományos társalgásának és felszólalási 
képességének fejlődését is. Célunk az inkluzív oktatás támogatása, a projekt keretein belül 
kidolgozott kortárstámogató modell (IO2) ideális esetben iránymutatást ad a gyakorlati 
megvalósításhoz. 

Összefoglalva, a permakultúrás kert és az ott megvalósuló gyakorlati tevékenységek a 
tudományos vizsgálódás kontextusát és szimulációját jelentik, a rajzot a jelentésépítés támogató 
eszközeként használjuk, szem előtt tartva a kortárs támogatás révén megvalósuló, 
együttműködésre és befogadásra irányuló készségek fejlesztését is.  

E dokumentumot a Yard4All – A kert mindenkié projekt partnersége által megvalósított ún. pilot 
(tesztelés) keretrendszereként dolgoztuk ki és a partnerség ún. gyakorló közösségeket 
(community of practice) alakított a gyakorlatok közösségi megosztása és a tapasztalatcsere 
érdekében. A tesztelésben résztvevő pedagógusokat felkértük és útmutatót biztosítottunk 
számukra, hogy az egyes tevékenységek megvalósítása során regisztrálják észrevételeiket „tanári 
naplóba”. A tesztelés és megvalósítás során összegyűjtött tapasztalatokat beépítettük az eredeti 
útmutató átdolgozott változatába, mely folyamat eredménye ez a dokumentum „Útmutató – 
Természettudományok tanítása a rajz eszközével a permakultúrás kertben” címmel.  
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Az útmutató felépítése  
 

Az útmutató ún. „vizsgálati egységek” köré épül, amelyek a permakultúrás kertben végzendő 
tevékenységek folyamatai köré szerveződnek.  
 
Először a vizsgálati egységeket mutatjuk be. Ezeket úgy alakítottuk ki, hogy biztosítsanak 
rugalmasságot és tegyék lehetővé a különböző korosztályokhoz, országokhoz, iskolai 
tantervekhez és más helyi adottságokhoz való alkalmazkodást.   
 
A második, „Tippek a sikerhez" című részben azokat a gyakorlati és módszertani ajánlásokat 
gyűjtöttük össze, amelyek a tesztelés során végigvitt közös gondolkodási folyamatból 
származnak. E folyamatot a Yard4All – A kert mindenkié projekt zárt gyakorló közössége facilitálta 
a projektidőszak alatt.  
 
Végül több esetet is összefoglaltunk a "Tudományos megközelítések felfedezése a permakultúrás 
kertben – a gyakorlatban" című függelékben. Az eseteket a tesztelési fázis során gyűjtöttük a 
gyerekekkel és az útmutató alapján végzett munka szemléltetésére. A leírások az egyes 
tevékenységeket tesztelő tanárok által rendelkezésre bocsátott dokumentáción alapulnak, 
amelyek a diákok által készített rajzokból, fényképekből, tervezési dokumentumokból és tanári 
naplókból állnak.  
 
 

Permakultúrás kertek az iskolában  
 

A permakultúra az agro-ökológia talán legszélesebb körben alkalmazott formája (Hathaway, 
2016). Alternatív termelési paradigmát mutat be olyan ökológiai elvekre alapozva, mint például 
a hulladék újrafeldolgozása, az energia- és vízfelhasználás minimalizálása, a genetikai sokféleség 
maximalizálása, a talaj regenerálása, valamint számos egyéb, hasznos és jótékony biológiai 
szinergiák elősegítése. (Hathaway, 2016). Ezért a permakultúrás iskolakertek különösen értékes 
lehetőségeket kínálnak a fenntartható fejlődés oktatása szempontjából, amelyek döntő 
fontosságúak a 21. század tanulója számára (Bell, 2016) 

A permakultúra gyakorlata az iskolai környezetben innovatív módszer és a hagyományos 
kertészettől eltérő gyakorlati tapasztalatokat adhat a gyerekek kezébe a fenntartható 
termelésről. Ezen kívül a permakultúrás kert kiváló körülményeket teremt a növények és állatok 
tanulmányozásához, ökológiai folyamatok felfedezéséhez, az időjárás, valamint a talaj 
elemzéséhez, továbbá tervezési és technológiai projektek kidolgozásához. Ezáltal a 
permakultúrás kert a természettudományos témák feltárásának elsődleges színterévé válhat, 
ami jól illeszkedhet a természettudomány tantervbe. Annak érdekében, hogy támogassuk az 
iskolákat a permakultúrás kertek létrehozásában, a projekt keretein belül (IO5) kidolgoztunk egy 
dokumentumot „Útmutató az iskolai permakultúrás kertek létrehozásához”címmel. 
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A rajz, mint a tanulás eszköze  
 

"A szavakhoz és a számokhoz hasonlóan a rajzolás is láthatóvá, elérhetővé és irányíthatóvá teszi 

a gondolatokat. Lényegében a rajz gondolkodásra késztet.  A rajzolás különböző formái a 

gondolkodási készségeket is fejlesztik ”(Adams, 2014) 

Jelentős számú szakirodalom érhető el, melyek alapján kijelenthető, hogy a tervszerű, céltudatos 

rajzolás különböző módokon könnyíti meg a kisgyermekek számára a természettudományos 

ismeretek elsajátítását; eszközként szolgál az értékeléshez, a tanításhoz és tanuláshoz, a 

kommunikációhoz, mindeközben kellemes tanulási környezetet teremt, erősíti a bizalmat, 

összeáll általa az integrált tananyag és segítséget nyújt a sajátos nevelési igényű gyermekek 

tanulási folyamataiban is (Chang, 2012). Az sni-s gyermekek esetén általános fejlesztési igény a 

multimodális oktatási megközelítések alkalmazása (McGinnis & Kahn, 2014). Az elmúlt három 

évtizedben felhalmozott ismeretek olyan tanulási módok megvalósítását követelik, amelyekben 

a célzott rajzolás központi stratégiaként jelenik meg (lásd például (Lin et al.,  2017). 

A rajzolási folyamat, valamint a kész rajzok a gyerekek gondolkodásához vezető szolgálnak 
kapuként a pedagógusok és közösségek számára. Ennek megvalósulásához szükséges a rajzolási 
folyamatot ésszerűen előre megtervezni és hasonlóképpen kivitelezni. Maguk a rajzok és a róluk 
folytatott beszélgetések nagyban elősegíthetik a tanulást, elmélyíthetik az ismereteket, 
érdeklődési területeket, az érzelmeket és a kreativitást. Ezek a művészi munkák arra is kiváló 
lehetőséget nyújtanak, hogy a közösséggel (iskolával és másokkal) megosztva hatással legyenek 
a szemlélőre és növeljék a bevonódását.  
 
Bár a rajzolás beépítése a gyermekek természettudományokra tanításába mind a tanárok, mind 
a diákok számára előnyösnek mondható, a kívánt eredmények elérése érdekében azt a megfelelő 
módon alkalmazni is kell (Fiorella & Mayer, 2015) és kutatások bizonyítják, hogy a tanárok ritkán 
alkalmazzák e téren a gyerekek rajzait (Wilson & Bradburry 2016; Areljung et al. 2021).  

Emiatt szükséges több ismeretet szerezzünk arról, hogy milyen keretfeltételek között 
alkalmazhatjuk a rajzot a tanítás eszközeként, ideértve az sni-s gyermekekre vonatkozó 
kondíciókat is, továbbá ezt a tudást terjeszteni kell a gyakorló szakemberek között. Ezen 
útmutató (és maga a Yard4All - A kert mindenkié projekt) támogatja a pedagógusokat olyan 
tevékenységek fejlesztésében és megvalósításában, amelyek a természettudományos tárgyak 
tanulása során eszközként alkalmazzák a rajzot.  

A projekt során a résztvevő tanárok számára képzéseket szerveztünk a rajz, mint eszköz a 
természettudományos tárgyak tanítása során (C1 és C3) és inkluzív gyakorlatok (C2) 
témakörökben.  
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Mi értünk rajzolás alatt? Miért olyan hatásos a tanulás szempontjából?  
 

A rajzolás nagyjából úgy írható le, mint egy generatív jelzési folyamat, és ezért, mint ahogy más 

szemiotikai formáknak is, megvan a lehetősége arra, hogy a jelzést készítők számára lehetővé 

tegye az érvelési folyamatok megvalósítását (Tytler, Prain, Aranda, Ferguson és Gorur, 2020). A 

rajzolás olyan tevékenység, amelyben az ember már egészen kicsi kora óta benne van. Akkor 

kezdi, amikor a finommotoros készségek kialakulnak. Ez a fajta tevékenység elmélyíti a 

tapasztalatokat, és ami még ennél is fontosabb, lehetővé teszi a gyermekek számára, hogy 

átértelmezzék, átdolgozzák és megértsék azokat. A rajzolás motivációt és eszközöket ad a 

tanuláshoz, elősegíti, hogy a gyermekek merjenek kérdéseket feltenni, táplálja a rácsodálkozás 

képességét, az ötletek generálását és a problémamegoldást (Adams, 2009). A rajz segítheti a 

diákokat abban is, hogy összefüggést találjanak az emlékek, gondolatok, álmok és vágyak belső 

világa, valamint az érzékek segítségével megtapasztalt külső világ között. Az ilyen fajta 

kapcsolódás nélkülözhetetlen a természettudományos tanulás hitelessé tételében, valamint 

abban, hogy az észlelés és a megismerés közötti lényegi kapcsolat létrejöhessen (Adams, 2009; 

Binder, 2017).  

A rajzolás, mint tanulási és oktatási stratégia bevonásának egyéb okai abban rejlenek, hogy a 
gyermekek számára ez a tevékenység önmagában is számos, általános és ismert előnnyel jár (lásd 
1. táblázat). A rajzolás hozzájárul a 21. századi ember számára fontos attitűdök és készségek 
kifejlesztéséhez is: táplálja és növeli a bizalmat a tanulás iránt, erősíti a kitartást és növeli a 
kockázatvállalás képességét (Adams, 2009). Továbbá a rajzolás, többek között segíti a 
gyermekeket az elemzési és értelmezési készségeik kifejlesztésében, valamint kommunikációs 
készségeik továbbfejlesztésében. Valójában a készségek széles skáláját fejleszti, a fizikaiaktól az 
érzelmi készségek sok típusáig bezárólag. 
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A rajzolás célja  
 

Míg a rajzok sokféle módon osztályozhatók, például témájuk alapján (portré, táj), a használt 

eszköz alapján (ceruza, rajzszén, akvarell...) vagy a cél alapján (megfigyeléses rajz, képzeletből 

eredő rajzok vagy tervrajzok), ezek mindegyike valahogyan ahhoz kapcsolódik, hogy maga a rajz 

hogyan készül. Ahhoz azonban, hogy megérthessük a rajzot, mint a tanulás egy eszközét, 

hasznosabb dolog arra rákérdezni, hogy a rajz mire szolgál, és nem pedig arra, hogy hogyan 

készült (Adams, 2017). Ily módon a hangsúly a rajz fizikai megjelenéséről azonnal áttevődik arra, 

hogy a tanuló mit tanul meg a rajz által (Adams, 2017). 

Adams (2017) a rajz négy fő kategóriáját határozza meg, melyek alapja az, hogy hogyan 

reflektálunk a rajz céljára. Ezeket ebben a dokumentumban fogjuk felhasználni.  

1.: Ellenőrző lista a rajz előnyeiről (Adams 2009) 

 

A rajz szimbolikus nyelv, ami bizonyos kódokat és egyezményes 

jeleket használ.  

A rajzolás különböző módjai különfajta gondolkodásmódra 

késztetnek.  

A rajzkészséget gyakorlással lehet fejleszteni.  

A rajz segíthet a gyerekeknek a tapasztalataik átgondolásában és 

újrafeldolgozásban, annak érdekében, hogy megértsék ezeket.  

A rajzolás lehetőséget ad az érzések feltárására.  

A rajz használható dolgok leírására és elmagyarázására.  

A rajz használható ötletek kifejezésére, megértésére és közlésére.  

Rajz kiindulhat megfigyelésből , emlékezetből vagy a képzeletből.  

A rajz segíthet meg elképzelni és megtervezni valami új dolgot.   

A rajz segít, hogy a dolgok megtörténjenek! 

A rajzolás segít neked tanulni.  

A rajzolás segíti a gondolkodásodat.  
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Észlelés: a rajz, mint észlelés segít az érzékelések, érzések, ötletek és gondolatok 

rendszerezésében és rendezésében. Elsősorban magának a rajzoló személynek a javát szolgálja. 

Lehetővé teheti számukra a világ megismeréséhez és megértéséhez szükséges megfigyelési és 

értelmezési képességek felfedezését és fejlesztését. Elképzelhető, hogy mások nem értik a 

rajzokat, de nem ez számít. 

Kommunikáció: a rajz, mint kommunikációs eszköz, az a rajz, amely elősegíti, hogy az ötletek, 

megfigyelések, gondolatok vagy érzések, mások számára is értelmezhetővé váljanak.  

Leleményesség: A rajz, mint leleményesség abban segít, a gondolatokat kreatívan alakíthassuk 

és fejleszthessük. Ez az a pont, amikor mindaddig nem születik meg a gondolat, amíg láthatóvá 

és hozzáférhetővé nem válik - és ezért alkalmas arra, hogy megváltoztatható és irányítható 

legyen. 

Cselekvés: ez a fajta rajz hidat képez a képzelet és a megvalósítás között. A szándék nem csupán 

az, hogy az elképzelések és javaslatok tartalmára összpontosítsunk, hanem az is, hogy teszt alá 

vessük azokat annak érdekében, hogy lássuk, hogyan valósíthatók meg.  

 

Tudományos vizsgálat rajzolással 
 

A tudományos vizsgálat fogalma többféleképpen értelmezhető. Ha integrált megközelítésben 
gondolkozunk, a következőképpen írható le:  
  
 

„A kutatás sokrétű tevékenység, amely magában foglalja a megfigyelést; kérdések feltevését, könyvek és 
egyéb információforrások vizsgálatát annak érdekében, hogy kiderüljön, a témáról mi tudható; a 
vizsgálatok tervezését; a tudományos bizonyítékokat tükröző, már ismert kutatások áttekintését: adatok 
összegyűjtésére, elemzésére és értelmezésére használt eszközök: válaszok, magyarázatok és előrejelzések 
javaslata; és az eredmények közlése. A vizsgálat megköveteli feltevések azonosítását, a kritikai és logikus 
gondolkodás használatát, valamint az alternatív magyarázatok mérlegelését. 

                                                                                 (Carlson, Hemphrey és Reinhardt, 2003, 23. o.). 
 
 

A gyermekek kezdeményezőkészségében és saját érdeklődésében rejlő lehetőségek 
kiaknázásának egyik módja, hogy az oktatást a kutatáson alapuló tanulás-megközelítést szem 
előtt tartva tervezzük meg. Ez a tanulási megközelítés hangsúlyozza a tanuló szerepét a tanulási 
folyamatban. A tanulókat arra ösztönzik, hogy fedezzék fel az anyagot, tegyenek fel kérdéseket, 
osszák meg ötleteiket, és a cselekvés által tanuljanak. Ez lehetővé teszi számukra, hogy 
tudásukat a felfedezés, tapasztalatszerzés és megbeszélés révén építsék. A rajzolás, akár 
egyedül, akár kooperatív módon, jól illeszkedik ehhez a munkamódszerhez. 
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Vizsgálati egységek  
 

 

 

„A tudás narancssárga pontjait a 

baloldali ábrán a narancssárga 

tapasztalati kör veszi körül. Amikor 

a tudást alátámasztja a 

tapasztalat, akkor valóságossá 

válik, a tanuló valóban a 

magáénak tudhatja. S aki azután 

az összefüggéseket is átlátja, az a 

megszerzett tudást értelmes 

célokra fogja felhasználni. ” 

Paula Briggs, 2020 

 

 

 

1. Kerttervezés az iskolaudvarban 
 

A tevékenység leírása 

 

A kert, valamint az ahhoz tartozó munkaterületek kialakítás megtervezése olyan projekt, amelybe 

a gyerekeket a tervezés különböző szakaszaiban be lehet vonni. 

A kialakítandó kert helyszínének kiválasztása magában foglalja a környezeti tényezők 

tanulmányozását, elemzését és értékelését: napsütésnek, esőnek és szélnek való kitettség, a talaj 

és a terep lejtőjének viszonyai, természetes vízelvezetés, erózió. Ezek vizsgálata lehetőséget 

biztosít többek között az ökológia, a geológia, az éghajlat, az időjárás koncepcióinak 

tanulmányozására is. 

A gyerekek szintén kaphatnak feladatokat az asztalok és padok megtervezésében és 

megépítésében. Ebben az esetben a technológia és a tervezés területe is megismerhető például 

az asztalosmunkák révén, s mindez kiváló alkalom lehet a körforgásos gazdálkodás bemutatására, 

és a fenntartható fejlődés fontosságának szemléltetésére is. 
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1. 1 ábra: A gyerekek terveket készítettek az iskolakert kialakításához, táblákat rajzoltak az ültetett növények megjelölésére és 

dokumentálták az elvégzett feladatokat Budapesten, a Kelenvölgyi Iskolában 
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1.2: A gyerekek díszítették az ültetőládákat, és terveket készítettek az iskolakert kialakításához (Bukarest, Scoala Gimnaziala 

nr.28) 

 

 

Rajzolásos tevékenység 

Az egyik rajztevékenység lehet magának a 

kertnek a megtervezése is; az öntözőrendszer 

rajzai, a természetes vízhozam dinamikus 

megjelenítései, az időjárási tényezők 

koncepciórajzai, stb. Mindez arra is 

lehetőséget teremt, hogy a gyerekek 

megismerjék a térképkészítés/rajzolás 

művészetét, mely magában foglalja a 

matematikai/geometriai készségeket, csak 

úgy, mint a színekhez, mintákhoz, 

piktogramokhoz kapcsolódó művészi 

készségeket is. 

2.1 : Időjárással kapcsolatos koncepciórajzok a Kelenvölgyi Általános Iskolából  
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2.2.. ábra: A kert megtervezése: a gyerekek megrajzolnak egy lehetséges tervet, miután egy esőzéses időszakot követően 

megfigyelték a terület vízelvezetésének mintáit. 

 

Lehetőségek megvizsgálása:  

- a víz körforgása; üledék áramlása; erózió; a talaj tulajdonságai; gravitáció; mennyiségek és 

áramlások; fenntartható építkezés, kerület és terület.  

  



15 

2. Az ágyások előkészítése 
 

A tevékenység leírása 

A talaj levegőztetése és/vagy komposzttal dúsítása, a szalmafedés (mulcsborítás) felfrissítése és 

újjáépítése minden évszak elején szükséges lehet. E művelet célja, hogy a növények kedvezőbb 

feltételek mellett növekedhessenek: a tömör talaj akadályozza az egészséges gyökérfejlődést, a 

növények optimális fejlődéséhez kiegyensúlyozott tápanyagellátás szükséges. Az ágyások 

takarása fontos a vízmennyiség egyensúlyban tartása, valamint visszatartása szempontjából, 

továbbá az erózió minimalizálása, a különböző gyomnövények tápanyag-elszívásának 

csökkentése érdekében. 

Ez a művelet teret enged a fizikai munkavégzésnek (ásás, a talaj átforgatása, a komposzt 

szállítása, stb.), továbbá ezáltal ismeretek szerezhetők például a talaj szerkezetét és összetételét 

illetően, valamint az ökológiai fogalmak is érthetőbbé válnak (többek között példuál a tápanyagok 

újrahasznosulása; táplálkozási lánc; víz körforgása; szén-körforgás). 

 

        

  3. ábra: ásás (jobbra), fedés szalmával (középen), az ágyások készen állnak az ültetésre (balra).  

 

Aktuális időszak: a kerti munkák megkezdésekor, vagy akkor, amikor szükségessé válik, például 

betakarítás után, új ültetéseket megelőzően 

 

Gyakorlati teendők: 

⦁ Távolítsd el a talajtakarót, 

⦁ adj komposztot a földhöz, 

⦁ keverd össze a komposztot a földdel, 

⦁ fedd le ismét szalmával.  
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Rajzolásos tevékenységek: 

Rajzold le az elvégzett munkát/rajzold le, hogyan végezted a munkát, így a későbbiekben mindannyian 

emlékezni fogunk rá/hogy mikor szükséges elvégeznünk ezeket a feladatokat a következő év során (ez egy 

együttműködési mód is lehet, amelyben különböző csoportok azt a feladatot kapják, hogy 

dokumentáljanak egy konkrét tevékenységet).  

Jegyezzük fel az ágyás elkészítéséhez szükséges feladatok sorrendjét - készítsünk "képregényt" ebben a 

témában. 

Készítsük el az ágyás keresztmetszetét, amikor az elkészült. 

Évről-évre rajzoljuk meg a tájépítészeti térképet és kerttervet. 

 

 

Vizsgálati ágak: 

Milyen tulajdonságai vannak a talajnak és mi az összetétele? 

Komposzt: mi ez, és miért adjuk hozzá? 

Miért kell átforgatni és szellőztetni a talajt? 

Miért szükséges a szalmával vagy egyéb anyaggal való lefedés? 

Hogyan lehet megakadályozni a talaj összepréselődését? 
 

  

Tudományos koncepciók: 

A talaj összepréselődése befolyásolja a víz beszívódását és megtartását, a gyökérhez való 

beszivárgást, az elégséges oxigénmennyiséget és a mikrobiológiai aktivitást. 

A talajtakarás megvédi a talaj mikroorganizmusait és megakadályozza az eróziót. 

A talajban élő mikroorganizmus-fajok fontosak a növénybetegségek elleni küzdelem és a 

szennyező anyagok lebontása szempontjából. 

A talajban lévő mikroorganizmusok felelősek a szén és a nitrogén körforgásáért. 

 

Kompetenciák: 

gyakorlati készségek; együttműködés; mikroszkópikus méretű fajok különböző típusainak 

megfigyelése; a talajszerkezet megfigyelése 
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3. A Komposzt előállítása és gondozása 
 

A tevékenység leírása 

A komposztálás a permakultúra egyik lényeges feladata, célja a talaj dúsítása. A komposzt 

előállítása számos tevékenységet foglal magában, melyek során egy adott közösség együtt 

dolgozhat (pl. szerves hulladékok összegyűjtése otthon, vagy az iskolai menzán). 

A komposzt gondozása magában foglalja a környezeti tényezők, például a napfény, páratartalom 

és árnyék ellenőrzését. A páratartalmat bizonyos élőlények jelenléte vagy hiánya mutatja. Ez 

gazdag lehetőséget biztosít, hogy az állatokról tanuljanak a gyerekek, megismerjék 

szükségleteiket és életvitelüket. 

 

    

4. ábra: A gyerekek konyhai élelmiszerhulladékot tesznek a gilisztakomposztba 
 

 

Aktuális időszak:  

egész évben 

 

Gyakorlati tevékenységek:  

- Gyűjtsük össze az élelmiszerhulladékot; aprítsuk össze az anyagokat a megfelelő méretűre 

és adjunk hozzá szárazanyagot (heti három alkalommal). 

- Forgassuk át a komposztot heti szinten és építsük újra a rétegeket (lásd 4-8. oldal - 

Organikus kert fenntartása útmutató) 

- Ellenőrizzük a komposzt nedvességi szintjét - mindez magában foglalhatja jegyzőkönyv 

készítését a hőmérsékletről, páratartalomról, ph-ról, tápanyagokról 
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- Figyeljük a megjelenő állatokat: a legyek és szúnyogok azt is jelezhetik, hogy túl nagy a 

páratartalom; a pinceászka, a közönséges gömbászka vagy a hangyák azt jelzik, hogy nincs 

elegendő nedvesség.  

 

 

Rajzolásos tevékenységek:  

 

- Rajzold meg a komposztban található férgeket; rajzold le, hogyan mozognak; 

- Rajzold le, hogy véleményed szerint mi történik az étellel, amikor a komposztba kerül; 

- Készíts használati útmutatót a komposzt gondozására vonatkozóan (kooperatív rajz); 

- Rajzold meg azokat az organizmusokat, amelyeket a komposztban találsz; rajzold le, 

hogyan mozognak ezek az organizmusok; 

- Rajzold meg a gilisztakomposzt mikro-ökoszisztémáját. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. ábra: A talaj lakóiról és a magaságyásba kerülő anyagokról készült ábrák (Budapest, Kelenvölgyi Általános Iskola) 
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Vizsgálati ágak: 

- Mi történik az élelmiszermaradékokkal, amelyeket a komposzthoz adunk? 

- Mi szükséges a férgek gyarapodásához? 

- Hogyan mozognak a férgek? 

- Eltérő páratartalom esetén miért találunk különböző élőlényeket a komposztban? 

 

Tudományos koncepciók:  

- tápanyagok újrahasznosulása, lebomlása és a lebontást végző szervezetek 

- különböző organizmusoknak különböző feltételekre van szükségük a fejlődéshez 

- valamennyi organizmus a páratartalom, a fény, a tápanyagmennyiség és a hőmérséklet 

optimális szintjén tud csak fejlődni 

- az állatok mozgása - forma és funkció 

 

Kompetenciák:  

megfigyelés; hipotézisek tesztelése kísérletezéssel, tudományos módszerek, érvelés 

 

Ötletek feltárása 

A komposzt „életének” követéséhez szereljünk ablakot a komposzttároló oldalába, hogy 

megfigyeljük, hogyan változik a komposzt az idő múlásával. Ezután idővel megfigyelhető a talaj 

szerkezete és a komposztban élő állatok életciklusa. 
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4. Vetés és a palánták nevelése  
 

A tevékenység leírása 

A vetés általában zárt térben történik, kisméretű tárolóedényekbe, hogy aztán erős és egészséges 

kis növénypalánták fejlődhessenek, amelyeket később kint ültetünk el. A vetést jó előre el kell 

végezni. Projektként szolgálhat maguknak a diákoknak is, családjaikkal együttműködve 

megtervezhető a folyamat.  

Bár a gyakorlati tevékenység önmagában egyszerű, lehetőséget ad a természettudományos 

tananyag több területének és a fejlesztésére, és a gyerekek vizsgálódással történő tanulása során 

fogalmak, kompetenciák és attitűdök elsajátítására.   

A vetés és a palánták nevelése olyan kísérletek lefolytatására indít, ahol a környezeti változók 

változtathatók. Ebben az összefüggésben a tudományos kutatás elemei, mint a kísérletterv 

hipotézisállítása, valamint a mintavételezés, replikáció, adatgyűjtés és adatrögzítés kérdései 

megvitathatók. 

 

    6. Ábra: a vetőmagok elhelyezése tálcákban és újrahasznosított italos és joghurtos palackokban, dobozokban 
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Gyakorlati teendők 

- Újrahasznosított tárolóedények a vetéshez (például csomagolóanyagokból), 

újságpapírból készített tárolók (origami) 

- vetés 

- a palánták öntözése és ápolása, amíg készen nem állnak a kiültetésre 

- a környezeti feltételek rendszeres ellenőrzése és regisztrálása 

 

Rajzolás 

 

A rajzolási tevékenység a magok csírázási folyamatának dinamikáját követik: minden diáknak van 

egy (vagy több) vetőmagja, azokat rendszeresen lerajzolja azonos méretű kis papírokra (például 

post-it-ekre): ezeket a rajzokat kiteszik egy nagy táblára, hogy mindenki nyomon követhesse az 

egyes növények fejlődését. Végül a rajzokból akár egy animációs füzet is készíthető. Minden 

rajzolási tevékenységet alkalmas erre, amely által az idő múlása szemléltethető.  

 

 

 

 

 

 
    7. Ábra: A budapesti Kelenvölgyi Általános Iskola diákjainak munkái az ültetésről, csírázásról és a palánták fejlődéséről. 
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Vizsgálati ágak 

 

- A vetőmagokat napi szinten gondozni kell, hogy egészséges palánták nőhessenek 

belőlük, amelyekből aztán maga a növény fog kifejlődni. 

- Mi történik, ha elültetünk egy vetőmagot? 

- Mire van szüksége a magnak, hogy kicsírázzon és egészségesen növekedjen?  

 

Tudományos koncepciók 
 

- A magban tartalmazza az új növényt (epikotil, hipokotil, hajszálgyökér, sziklevél, stb.) 

- A magoknak bizonyos feltételekre van szükségük a növekedéshez, nem minden 

magnak felelnek meg ugyanazok a feltételek 

- A különféle magok csírázása és növekedése különböző hosszúságú időt vesz igénybe 

- Egyes magok nem csírázhatnak 

- Mikor áll készen a palánta a kiültetésre? 

 

 

Kompetenciák 
 

Kutatási készségek (szisztematikus megfigyelés és az eredmények szisztematikus rögzítése); 

kommunikációs készségek (a prezentáció elkészítése - feliratok, címkézés); szervezési és 

önértékelési készségek (a mag életben tartása és fejlődése; a saját magról gondoskodni és a 

növekedését regisztrálni); az élőlényekről való gondoskodás, az azok iránt érzett felelősség. 

 

 

A lehetőségek megvizsgálása 

 
A fenti tevékenységek alkalmasak a csírázási arányok és a növekedési görbék különböző módon 
történő elemzésére és ábrázolására is: törtek, százalékok vagy különböző típusú diagramok és 
grafikonok is használhatók. 
Nézz utána egyik kedvenc növényed eredetének! 
Melyek az őshonos növények nálunk? 
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5. Ültetés a kertben 
 

A tevékenység leírása 

A vetőmagok ágyásokba ültetése a permakultúra alapelvei szerint alapos tervezést és 

megfontolást igényel azt tekintve, milyen fajokat hová ültethetünk az ágyáson belül. Meg kell 

vizsgálni, hogy az egyes növények mit igényelnek. Továbbá annak is szükséges utánajárni, hogy 

milyen megfelelő növénytársítási lehetőségek vannak (társításokkal kapcsolatos információkat az 

„Útmutató a permakultúrás kert kialakításához az iskolákban” című fejezetben talál) és melyek a 

növekedés optimális feltételei. Ennélfogva ez a tervezési tevékenység egyben gyakorlati feladat 

is, mely által az egyes természettudományos kompetenciák fejlesztésére is lehetőség nyílik.  

Az ültetést össze kell hangolni a korábbi vetési tevékenységgel - a diákok azokat a palántákat 

ültetik ki, amelyeket már előzőleg beültettek és gondoztak. 

 

     

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ábra: A palántáik kiültetésére váró gyerekek (balra fent), a vetőmag helyének elkészítése egy nádból készített eszközzel 

(középen fent), és egy újonnan kifejlődött fejes saláta beültetése (jobbra fent). A budapesti Kelenvölgyi Általános Iskolában 

palántáztak a gyerekek (lent).  
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Aktuális időszak 

Az adott országtól függően változó - például Portugáliában két vetési időszak is van.  

 

Gyakorlati teendők 

- Eszközök készítése az ültetőlyukak kialakításához; 

- Mini üvegházak készítése és használata; 

- Az ültető ágyásokban a sorok megfelelő elhelyezésének megtervezése; 

- A növények közötti megfelelő távolság kiszámítása a növény napfény- és 

vízigényének, valamint növekedési ütemének megfelelően; 

- Tervezés és ültetés a társítás alapelveinek megfelelően; 

- Magában foglalhatja a tevékenységek szisztematikus dokumentálását, valamint az 

évről-évre váltakozó abiotikus és biotikus tényezőket is.  
      

Rajzolásos tevékenységek 

Rajzold meg az elültetett növényeket ábrázoló ágyás térképét, amely bemutatja a 

növénytársításokat! 

Rajzolja meg az elültetett növényeket ábrázoló ágyás térképét, amely a növények közötti 

távolságot jelöli! 

Rajzold le egyik kedvenc növényed palántáját (később össze lehet hasonlítani a már kifejlett 

növénnyel)! 

Készíts képes forgatókönyvet az ültetéshez szükséges tevékenységek sorrendjéről! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

8. ábra: Csírázás és palánta fejlődésének megfigyelése, rögzítése rajzzal a Kelenvölgyi Általános Iskolában, Budapesten.  
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Vizsgálati ágak 

- Melyek a legmegfelelőbb anyagok az ültetési eszközök elkészítéséhez? 

- Milyen anyagokból lehet mini üvegházat készíteni? 

- Hogyan változtatják meg az üvegházak a növekedési körülményeket (hőmérséklet és 

páratartalom)? 

- Mely növények fejlődhetnek gyorsabban az üvegházak belsejében (vagy azokon 

kívül)? 

- A növényeknek fényre, vízre, tápanyagokra és térre van szükségük: valamennyi 

növénynek ugyanazokra a körülményekre van szüksége (fény, víz, tápanyag, tér stb.)? 

- Milyen gyorsan nőnek a növények: vajon minden növény azonos sebességgel 

növekedik és fejlődik? 

 

Tudományos koncepciók 

- A növény növekedése 

- A növények növekedésének feltételei (hőmérséklet, fény és páratartalom) 

- Növényanatómia - gyökértípusok, levél- és szártípusok 

- Milyen funkciói vannak a növény különböző részeinek? 

- Virágzás és gyümölcsözés 

 

Kompetenciák 

megfigyelés; távolságok és területek mérése; becslés és előrejelzés adatok alapján; tervezés; 

döntéshozatal; problémamegoldás 

 

Lehetőségek megvizsgálása 

Elemezze a talaj típusát (homok és agyag talajösszetevők); térképezze fel a növények 

fejlődésének mérési módjait és értékelje a legjobb módszereket ehhez kapcsolódóan 

(gyökérnövekedés, levélnövekedés, szárnövekedés). Számítsa ki az egyes növények növekedési 

ütemét. Hasonlítson össze különböző országokat - hogyan nő ugyanaz a növény az egyes 

országokban.  
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6. Gyomnövények és gyomlálás 
 

A tevékenység leírása 

A gyomlálás a kertgondozás rutintevékenységei közé tartozik. Annak ellenére, hogy a talajtakarás 

valamelyest visszaszorítja a gyomok növekedését, egyes gyomok így is megjelennek. A gyomlálás 

azt is jelenti, hogy a növényeket alaposan meg kell figyelni, hogy kizárólag a nem kívánt gyomokat 

távolítsuk el, ezzel is csökkentve a tápanyagelszívást. 

A gyomoknak sokféle alakja, virágzata és alakzata létezik, ezek másképp néznek ki, mint a 

termesztett növényeink. Ez a növények jellemzőinek további vizsgálatára is lehetőséget kínál - 

virágzat-formák, szétterjedhet-e a növény vagy sem, stb.. 

 

   

1. ábra: Gyomnövényt rajzoló gyerekek (balra fent), egy 

egész, senki által nem ismert gyomnövény rajzolása. (fent 

középen), valamint egy szőrös és szúrós levél közeli rajza, amely 

a „Tépőzáras növény” nevet kapta (fent jobbra). 

Gyomnövény rajzolás kooperatív módszerrel a Kelenvölgyi 

Általános Iskolában (lent).  

 

 

 

 

 

Aktuális időszak:  

egész évben  
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Gyakorlati teendők:  

- Húzzon minden olyan növényt, amelyet nem szeretne a kertben látni! 

- A kihúzott növényeket hagyja szétterítve a talajon (talajtakarás és tápanyagok 

újrafeldolgozása céljából) 

- Gyomnövények regisztrálása katalógusban 

 

Rajzolásos tevékenységek:  

A gyomnövények megfigyeléses rajza: minden diák lerajzol egy gyomnövényt, amelynek részletei 

által az adott növény felismerhető, s ezáltal létrehozható egy katalógus a kertben található 

gyomnövényekről; mindenki megrajzol egy-egy részletet (a levél, a virág vagy a növény egy másik 

részéről), s a végén ezen részletdarabkák összeragasztásával „felépül” a teljes növény egy 

nagyméretű poszteren. 

 

Vizsgálati ágak 

- A kertünkben található minden növényt szeretnénk megtartani, vagy csak azokat, 

amelyeket elültettünk? 

- Hogyan tudjuk eldönteni, mely növényeket tépjünk ki (a gyomokat)? 

- Hogy kerülnek oda olyan növények, amelyeket nem mi ültettünk el? 

- Miért szükséges a gyomnövényeket eltávolítani? 

- A kitépett növényekkel lehet olyasmit csinálni, amivel jót tehetünk a saját 

kertünknek? 

 

Tudományos koncepciók:  

- a növények versengenek a rendelkezésre álló napfényért, tápanyagokért, vízért és 

térért; 

- a lebomló növények visszavezetik a tápanyagokat a talajba; 

- sok olyan mag is található a földben, amit nem mi tettünk oda 

 

Kompetenciák:  

megfigyelés, összehasonlítás, bizonyos kritériumok alapján történő megkülönböztetés és 

osztályozás; alak- és funkciókapcsolódások létrehozása. 

 

A lehetőségek megvizsgálása: 

Elemezze a talaj térfogatát, számolja meg és vizsgálja meg az elérhető vetőmag típusokat. 

Végezzen összehasonlítást más területek talajmintáival - például egy erdőben vagy 

kukoricaföldön találhatóéval.  
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10. ábra: A Kelenvölgyi Általános Iskola tanulóinak kooperatív gyomnövény rajza 6 egyedi részletben és egészben.   
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2. Növényvédelem és a beporzók vonzása 
 

A tevékenység leírása  

Egy permakultúrás kertben sok feladatot kell elvégezni érdekében, hogy a növények ne váljanak 

bizonyos növényevő kártevők áldozatává, valamint hogy magukhoz tudják vonzani a beporzókat. 

Ilyen teendők például a csigák csapdába ejtése, vagy a rovarok odavonzását célzó 

kezdeményezések. Egyesek feladatok a kerttervezés körébe tartoznak, például egy kerti tó 

építése, más teendők pedig a fenntartási tevékenységek részét képezik. 

 

   

 

 

11. ábra: Gyermek, amint szegfűt ültet a csigák és meztelen csigák távoltartása céljából (balra fent), valamint az aromás növények 

ágyásainak két különböző elrendezése abból a célból, hogy a beporzókat odavonzzák (középen és jobbra). Kertben élő állatok 

tanulmányozása és rajzolása a budapesti Kelenvölgyi Általános Iskolában. (lent) 
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Aktuális időszak:  

egész évben   

 

Gyakorlati teendők:  

- Aromás növények ültetése a rovarok vonzására; 

- Taszító növények telepítése a csigák távol tartására; 

- Sörcsapdák megépítése és felállítása a csigák és meztelen csigák ellen; 

- A növények ellenőrzése, hogy a rovarok vagy egyéb állatok okoztak-e bármilyen 

károsodást rajtuk; 

- A látogató rovarok és más állatok megfigyelése. 

 

 

Rajzolásos tevékenységek  

Rovarok és más organizmusok megfigyeléses rajzolása, kiemelve azon részleteket, amelyek 

alapján az adott organizmus felismerhető; a növényeken megjelenő rovarkárok megrajzolása. 

Binokuláris nagyítóval megfigyelt rovarok rajzolása. A diákok rovarházakat, meztelen csiga 

csapdákat és egyéb csapdákat jelenítenek meg elképzeléseik lerajzolása által.  

 

Vizsgálati ágak 

- Mi eszi a növényeinket? 

- Milyen állatokat látunk a kertünkben? 

- Mely rovarokat vonzzák az aromás növények? 

- A kertet látogató állatok élőhelyeinek felfedezése. 

 

 

Tudományos koncepciók 

Az élőlények felismerése, összehasonlítása és osztályozása; az élőlények élőhelyeinek leírása.  

 

Kompetenciák 

megfigyelés; hipotézisek tesztelése kísérletezés által, tudományos módszerek, érvelés 

 

A lehetőségek megvizsgálása 

Annak vizsgálata, hogy a sörcsapdák vajon hogyan vonzzák oda a csigákat, és ennek 

összehasonlítása egyéb szerekkel. 

Miben rejlik a kerti tó jelentősége a veteményeskert szempontjából? 

 



31 

3. Betakarítás  
 

A tevékenység leírása 

A növények az év különböző szakaszában állnak készen a betakarításra. Ugyanakkor, amit 

bizonyos növényekről betakarítunk, eltérhet attól, amit valamelyik más növénnyel teszünk: a 

káposztának csak a levélzetét szedjük le, míg a brokkolinak és a póréhagymának a virágzatát. A 

sárgarépát és a metélőhagymát oly módon szedik, hogy azok minden részét eltávolítják a földből. 

A diákok egészen addig részt vesznek a betakarítási folyamatban és annak menedzselésében, míg 

a termények el nem érik a fogyasztókat (például otthon, piac, vagy iskolai menza). 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. ábra.    A zöldborsó leszedése és a termés (balra fent), valamint a betakarított zöldségek (középen fent) vizsgálata, és a 

frissen betakarított póréhagyma részleteinek megrajzolása (jobbra fent). Kerti terményekből készülő gyümölcssaláta 

készítésének rajzos dokumentációja a Kelenvölgyi Általános Iskolából Budapestről.  
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Aktuális időszak:  

Növény-, és vegetatív ciklusfüggő (például a póréhagyma az ültetéstől számított 5 hónap után 

betakarítható, míg a cékla 2 hónap után).  

 

Gyakorlati teendők: 

- A levélzet (pl.: káposzta, mángold), a virágzat (pl. brokkoli, karfiol) vagy a termés (pl. 

paradicsom, zöldborsó, bab) betakarítása. 

- Egész növények betakarítása (pl. póréhagyma, sárgarépa, cékla, fejes saláta). 

- A betakarított növények számolása és lemérése. 

- A betakarított zöldségek azonos érték/tömegű dobozokba való csomagolása. 

 
 

Rajzolásos tevékenységek:  

Betakarítás után meg lehet rajzolni az egész növényt: megfigyeléses rajzolás a teljes növényről, 

valamint az egyes növényi részekről. 

 

 

Vizsgálati ágak 

- Mikor kell betakarítani a különböző növényeket a kertben? 

- Mennyi időbe telik, míg egy növény eléri végleges formáját? 

- Miért az egész növényt szüreteljük le olykor, máskor pedig csak annak egy részét? 

- Amikor betakarítunk bizonyos terményeket, ültetünk újakat a kiürült területre? 

 

Tudományos koncepciók 

- A különböző növényeknek különböző az életciklusa. 

- A különböző növények különböző növekedési mintákat követnek. 

- A növények anatómiája - beleértve a gyökeret, leveleket, virágzatot és 

gyümölcstermést - nagyban eltér. 

- Hogy néznek ki a különböző szervek és milyen funkciót töltenek be a növény 

életében (raktározó szervek, előállító szervek)? 

 

 

Kompetenciák 

megfigyelési készségek; a betakarítás mérése; a betakarítás megtervezése, a zöldségek 

összeszedése és csomagolása; döntéshozatal azzal kapcsolatban, hogy mi áll készen a 

betakarításra/szüretre.  
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A lehetőségek megvizsgálása 

Nézz utána, miért azt a részét esszük meg egy adott növénynek, amit megeszünk.  Gyűjts 

ötleteket azzal kapcsolatban, hogy milyen növényeket fogyasztunk a (pl. főként gyümölcsöt 

eszünk, vagy gyökérzöldségeket?). 
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II. rész – Gyakorlati és módszertani ajánlások   
 

Általános javaslatok  
 

A jelen útmutató elkészítésének alapötlete annak a tapasztalatgyűjtő munkának az eredménye, 

amelyet a csapat az AEDCI-nél (a projektben résztvevő portugál iskola) kifejlesztett kísérleti 

projektek/tevékenységek során gyűjtött, az NTNU (Norvég Tudomány- és Technológiai Egyetem) 

csapatának közreműködésével. Ebből a tapasztalatcsomagból született meg a gyakorlati 

feltételek azon sora, amelyek, úgy gondoljuk, hogy mindenki által alkalmazhatók és a tanulási 

tevékenységek szempontjából is nagyon hasznosak. 

 

Általános feltételek 
 

A gyermekcsoportok létszáma nem haladhatja meg a 15 főt. 

A tevékenységek időtartama nem lehet rövidebb, mint egy óra. Egy foglalkozás ideális 

esetben másfél óra, azért, hogy jusson kellő idő a megérkezésre, letelepedésre, a 

kertben végzett tevékenységek teljes elvégzésére, a rajzolásra, a tapasztalatok 

megtárgyalására és az összegzésre, mindezt a tanulás szempontjából is fontos nyugodt 

légkörben.  

A legjobb az, ha két oktató dolgozik a gyerekekkel (legalább a kísérleti szakaszban), 

hogy a tanulási folyamatokat megfelelően dokumentálhassák, így azokat később 

továbbfejleszthessék (lásd lent: „A tanulásról és a kapcsolódásokról szóló jelentés” 

című bekezdés). 

Az iskolavezetés támogatása nélkülözhetetlen. Időt és erőforrásokat kell biztosítani a 

projekthez, ezek biztosítják a megvalósíthatóság feltételeit. 

Ha a kertekben a gyerekekkel munkát végző pedagógusok nem az osztály tanítói, akkor 

ezen az osztályfőnökök bevonása a munkafolyamatokba megerősítést ad és számos 

más előnnyel jár a gyermekek számára (lásd lentebb: „A tanulásról és a kapcsolatokról 

szóló jelentés” című bekezdés). 

 

Fizikai feltételek:  
 

Ebben a részben az infrastruktúra azon elemeit mutatjuk be, amelyek megkönnyíthetik és 

bővíthetik a tudományos fogalmak feltárásának és a kutatáson alapuló tanulásnak a lehetőségeit. 

Ez nem átfogó lista, hanem a projekt során végzett gyakorlatból és kísérleti munkából ered. 

Fontos megjegyezni, hogy miközben lehetőségeket nyitnak meg, ezek az infrastrukturális elemek 
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önmagukban nem határozzák meg a munka sikerét. (További részleteket talál az „Útmutató a 

permakultúrás kert kialakításához az iskolákban” c. dokumentum 8. oldalán.) 

A kertek közvetlen szomszédságában legyenek olyan helyek, ahol a gyerekek együtt 

leülhetnek, beszélgethetnek, rajzolhatnak, megbeszélhetik megfigyeléseiket, 

kényelmesen és feszültségmentes körülmények között kommunikálhatnak egymással 

(kerti asztalok, székek, beleértve az sni-s gyermekek számára is megfelelő eszközöket 

és felszereléseket…). Ezek a terek legyenek a kert közelében, így a gyerekeknek 

lehetőségük van ide-oda mozogni a terek között, például amikor megfigyeléseiket 

rögzítik, és a rajzokat elkészítik. 

A különböző időjárási viszonyoknak megfelelő fedett helyiség megléte is jelentős 

mértékben javítja a lehetőségeket (pl. napernyő, eső elleni védelem, stb.) 

Szükséges egy zárt helyiség is a kert mellett, ahol elektromos áram áll rendelkezésre, 

így a tudományos kutatáshoz szükséges eszközöket és anyagokat (a rajzolás kellékei, 

rajzok, sztereo mikroszkópok, stb.) megfelelően lehet tárolni és őrizni. 

Előnyös, ha rendelkezésünkre áll egy kerti szerszámok és egyéb felszerelések 

elhelyezésére szolgáló tároló, ez a gyerekek munkaszervezési autonómiáját is 

megkönnyíti.  

 

Tippek a sikerhez: tervezés és a terv elvetése  
 

A foglalkozások célja és az elvégzendő tevékenységek legyenek egyszerűek és 

megvalósíthatók. 

Készítsen ütemtervet a napi tevékenységek elvégzéséhez (a csoportok nagysága, ki-

mivel foglalkozzon, stb.), így ezek a dolgok nem vesznek el időt és nem vonják el a 

figyelmet a lényegi dolgokról, nem akadályozzák a tevékenységek sikeres elvégzését.  

Osztálytermen kívül a pedagógus aggódhat a biztonság miatt, a zavaró tényezők miatt, 

valamint azért, hogy kézben tudja-e tartani a folyamatokat (mindezek bent az 

osztályteremben nem jelentenek különösebb problémát). Próbáljon meg nyugodt 

maradni e tekintetben, és álljon hozzá úgy, hogy tulajdonképpen "mi a legrosszabb 

dolog, ami megtörténhet?" 

Dolgozzon ki stratégiát a kockázatok és konfliktusok minimalizálására, ill. arra az esetre, 

ha a gyerekek figyelme más dolgokra terelődik. 

Mindig tartsa szem előtt a kooperatív tanulást és a társas interakciót elősegítő 

stratégiákat. 

Legyen inkább megfigyelő és coach, mint vezető. 
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Fókuszáljon - A tanulási tapasztalatok egészét és az azokban rejlő lehetőségeket tartsa 

szem előtt.  

Legyen részletes terve! És - ami a legfontosabb -, készüljön fel arra is, hogy elvesse ezt 

a tervet! 

   

A tervezés fontos, mert a jól felépített instrukciók a kerti munkák során bizonyítottan jó irányba 

mozdítják a tanulási folyamatokat. A tapasztalat azonban azt mutatja, hogy a gyerekek által 

kezdeményezett szabad tevékenységek szintúgy lehetnek gyümölcsözőek a tanulás 

szempontjából, ha nem még gyümölcsözőbbek. 

A gyerekek által kitalált projektek során a diákok spontán és önállóan működnek együtt a 

kutatásokban, tervezési munkákban, a tanultak felhasználásában és a problémamegoldásban is. 

Mindezért fontos, hogy lehetőséget biztosítsunk az ilyen jellegű projektek kivitelezésére is (lásd 

a 2. Melléklet: A gát projekt). 

  

2. Melléklet: A gát projekt 

 

"Összegyűjtjük az esővizet, hogy öntözhessük a kertet" 
Claudia Carolino, oktató, aki egy általános iskolai csoporttal dolgozik éppen, Portugáliában  

 

           

Ez a vizsgálat spontán tevékenységből indult, amelyet egy kisiskolás csoport végzett. A 

tanítójuk meséli:  

Heves esőzést követően érkeztünk a kertbe és néhány 4. osztályos diák észrevette, hogy 

a lezúduló víz árkot vájt a kert mellett. A diákok egy csoportja, nevezzük "A" csoportnak, 

nagyon izgatottá lett és megvizsgálta, hogyan alakította a víz az árkot, hogyan 

halmozódtak fel a kövek az alacsonyabban fekvő részeken.  Szóltak, hogy nézzem meg, mi 

történik. Az egyik diák felvetette, hogy meg kellene tervezni és fel kellene építeni egy kis 

gátat, mely felfoghatná a lefolyó vizet, melyet aztán öntözésre lehetne használni. A 

diákcsoport gyorsan munkához is látott, és teljesen úgy tűnt, hogy itt rám nincs is szükség. 
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Azoknak a diákoknak, akik nem mutattak nagy érdeklődést a gát építése iránt, adtam egy-

egy rutinfeladatot.  

Fél óra elteltével a diákok már kezdték is építeni a gátat, eszmecserét folytattak és 

stratégiát állítottak fel azzal kapcsolatban, hogyan tovább, majd újraértékelték az egész 

építkezést. A foglalkozás végén megkérdeztem a csoporttól, hogyan tervezik folytatni az 

építkezést a következő órán, milyen anyagokra lenne még szükségük. Kitűzték a célokat, 

megbeszélték, milyen alapanyagok kellenek, felvázoltak néhány stratégiát a legnagyobb 

kihívás leküzdésére: miként lehetséges az ilyen kemény és tömör talaj kivájása.  

A következő foglalkozás alkalmával az "A" csoport folytatta a megkezdett projektet. A 

másik, a "B" csoport, látva társaik előrehaladását, belekezdett egy olyan projektbe, 

melynek során az aromás növények spiráljának öntözik az esővíz felhasználásával. A "B" 

csoport úgy döntött, hogy vályogot fog használni az ötliteres műanyag palackokból 

megalkotott öntözőszerkezet stabilizálásához - a következő foglalkozáson pedig már az 

egész csoport vizsgálta, megfelelő-e a víz és az agyagos talaj aránya ahhoz, hogy vályogot 

készítsenek belőle.  Ezt az elképzelést és vizsgálatot tanóra keretein belül dolgozták ki az 

osztályban tanító pedagógussal együtt. 

Mind az "A", mind pedig a „B" csoportban volt néhány diák, akiknek a lelkesedését és 

energiáját a csoport többi tagja is átvette.  Nagyon érdekes volt látni, hogy az összes 

csoport összes diákja tudott új ötletekkel előállni, megvitatták a legjobb megoldásokat, 

gyorsan és hatékonyan kísérleteztek és fontolták meg a továbblépés lehetséges legjobb 

módjait - mindig csapatban dolgoztak, lelkesedéssel telve, mindenki kreatív 

hozzájárulásával. Megosztották egymással és kipróbálták ötleteiket, a felmerülő 

kihívásokat hatékonyan kezelték, azokra azonnal megoldást találtak.  

Le voltam nyűgözve, mert konzultáltak velem és kifejtették ötleteiket anélkül, hogy valaha 

is megkérdőjelezték volna készségeiket, a projekt önálló kidolgozását és vezetését - ez 

egyedül az övék volt. A harmincéves tanítási gyakorlatom alatt soha sem volt még 

lehetőségem megfigyelni ilyen munkaszervezést, ilyen mértékű kezdeményezőkészséget, 

az együttműködést és a lelkesedést! 

 

 

Tervezés: Egy kerti foglalkozás általános terve 
 

II. Táblázat – Általános modell egy kétórás „Dolgozz és tanulj a kertben” foglalkozáshoz. A sorrendet a 

célok és a rendelkezésre álló idő függvényében módosítani is lehet.   

Időrend  A cél Teendők Szükséges idő 

Nyitókör Letelepedés - 
A gyerekek izgatottak, 
mivel számos dolog érdekli 
őket.  

-  A megfelelő ruházat és cipő 
felvétele; 
- kikapcsolódást biztosító szabadidő 
futásra, evésre, beszélgetésre... 

15 perc 

Mit fogunk ma 
csinálni?  
A foglalkozások 
megtervezése a 
gyerekekkel együtt 

Az adott napra vonatkozó 
tevékenységek 
megszervezése a diákokkal 
együtt, javaslataikat 
átbeszélve 

- Mindenki találkozik: a 
rutinfeladatok és a napi elvégzendő 
feladatok kiosztása. Maradjon idő az 
ötletek, elvárások, kérések, 

15 perc 
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kérdések, aggodalmak 
megosztására.... 
- Feladatkiosztás 

Tevékenységek: mi 
a mai célom? 

Kertgondozás 
 
Tanulási lehetőségek 
teremtése 
 

- Kis létszámú (2-4 fős) csoportok 
felállítása 
- Rutinfeladatok (1) 
- A napi feladat (2) 
- Rajzolásos tevékenységek (3)  
- Lehetőség teremtése társas 
interakcióra és támogatásra (4) 

15 perc (rutin) 
20 perc 
(tevékenység) 
30 perc 
(rajzolás) 

Mit csináltunk ma? 
Reflexió és 
értékelés 

A nap közös értékelése -  Megbeszélés és reflexió (5). 
- Tervek a következő alkalomra 
- A munkamenetek közötti feladatok, 
ha vannak ilyenek 
 

15 perc 

Zárókör  A foglalkozás lezárása. - Takarítás 
- Tisztálkodás és átöltözés 
- Visszatérés az osztályba 

10 perc 

 

Tevékenységek: 

(1) Példák a rutintevékenységekre: a komposztáló karbantartása; általános kerttakarítás; locsolás; a 

locsolórendszer javítása; a talajtakarás ellenőrzése és karbantartása. 

(2) Példák a specifikus tevékenységekre: ültetés, gyomlálás, mulcsolás (talajfedés), vetés, betakarítás. 

(3) Példák a rajzolásos tevékenységekre: a megfigyelések rögzítése, a folyamatok dokumentálása, új 

tevékenységek, projektek vagy ötletek tervezése. Dokumentálja, hogy mit érez egy-egy dologgal 

kapcsolatban (gondolja ki, mi lehet a rajzolás célja: valaminek a megértése; kommunikációs eszköz; valami 

újnak a felfedezése; cselekvési forma) 

(4) Peer-to-peer támogatási modellek (IO2), melyek inspirációként és iránymutatásként szolgálhatnak a 

fentiekre 

(5) Megbeszélés és reflektálás - a rajzok, mint javaslatok is használhatók a reflexiókhoz és a 

problémamegoldáshoz, ami a tanulás, a társadalmi interakciók és események témáját illeti.  
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A kutatásalapú tanulás kereteinek tervezése  
 

A kutatásalapú tanulást többféleképpen is meg lehet valósítani a kertekben (Turner et al., 2011 

alapján): 

 

Fokozatos megfigyelés (példa: a vetőmagok kifejlődése, a termesztett növények 

növekedése, a hőmérséklet a kertben) 

Azonosítás és osztályozás (példa: gyomnövények, rovarok, madarak azonosítása és 

kategorizálása) 

Mintavétel (példa: Keressünk szisztematikus mintákat, rendszerezzünk a kertünkben: 

melyik a legjobb talajtípus a különféle növények számára, az egyes növények, 

zöldségek a száraz, vagy inkább a nedves helyeket kedvelik, a sok napsütést, vagy 

inkább az árnyékot?) 

Kutatómunka (példa: Tanulmányozzuk visszamenőleg is, hogy milyen meteorológiai 

jellemzőkkel bír az adott kert, nézzük meg, hogy milyen típusú zöldségek, gyümölcsök 

termesztését javasolják a kert domborzata és elhelyezkedése alapján.) 

A helyes tesztelés (példa: minél több növényi / zöldségparamétert állandósítsunk, 

majd szisztematikusan változtassunk csak egy-egy paraméteren - például annak 

kiderítése érdekében, hogy a bőséges vagy mérsékeltebb öntözés milyen hatással van 

az adott növényre, amely ugyanabban az ágyásban növekszik és teljesen azonos 

mennyiségű napfényt és tápanyagot kap. Hasonlítsuk össze több országban is 

ugyanazon növények fejlődését.) 

 

A kutatásalapú tudományos feladatok tervezésekor kulcsfontosságú, hogy milyen módon 

tervezzük meg a kutatást. Milyen mértékben legyenek nyitottak, vagy zártak a feladatok? A 

diákok csak egy adott instrukció alapján dolgoznak (kevés önállóság), vagy a feladatok nagy 

részét, azaz a teljes projektet ők maguk tervezik: felállítják a hipotéziseket, megtervezik a 

mintavételi módszereket, összegyűjtik az adatokat és megvitatják a szakirodalommal 

kapcsolatos, ill. egyéb eredményeket is. Az optimális kutatás-alapú természettudományos 

oktatás célja, hogy a diákokat arra képezzük, hogy a felnövekvésük és tanulásuk során egyre 

nagyobb szabadságfokkal birkózzanak meg, végül képesek legyen a szabadság összes szintjét 

kezelni, amikor elhagyják az iskolát.  
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I. Táblázat - A kutatás-alapú tanulás során növekvő szabadságfokok egyszerűsített modellje (Knain & 

Kolstø, 2011) 

Önállósági fokozat  Kérdéskör Módszer Eredmények 

0 Az oktató adja ki Az oktató adja ki Az oktató adja ki 

1 Az oktató adja ki Az oktató adja ki A diák végzi el  

2 Az oktató adja ki A diák végzi el  A diák végzi el  

3 A diák végzi el  A diák végzi el  A diák végzi el  

 

Az önállóság fokozatainak vizsgálatával és modelljeivel kapcsolatban további információért lásd: Fradd, 

Lee, Sutman és Saxton (2001). 

A szakirodalom jól leírja a kutatásalapú tanulással kapcsolatos kihívásokat. A PRIMAS projekt 

(https://primas-project.eu/modules/modules-magyar/) vizsgálatai eredményei a kutatásalapú 

tanulást akadályozó tényezők három csoportját írják le: "technikai problémák, politikai 

problémák és kulturális problémák" (Primas, 2013). Ilyenek lehetnek például a tanárok 

hátterében, szerepében és gyakorlatában megmutatkozó többelvűség, csakúgy, mint a 

tanárokat körülvevő környezet sokelvűsége, beleértve az iskolarendszert, a tankönyveket, a 

tantervet, az értékelési/vizsgarendszert és a szülők szerepét is. Mindezek a tényezők olyan 

akadályokat hozhatnak létre, amelyek gátolják az optimális kutatásalapú tanulást.    

Tapasztalataink és a szakirodalom alapján ajánlható, hogy a tanárok már a kezdetektől alaposan 

tervezzék és valósítsák meg a kutatásalapú tevékenységek kereteit és rendszerét. (Knain és 

Kolstø,2011; 2019; Bjønnes és Knain, 2018 és Bjønnes és Kolstø, 2015). Az szabályrendszer 

kötöttsége fokozatosan mérsékelhető, ahogy a diákok egyre képzettebbek és gyakorlottabbak 

lesznek az ilyen típusú tudományos munkában.  

Kezdetben nagyon hasznosak a világos keretek. Más szempontból az is fontos, hogy a diákok 

rendelkezzenek bizonyos fokú szabadsággal és autonómiával, legyen lehetőségük saját 

döntéseket hozni, egyéni készségeiket és ismereteiket használni, saját projektjeik gazdáinak 

érezni magukat. (lásd: 1. táblázat). Ezt azonban gyakorolni kell és szükséges összekötni a tanár 

szerepének változásával: a szupervízior és „bölcs ember” szerepében többet kérdező és 

kevesebb végleges választ adó attitűddel. Ennek egyik módja, ha a projekt előrehaladtával 

szisztematikusan alakítjuk a szabályrendszer kötöttségét és a szabadság szintjeit.  

 

 

  

https://primas-project.eu/modules/modules-magyar/
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A rajzolás tevékenység megtervezése 
 

A rajzolás tevékenység akkor lehet a legsikeresebb, ha a gyerekek rendelkezésére áll egy 

megfelelő hely, ahol kényelmesen leülhetnek és nyugodt körülmények között rajzolhatnak. 

 

A foglalkozást kezdhetjük egy izgalmas, kihívást tartalmazó felhívással, mely teret 

enged az önálló megfigyeléseknek és a célok felállításának. 

Legyen idő a tárgy/téma megbeszélésére, mielőtt belekezdenek a rajzolásba - a 

gyermek saját megfigyeléseinek, céljainak és vágyainak verbalizálása jótékony hatással 

lesz a folyamatra. 

Néhány gyermek feltehetően több támogatást és ösztönzést igényel a rajzolás során – 

a tanárnak jó megfigyelőként kell működnie, hogy diákoknak tudjon a rajztevékenység 

során iránymutatást adni, végül lehetőséget teremthet ezáltal a kortárs-támogatásra 

is. 

A rajztevékenység sikeréhez mind a tanárok, mind a gyermekek számára időre és 

nyugodt körülmények szükségesek.  

 

 

A rajzolás különböző módjai különböző „tanulási eszközök"  
 

A rajztevékenység céljától függően különböző ösztönzési formák és rajzolási módok bizonyulnak 

megfelelőnek. Az alábbiakban nagy vonalakban említünk néhányat: 

Bemelegítő rajzgyakorlatok – ezek a rajzgyakorlatok nem feltétlenül a tudományos tartalmat 

célozzák meg. Egyszerű rajzolási feladatok, amelyek minden tanuló számára teljesíthetők és a 

fókuszált, nyugodt percek megteremtésére alkalmasak. Jó eszköz arra, hogy támogassuk a 

gyerekeket az osztályteremből a külső környezetbe történő átmenetben, ahol oly sok inger a kelti 

fel a figyelmüket. A bemelegítő rajzolás felkészíti a gyerekeket a nagyobb kihívást jelentő 

rajztevékenységre, mint például a megfigyelésre és a kooperatív rajzolásra.  

Megfigyelésen alapuló rajz – támogatja a gyerekeket a lelassulásban, az alapos megfigyelésben, 

annak megtanulásában, hogy azt rögzítsék, amit valóban látnak, ahelyett, amit gondolnak, hogy 

látnak. A részletek észlelése révén mélyül a gyerekek megértése és ezáltal további kérdések 

merülnek fel bennük. 

Sorozatrajz - segít a folyamatok dokumentálásában, valamint abban, hogy a gyerekek 

megérthessék az események sorozatát. Ez a rajzolási módszer nagyon hasznos a már tanult 

eljárások áttekintésére és a tapasztalatokkal kapcsolatos ismeretek megosztására. 

Rajzolás a tervezéshez – A gyerekek gondolkodásának támogatására, hogyan nézhetnek ki a 

dolgok, hogyan épülnek fel vagy miként végezhetők el. Ez a rajzolási mód segít a gyereknek a 

problémamegoldó feladatok során a gondolataik rendezésében és az elképzeléseik 
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bemutatásában. Teret enged, hogy a gyerekek megjeleníthessék az ötleteiket, facilitációs 

eszközként szolgál a megbeszélések és a egyezkedések során a lehető legjobb megoldás 

megtalálásának érdekében.  

Képzeletből rajzolás - A gyerekek kreativitására hasznosítva láthatóvá teszi az emlékeik és 

ismereteik közötti kapcsolódási pontokat. Támogatja a gyermeket az új kapcsolatok és ötletek 

létrehozásába, támaszkodva az intuitív ismeretekre. A képzeletből rajzolás betekintést enged a 

gyermekek érzelmi világába és tapasztalataiba.  

Együttműködő rajzolás - olyan rajzolási mód, melynek során a gyerekek közösen dolgoznak a 

végső rajz létrehozásán. Az együttműködésen alapuló rajzolás során lehetőségek nyílik 

megegyezések és értelmezések kidolgozására, fejlesztve a kooperatív tanulást és teret adva a 

közvetlen kortárstámogatásra (IO2).  

 

 

A rajzolás eszközei  
 

- Rajzfüzet minden gyermek számára: ideális esetben A4 normál keménytáblás kötéssel (nem 

spirálos), rajzolásra alkalmas sima papír (100–130 g) 

- Nagyobb méretű papírok a kooperatív rajzoláshoz és egyéb projektekhez 

- Különböző keménységű grafitceruzák (2B-tól 8B-ig) 

- Puha pasztell 

- Zsírkréták 

- Rajzszén 

- Jelölőfilcek (változó vastagságban) 

- Festékek és ecsetek 

- Radírok 

 
 

A tanulás és a kapcsolatok dokumentálása - az oktató naplója 
 

Ideális esetben két oktató dolgozik együtt a gyerekekkel (legalábbis a kísérleti szakaszban) annak 

érdekében, hogy részletes dokumentáció születhessen a tanulási folyamatokról, melyek a 

későbbiekben továbbfejleszthetők. A dokumentáció tartalmazza a helyszínen végzett 

feljegyzéseket, valamint egy rövid reflexiót, beleértve a jövőre vonatkozó terveket is. A legjobb, 

ha közvetlenül a munkamenet után készül el, mielőtt elsodornak minket a „dolgos hétköznapok” 

(példáért lásd a 3. mellékletet). Egymással együttműködve gyorsan elkészíthető a benyomások 

leírása közvetlenül a foglalkozás után, amíg frissek az ötleteink.  A dokumentációban 

szerepelhetnek fotók és rajzok az elvégzett tevékenységekről, rövid videók vagy hangfelvételek 

is. Ebben az esetben szülői jóváhagyást  kell kérni arra vonatkozóan, hogy az anyagot 

felhasználhassuk a projekt keretében.  
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Ha a kerti munkák során a gyerekekkel dolgozó pedagógusok nem tanítanak az osztályban, akkor 

az osztályban tanító pedagógusok összehangolt bevonása erősítheti a tanulási folyamatokat, 

általában véve előnyös a gyerekek szempontjából. A 3. mellékletben található példában 

olvashatók a kertben dolgozó tanár feljegyzései, valamint az, ahogyan közvetítette a diákok kerti 

foglalkozások során kibontakozó érdeklődését és felmerülő kérdéseit az osztálytanító felé. Ennek 

közvetlen eredménye lett egy terv a tudományos tartalom osztályteremben való azonnali 

továbbfejlesztésére. Mindez lehetőséget teremetett az autentikus tanulásra az osztályteremben 

is (Donovan, Bransfrod & Pelegrino, 1999). 

Az oktató naplója kulcsfontosságú a kertben zajló foglalkozások fejlesztéséhez, a diákoknak a 

tanulási folyamatának előmozdításához, valamint növeli a kertben, mint tanulási területben rejlő 

lehetőség kihasználását. A dokumentáció rendkívüli fontossággal bír a projekt eredményeinek 

kommunikálása, valamint az iskola és tágabb közössége együttműködésének megteremtése 

szempontjából is. 
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1. sz. Melléklet: Tudományos felfedezés a permakultúrás 

kertben – gyakorlati példák 
 
Ez a rész az útmutatóban azoknak a gyakorlati példáknak a gyűjteménye, melyeket az ajánlott 
tevékenységeket tesztelő különböző iskolákban dolgoztak ki. Ezeket a példákat szándékosan 
minimálisan szerkesztettük, nem készítettünk belőlük szabványos leírást vagy redukáltuk 
óravázlatokra. A cél az, hogy megmutassuk, milyen változatos módon támogatták egymást a 
tanárok az útmutató készítése során, hogyan dolgoztak együtt a gyerekekkel, hogyan 
dokumentálták és reflektálták a munkájukat, ízlelték meg az eredmény sikerét. Remélhetőleg ez 
inspiráló és hasznos lesz más tanárok számára, akik saját munkájuk során elkezdik használni ezt 
az útmutatót. 
 

 

A kert tervezése (Vizsgálati egység 1.)  
Kelenvölgyi Általános Iskola (Magyarország, Budapest) 

Tanári napló  

A mai napon elkezdtük az első osztályos gyerekekkel az ágyásunk megtervezését. Először 
megismerkedtünk az ágyás fogalmával. Többen kertes házban élnek, így néhányan már a 
tapasztalataikat is megosztották a társaikkal. Ezt nagyon hasznosnak tartottam, hiszen a 
kortársaktól való tanulás rendkívül fontos a gyermekek életében.  

Megterveztük a növények helyének elkészítését. Megbeszéltük, hogy a jövőben milyen 
tevékenységekre lesz szükség, hogy előkészítsük a talajt. Megállapodtunk a kis diákjaimmal, hogy 
több eszközre is szükségünk lesz. Ezeket a következő foglalkozásra elő is kell készítenünk.  

Mindent dokumentáltak a gyerekek a kerttel kapcsolatos rajzos naplójukba. Megállapodtunk 
abban is a kis csoporttal, hogy mindent le fogunk rajzolni a tervezéstől a megvalósításig. A 
változásokat is rajzos formában fogjuk rögzíteni.  

A kertben rögtön elkezdték a földbe a kezüket, ujjukat belenyomni a gyerekek. Úgy láttam, hogy 
a tervezésnél a tevékenységek végzése sokkal jobban le fogja kötni ezt a korosztályt. A következő 
foglalkozás során több tevékenységet kell terveznem.  

Nagyon élvezték a gyerekek rajzos tervezést, örömmel rajzolták le, hogyan fogjuk megvalósítani 
az ágyásunk előkészítését, beültetését. Ügyesen lerajzolták azokat az eszközöket is, melyekre 
szükségünk lesz a megvalósítás során.  
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A tervezés kapcsán szóba került, hogy palántát is nevelhetnénk a kora tavaszi időszakban. Ehhez 
is megkezdtük az előkészületeket. Az újrahasznosítás jegyében gyűjteni fogjuk a joghurtos, 
tejfölös és egyéb tejtermékek dobozait, melyekbe később magokat vethetünk.  

 

Foglalkozásterv: 

A kert tervezése   

Időrend Cél  Tevékenységek Idő 

Bejelentkezés Helyszín, foglalkozás 
céljának tisztázása 
Tündérkert – ágyás 
fogalma  

Időjárásnak megfelelő 
ruházat felvétele. 
Játékos „bemelegítés”. 

15 perc 

Ágyás bemutatása 
Korábbi tapasztalatok 
megbeszélése 

Az osztály ágyásának 
kiválasztása. 
Mire használható az 
ágyás? 
Mit termeszthetnénk 
benne? Gyerekek 
ötleteinek 
meghallgatása, 
megbeszélése, közös 
tervezés. 

Ötletek, előzetes 
tapasztalatok 
meghallgatása, 
megbeszélése. 
Felmerülő kérdések 
megválaszolása, 
feladatok kiosztása. 

15 perc 
 
 

Napló bemutatása 
Ágyás előkészítésének, 
elosztásának 
tervezése 

A rajzos napló 
használatának 
bemutatása, gyerekek 
életkorának megfelelő 
rajzos tervezés.  
Tanulási lehetőségek 
megteremtése.  

Rutintevékenységek 
kialakítása (felelősök 
kijelölése, feladatuk 
tisztázása) 
Talajlazítás, gyomlálás, 
eszközök 
megbeszélése, 
tervezése rajzos 
dokumentálása.  
Ágyás „tervrajz”, 
képzeletrajz készítése.  

10 perc 
 
20-25 perc 
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 Reflexió és értékelés A foglalkozás közös 
értékelése a 
gyerekekkel.  

Következő alkalom 
megtervezése. 
Egymás rajzainak, 
terveinek 
megbeszélése.  

15 perc 

Kijelentkezés Foglalkozás lezárása Összepakolás, 
tisztálkodás, 
öltözködés. 

5-10 perc 

 

 

Az ágyás előkészítése (VE 2)   
Kelenvölgyi Általános Iskola, 1. osztály (Magyarország, Budapest) 

 

Tanári napló 

Az ágyás előkészítése 

Nagyon várták már a gyerekek a kerti munkát. A foglalkozást megelőzően beosztották hogy ki 
melyik szerszámmal szeretne dolgozni.  

 

          

       

A kerti munkát az eszközök (ásó, kapa, gereblye) megismerésével kezdtük. Voltak kisgyerekek, 
akik még nem tartottak a kezükben ilyen szerszámokat. Megbeszéltük hogy mi mire való és 
hogyan tudjuk balesetmentesen használni ezeket.  
Örömmel vettem észre, hogy a kerti munka során sokszor segítettek egymásnak a diákok, 
megosztották tapasztalataikat a másikkal. A foglalkozás során tudatosítottam a gyerekekben, 
hogy miért fontos jól fellazítanunk a talajt, kiszedni az esetleges gyomnövények gyökerét. 
Megfigyeltük a talaj szerkezetét a lazítás előtt és után. Megbeszéltük azt is, hogy a víz mikor tud 
hatékonyabban eljutni a növények gyökeréhez majd.  Kis diákjaim a megfigyeléseiket a 
foglalkozás végén összesíteni is tudták.  
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A talajlazítás során többször előfordult hogy inkább gödröket kezdetek ásni a gyerekek. 
Megmutattam nekik, hogyan tudják kiegyenlíteni a talajt, hogy a növények magjainak 
hatékonyabban elő tudják készíteni az ágyást. Ez azért nem mindig ment zökkenőmentesen.  
 

 

 

Az osztályteremben is előkészítettük a vetéshez a műanyag dobozokat, melyeket az elmúlt 
hetekben gyűjtöttünk. A gyerekek megtöltötték földdel ezeket a kis edényeket.  
A megfigyeléseiken, tapasztalataikon alapuló rajzolás során szívesen rögzítették a közösen 
elvégzett feladatokat. 
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Az ágyás előkészítése 

Időrend Cél  Tevékenységek Idő 

Bejelentkezés Helyszín, foglalkozás 
céljának tisztázása 
Tündérkert - 
osztályterem 

Időjárásnak megfelelő 
ruházat felvétele. 
Játékos „bemelegítés”. 

15 perc 

 
Korábbi tapasztalatok 
megbeszélése 

Az ágyás talajának 
előkészítése. 
Eszközök bemutatása, 
balesetmentes 
használat. 
 
Gyerekek ötleteinek 
meghallgatása, 
megbeszélése, közös 
tervezés. 

Ötletek, előzetes 
tapasztalatok 
meghallgatása, 
megbeszélése. 
Felmerülő kérdések 
megválaszolása, 
feladatok kiosztása. 

15 perc 
 
 

 
Ágyás talajának 
előkészítése 
 
Tevékenységek rajzos 
dokumentálása 

 
Talajlazítás 
technikájának 
bemutatása, 
alkalmazása, 
gyakorlása.  
 
A talaj előkészítésének 
rajzos dokumentálása 
főként a 
megfigyelésen alapuló 
rajz, mint eszköz 
alkalmazása.  
 
Tanulási lehetőségek 
megteremtése.  

Rutintevékenységek 
(eszközök 
előkészítése, 
kiosztása, rendezés, 
rendrakás…). 
Talajlazítás, gyomlálás, 
eszközök használata, 
rajzos dokumentálása.  
 
Benti ültetés 
előkészítése, műanyag 
dobozok, föld, magok 
előkészítése az 
osztályteremben.  

10 perc 
 
20-25 perc 

 Reflexió és értékelés A foglalkozás közös 
értékelése a 
gyerekekkel.  

Következő alkalom 
megtervezése. 
Egymás rajzainak, 
terveinek 
megbeszélése.  

15 perc 

Kijelentkezés Foglalkozás lezárása Összepakolás, 
tisztálkodás, 
öltözködés. 

5-10 perc 
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Új komposzt indítása (VE 3)  
Agrupamento de Escolas Dom Carlos I, (Sintra Portugália) 

 

   
 

 

 

A munkát azzal kezdtük, hogy összeszedtük a komposztálandó hulladékot az iskolai menzáról. 
Mivel a gilisztakomposztáló kád már tele volt az otthonról hozott komposzthulladékkal, úgy 
döntöttünk, hogy a hideg komposztálást a földön kezdjük el. Először is el kellett döntenünk, hogy 
hova helyezzük el. Az egyik diák azt javasolta, hogy a legjobb lenne, ha a „kád” közelében 
maradna, így minden komposztálás ugyanazon a területen történne. Megbeszéltük, hogy a hely 
rendelkezik-e a komposztáláshoz szükséges feltételekkel. Mindenki egyetértett abban, hogy a 
szükséges feltételek adottak (árnyék és terület). 
Egy téglalapot rajzoltunk a földre, és megkértem a diákokat, hogy osszák fel 3 egyenlő részre. 
Mivel nem volt nálunk mérőszalag, megkérdeztem tőlük, hogyan fogjuk megoldani ezt a 
problémát.  
Volt egy lány, akinek rögtön eszébe jutott, hogy megnézhetjük, hány lépés hosszú a téglalap, így 
12 lépést számoltunk.  
Elmagyaráztam nekik, hogy a gilisztakomposztálástól eltérően ebben az esetben 3 egyenlő részre 
kell osztanunk a területet, így csak egy részt használunk a hulladéknak. 
Megbeszélték egymás között, hogyan fogják végrehajtani, egyetértettek abban, hogy 
matematikai műveletre van szükség. Néhány gyermek rájött, hogy a kapott számot el kell 
osztaniuk 3-mal, másoknak viszont több nehézsége akadt. Javasoltam nekik, hogy üljenek le és 
jegyezzék fel a terepnaplóba az elvégzendő számításokat. 
A diákok segítettek egymásnak a számítások megértésében és kiszámolták az eredményt. Ezzel 
az eredménnyel lépésenként megmérték mind a 3 részt és az egyes részeket elválasztó rudakat 
helyeztek el. Beindították a hidegkomposztálót, a három rész egyikébe komposztmaradványokat 
helyeztek. Megkérdeztem a diákokat, hogy miért van szükség 3 részre, ezután megbeszéltük, 
megértettük, hogy miért. 
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Aznap beszéltem az osztályfőnökkel, hogy folytassa a számításokat, a lépéseket alakítsák át cm-
re. Ezekkel a matematikai számításokkal meg tudják határozni a téglalap kerületét és területét, 
valamint a három rész mindegyikének nagyságát. 
 

Hogyan fogtam hozzá? 
 
Úgy terveztem, hogy egy halom hideg komposztot csinálok. Megnéztem, van-e olyan hely, ahol 
egy 1,30m/ 0,50m-es téglalapot tudnék elhelyezni; ahol árnyék van és könnyen megközelíthető. 
 
Hogyan csináltam? 
 
Tájékoztattam a diákokat arról, hogy szükség van egy téglalapra, ahová a komposztkupacot el kell 
elhelyezni. 
Elmagyaráztam, hogy miért szükséges a téglalapot 3 részre osztani. 
Megbeszéltük, hogy miért van szükség árnyékos helyre, és rájöttek, hogy a legjobb hely a 
gilisztakomposztáló közelében van. 
Meg kellett oldanunk azt a feladatot, hogy hogyan kell egy téglalapot 3 egyenlő részre osztani, 
úgy döntöttek, hogy lépéseket használnak mértékegységként. Számításokat végeztek annak 
érdekében, hogy kiszámolják a téglalap teljes hosszának egyharmad részének megfelelő 
mértéket. 
Javasoltam, hogy a diákok regisztrálják ezt a számítást és rajzolják le a komposztálót.  
 
Hogyan kaptam támogatást az útmutatóból? 
 
Tevékenységem tervezését és gyakorlását az Útmutató tervezet (A természettudományok 
tanítása a rajz eszközével a permakultúrás kertben, 19. oldal) alapján terveztem és valósítottam 
meg. 
Az alábbiakban összefoglaljuk, hogy mit vizsgáltunk ezzel a feladattal, és mit fogunk a 
közeljövőben vizsgálni a komposzt készítése és karbantartása során. 
 
Gyakorlati tevékenységek: Ellenőrizzük a komposzt nedvességtartalmát; Ellenőrizzük a közelében 
lévő állatokat: a legyek és a szúnyogok túl sok nedvességet jeleznek; a fakopáncs, a pókok és a 
hangyák a túl kevés nedvességet jelzik.  
Rajzolási feladat: Rajzoljuk le a komposztban található férgeket; rajzoljuk le a gilisztákat, amint 
mozognak; rajzoljuk le, hogy szerintünk mi történik a komposztban megmaradt táplálékkal; 
készítsük el a komposzt gondozásához szükséges útmutatót (kooperatív rajzolás). 
Vizsgálati irányvonalak: Mi történik a komposzthoz adott ételmaradékkal? Mire van szüksége a 
gilisztáknak a boldoguláshoz? Hogyan mozognak a giliszták? Miért jelzik a különböző 
organizmusok a komposzt különböző nedvességtartalmát?  
Tudományos fogalmak: minden élőlénynek szüksége van nedvességre, fényre, táplálékra és 
megfelelő hőmérsékletre; az állatok mozgása.  
Kompetenciák: Megfigyelés; hipotézisek vizsgálat kísérletezéssel, érvelés, matematikai 
számítások. 
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Komposzt előállítása (VE 3) - háztartási hulladék újrahasznosítása 
28-as számú Scoala Gimnaziala, Bukarest) 

 

Tanári napló  

 

A komposzt előállítása a talaj dúsítása érdekében a permakultúra egyik alapja. A komposztálás 

olyan folyamat, amelynek célja, hogy a szerves anyagokat értékes tápanyaggá alakítsuk. 

A diákok saját háztartásukból és az iskola gyümölcsöséből gyűjtötték a szerves hulladékot. A 

biológiatanár (és a projektcsoport többi tagja) felügyelete mellett pedig a gilisztakomposztot 

készítettek. 

A komposzt előállításához és gondozásához a képzés során kapott „Útmutató az iskolai 

permakultúrás kertek létrehozásához” (IO5) használtuk. 

 

Vetés (VE 4) - a vizsgálaton alapuló tanulás előkészítése 
Kelenvölgyi Általános Iskola, Első osztály (Budapest, Magyarország) 

 

1. rész. Vetés  

Tanári napló  

 

A mai napon elvetettük a magokat a gyerekekkel. Veteményeztünk a kerti ágyásban és az 
osztályteremben előzetesen előkészített dobozokba is. Megmutattam a gyerekeknek, hogyan 
készítsenek barázdát, melybe a magokat elszórják. A magok vetésében mindenki segített. 
Lelkesen takarták be földdel a magokat. Néhol túl sok földet húztak a magokra. Felhívtam a 
figyelmüket rá, hogy így lassabban tud a növény a fény felé kibújni.  
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Megjelöltük, hogy melyik barázdába mit vetettünk. Az ágyásunkba búza, portugál búza, 

petrezselyem, cékla, spenót magokat szórtunk. Ugyanezen magokat a teremben elhelyezett 

dobozokba is elvetettük. Mélyedéseket készítettek a gyerekek az ujjukkal a dobozba rakott földbe, 

majd ebben szórták a magokat.  

Mind a dobozokba, mind az ágyásba vetett magokat megöntöztük. Megállapodtunk, hogy 

megfigyeljük, hol kelnek ki hamarabb a növények. Megbeszéltük a csírázás milyen feltételek 

mellett jön létre. Ennek ellenére voltak gyerekek, akik szerint a szabadban hamarabb kicsíráznak 

a növények, dacára annak, hogy még éjjelente fagyok vannak.  
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Abban állapodtam meg a gyerekekkel, hogy a feltételezéseiket megfigyeléseikkel fogjuk 

összevetni a jövőben. Mindezt rajzos formában rögzíteni is fogjuk.  

Beosztást készítettünk, hogy mikor és kik öntözik a veteményt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vetés  

 

Időrend Cél  Tevékenységek Idő 
Bejelentkezés Helyszín, foglalkozás 

céljának tisztázása 
Tündérkert - 
osztályterem 

Időjárásnak 
megfelelő ruházat 
felvétele. 
Játékos 
„bemelegítés”. 

15 perc 

 
Korábbi 
tapasztalatok 
megbeszélése 
 
 

Vetőmagokkal való 
ismerkedés.  
Beszélgetés a 
csírázás feltételeiről 
(hőmérséklet, víz) és 
a kora tavaszi 
időjárásról.  
 
Gyerekek ötleteinek 
meghallgatása, 
megbeszélése, közös 
tervezés. 

Ötletek, előzetes 
tapasztalatok 
meghallgatása, 
megbeszélése. 
Felmerülő kérdések 
megválaszolása, 
feladatok kiosztása. 

15 perc 
 
 

 
Vetés (ágyásba – 
előzetesen 
előkészített 
dobozokba) 
 

 
Barázdák készítése, 
vetőmagok elszórása, 
betakarása.  
Veteménysorok 
jelölése.  
 

Rutintevékenységek 
(eszközök 
előkészítése, 
kiosztása, rendezés, 
rendrakás…). 
Vetés rajzos 
dokumentálása.  

10 perc 
 
20-25 perc 
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Tevékenységek 
rajzos 
dokumentálása 

Vetőmagok elvetése 
az osztályteremben 
előkészített 
dobozokba, jelölés.  
 
A vetés rajzos 
dokumentálása 
főként a 
megfigyelésen 
alapuló rajz, mint 
eszköz alkalmazása.  
 
Tanulási lehetőségek 
megteremtése.  

 

 Reflexió és értékelés A foglalkozás közös 
értékelése a 
gyerekekkel.  

Következő alkalom 
megtervezése. 
Egymás rajzainak, 
terveinek 
megbeszélése.  

15 perc 

Kijelentkezés Foglalkozás lezárása Összepakolás, 
tisztálkodás, 
öltözködés. 

5-10 perc 

 

 

2. rész - Vetés nyomon követése, gondozása 

Tanári napló 

 

A vetés óta eltelt napokban folyamatosan nyomon követtük a kis növények fejlődését. A záró 

alkalmakkor ezen tapasztalatokat beszéltük meg a gyerekekkel. Majd ezt követően dokumentálták 

– vagyis rajzolták le – tapasztalataikat a rajzos naplókba.  
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A tanulók többségének várakozásának megfelelően, a szabadföldbe elvetett magok még nem 
csíráztak ki. Az osztályteremben elvetett magok kicsíráztak, és már kis növények fejlődtek. Az első 
két hét nagyon látványos volt, hiszen szinte minden 2-3 órában látható volt a változás. Ez 
rendkívüli módon lekötötte és felkeltette a gyerekek érdeklődését.  

Sajnos néhány mag nem csírázott ki, ezért később újra megpróbáljuk a vetést. Voltak olyan kis 
növények is, amelyek a hétvégén elpusztultak. Valószínűleg túl sok vizet kaptak. Erről is 
beszélgettünk a gyerekekkel. Az is kiderült, hogy a gondozást nem szabad túlzásba vinni. 

 
Úgy gondolom, hogy a rajz formájában történő dokumentálás jó módszer, mert amellett, hogy a 
projektben több kompetencia fejlesztésére is lehetőség nyílik, a rajz igazán közel áll a 6-7 éves 
korosztályhoz.  

A következő hetekben és hónapokban mindenképpen folytatjuk a növények megfigyelését és 
gondozását. 

 

 

Vetés nyomon követése, gondozása 
 

Időrend Cél  Tevékenységek Idő 

Bejelentkezés Helyszín, foglalkozás 
céljának tisztázása 
Tündérkert - 
osztályterem 

Időjárásnak 
megfelelő ruházat 
felvétele. 
Játékos 
„bemelegítés”. 

15 perc 

 
Korábbi 
tapasztalatok 
megbeszélése 
 
 

 
Beszélgetés a 
csírázás feltételeiről 
(hőmérséklet, víz) és 
a kora tavaszi 
időjárásról.  
 
Gyerekek ötleteinek 
meghallgatása, 
megbeszélése, közös 
tervezés. 

Vetés utáni 
tapasztalatok 
meghallgatása, 
megbeszélése. 
Felmerülő kérdések 
megválaszolása. 
 
Növénygondozási 
feladatok 
elvégzésének 
tapasztalatai. 

15 perc 
 
 

 
Növények 
gondozása, 
változások 
megfigyelése 
 

 
A növények 
növekedésének 
rajzos 
dokumentálása 
főként a 
megfigyelésen 

Rutintevékenységek 
(eszközök 
előkészítése, 
kiosztása, rendezés, 
rendrakás…). 
A növények 
növekedésének 

10 perc 
 
20-25 perc 
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Tevékenységek 
rajzos 
dokumentálása 

alapuló rajz, mint 
eszköz alkalmazása.  
 
 
Tanulási lehetőségek 
megteremtése.  

rajzos 
dokumentálása.  
Tapasztalatok 
összevetése a 
szabadföldi és az 
osztálytermi vetés 
kapcsán.  

 Reflexió és 
értékelés 

A foglalkozás közös 
értékelése a 
gyerekekkel.  

Következő alkalom 
megtervezése. 
Egymás rajzainak 
megtekintése,  
megbeszélése.  

15 perc 

Kijelentkezés Foglalkozás lezárása Összepakolás, 
tisztálkodás, 
öltözködés. 

5-10 perc 

 

 

Vetés és palántanevelés (VE 4)   
Scoala Gimnaziala nr.28,  Bukarest 

 

Tanári napló 
 

A diákok (9-10 évesek) a tanár segítségével elültettek néhány magot. A többi diákot (12-14 évesek) pedig 

arra kértük, hogy otthon (Covid-19 zárlat alatt) ültessenek el maguknak néhány magot.  

A diákok újrahasznosítható anyagokba vetették el néhány zöldségféle magját, megfigyelték a csírázás 

szakaszait, biztosították a növények csírázásához, növekedéséhez és fejlődéséhez szükséges környezeti 

tényezőket (hőmérséklet, páratartalom, fény), fényképeket készítettek. 

Az átlátszó edényekben történő babmag csírázási kísérlete lehetővé tette a vegetatív szervek 

képződésének megfigyelését: gyökér, szár, levelek (növényi fázisban). Ezeket a megfigyeléseket más fajok 

lerajzolásával is feltárták (a képzeletből merítve). 
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Ültetés (VE 5) - az ültetés tervezési folyamata 
Kelenvölgyi Általános Iskola, Első osztály (Budapest, Magyarország) 

 

Tanári napló  

    

A mai foglalkozáson megterveztük, hogyan ültessük el a növényeket az ágyásainkba. Megbeszéltük a 

gyerekekkel, hogy milyen növényeket fogunk vetni és hogyan helyezzük el őket. 

Arról is szó volt, hogy mikor érdemes előkészíteni a talajt az ültetéshez. Megállapodtunk abban, hogy a 

következő órára előkészítjük a talajt. 

Ahogy azt az előző (novemberi) foglalkozáson terveztük, továbbra is gyűjtöttük a beltéri ültetéshez 

szükséges műanyag dobozokat. Ismét szóba került a műanyag újrahasznosításának és 

újrafelhasználásának szükségessége. 

Az ágyás tervezése során a gyerekek lelkesen rajzolták meg az elvetendő növényeket.  
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Legközelebb be kell szereznem a magokat, hogy tanulmányozhassuk a növények leírását, és 

megtanulhassuk, hogyan kell vetni, és hogyan kell gondozni a palántákat. 

Észrevettem, hogy a gyerekek már azonnal elkezdtek volna dolgozni a növényekkel. Meggyőztem őket, 

hogy a lépéseket nem lehet kihagyni, mert ha nem készítjük elő megfelelően a talajt, a növényeink nem 

tudnak majd megfelelően fejlődni. 

 

Az udvar megtervezése-- ültetés tervezése 
 

Kronológia Cél Tevékenységek Idő 

Előkészítés, 
bemutatkozás 

A tevékenység 
helyszíne, a 
tevékenység céljainak 
tisztázása, az udvar 
neve 

Előkészítés, bemutatkozás A tevékenység 
helyszíne, a 
tevékenység 
céljainak tisztázása, 
az udvar neve 

 

A korábbi 
tapasztalatok 
megvitatása 

Az ágyásba ültetendő 
növények tervezése. 
 

A gyerekek ötleteinek 
meghallgatása, közös 
megbeszélés, közös 
tervezés. 

Ötletek, korábbi tapasztalatok 
meghallgatása és megvitatása. 
Felmerült kérdések 
megválaszolása és a feladatok 
megosztása. 

15 perc 

 

Tervezés rajzzal 
Az ágyás 
előkészítésének és 
elosztásának 
megtervezése 

A rajznapló használata 
a gyermekek 
életkorának megfelelő 
módszer a 
tervezéshez. 
Tanulási lehetőségek 
megteremtése. 

Rutinszerű tevékenységek 
(eszközök előkészítése, elosztás, 
válogatás, rendrakás). 
Részletes dokumentáció a 
talajlazításról, a gyomirtásról, az 
eszközökről és a tervezésről 
szóló megbeszélés, valamint a 
folyamatra vonatkozó rajzaink. 
Rajz készítése az ágyásról. 
Újrahasznosított 
műanyagpoharak 
felhasználásának tervezése az 
ültetéshez. 

10 perc 

 

20-25 perc 

Reflexió és értékelés A foglalkozás közös 
értékelése a 
gyerekekkel. 

A következő feladat közös 
megtervezése. 
Egymás rajzainak és terveinek 
megvitatása. 

15 perc 

Befejezés A tevékenység lezárása Rendrakás és takarítás, 
öltözködés.  

5-10 perc 
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A kert tervezése iskolánkban (VE 1) - mérés és tervezés  
Scoala Gimnaziala nr.28, Bukarest 

 

Tanári napló 

 

A gyerekek feladata a kert területének megismerése és megismertetése, mérések elvégzése, és a kert 

körvonalának lerajzolása. 

  

A tanulók megrajzolják az ágyások térképét (magasított barázdák) a növények kompatibilitása, a talaj pH-

ja szerint. Ezenkívül figyelembe kellett venniük a növények közötti távolságot, a növényvédelmet és a 

beporzókat. Néhány diák színes ceruzával rajzolta meg a kert tervét, mások számítógép segítségével 

készítették el. A legtöbb tanuló a fent felsorolt követelményeknek megfelelően készítette el a 

kertterveket. 
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Zöldbab ültetése (UI 5) – a felelősségvállalás elemei 
Agrupamento de Escolas Dom Carlos I, (Sintra Portugália) 

 

 
 

Van egy ötödik osztályos csoportom, 6 lányból és 3 fiúból áll, itt a legtöbb diák sajátos nevelési 
igényű (sni). 
Miután megérkeztek, megbeszéltük az aznapra tervezett feladatokat, a gyomlálást és a zöldbab, 
cékla ültetését. A lányok lelkesek voltak, de a fiúk nem vettek részt a beszélgetésben, és olyan 
magatartást tanúsítottak, amely elszakadt a beszélgetésünktől. 
A munka megkezdéséhez szükséges eszközöket mindkét csoportnak kiosztottuk, és megjelöltük 
az ágyásokat, ahová ültetniük kell. A lányok azonnal nekiláttak a feladatnak, bár némi 
szervezetlenséget mutattak. A fiúk eltűntek, és hiába hívtam vissza őket, nem jöttek. Úgy 
döntöttem, hogy én magam kezdek el dolgozni, és vártam, hogy utánozzanak engem. Ez a 
technika azonban nem vált be, mert a fiúk nem törődtek velem, és ismét eltűntek. 
Elmentem megnézni, hová mentek, és azt találtam, hogy sem együtt, sem külön-külön nem 
csinálnak semmit. Megkérdeztem az egyiküket, hogy hova mentek és mit akarnak csinálni, de 
nem válaszolt. 
A másik két fiú is úgy bolyongott, hogy látszólag nem volt célja. 
Visszahívtam őket, és intuitív módon rájöttem, hogy nagyon rövid feladatokra van szükségük. 
Amint összeszedtek egy kis gazt, mondtam, hogy elkezdhetjük a zöldbab ültetését. Ezek a kis 
növények nagyon szépek, és úgy tűnt, ez hatással volt rájuk. Átgondoltuk a megfelelő 
távolságokat az egyes növények között és rövid idő alatt elültettük a 6 növényt. 
 
Ami felkeltette a figyelmemet, az az volt, hogy ezek a fiúk „nem voltak jelen”, távolságtartók és 
szétszórtak voltak. 
Közben a lányok is befejezték 12 zöldbab elültetését. Miután megmosták a kezüket, leültek az 
asztalhoz rajzolni. 
Az egyéni beszélgetések során nagyon meglepődtem, amikor megláttam az egyik fiú rajzát. 
A terv aprólékos és pontos volt, a rajzot pedig odaadóan készítette el. Meglepődtem, mert ez 
mélyen ellentétben állt a korábban tanúsított viselkedésével, az érdektelen hozzáállással és a 
lelkesedés hiányával. 
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Hogyan csináltam? 
 
A zöldbab ültetése előtt tájékoztattam a diákokat arról, hogy ennek a növénynek a fény- és 
páratartalom-igénye nagyon hasonló az eperéhez. 
Azt is megvitattuk, hogy milyen gyorsan nő a zöldbab és az eper, és hogy a zöldbab növekedése 
befolyásolja-e az eper fény- és helyigényét. 
Arra a következtetésre jutottunk, hogy a zöldbab növekedési sebessége és a zöldbab által elért 
magasság nem károsítja az epret. 
Azt javasoltam a diákoknak, hogy rajzolással regisztrálják a tevékenységet. Néhányan lerajzolták 
a növényeket, néhányan pedig az ágyás térképét, amely az ültetett növényeket ábrázolja. 
Az alatt az idő alatt, amíg mindenki rajzolt, apró kérdéseket tettem fel a feljegyzésekről, 
amelyeket a növények között hagyott helyről, a mélységről, ahová ültették őket, az alakról, a 
méretről, a bordákról, a színről stb. készítettek, az egyes rajzok helyzetétől függően. 
 
 
Hogyan fogtam hozzá? 
 
Úgy terveztem, hogy 6 db zöldbabnövényt ültetek egy olyan ágyásba, ahol már 12 eperpalánta 
volt. 
Megnéztem a permakultúra-kalauzban: A zöldbab és az eper társnövények, és mindkettő együtt 
lehet ugyanabban az ágyásban; a zöldbabnak és az epernek azonos a nap- és vízigénye; az eper 
általában 10-30 cm magas, a zöldbab pedig 2-2,5 m magas; az eper tövek közötti távolsága 20-35 
cm, a zöldbabé 60-70 cm lehet. 
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Tevékenységem tervezését és gyakorlását az Útmutató tervezet (Természettudományok tanítása 
a rajz eszközével a permakultúrás kertben, 20. oldal) alapján terveztem és valósítottam meg, az 
ültetésről szóló vizsgálati egységben ismertetett elemek felhasználásával. Az alábbiakban 
bemutatom az vizsgálati egységben szereplő ültetéssel kapcsolatos tapasztalataim 
összefoglalóját. 
 
Gyakorlati tevékenységek: a növények közötti megfelelő távolság kiszámítása a növények nap- és 
vízigényének, valamint a növények növekedésének megfelelően; tervezés és ültetés a társítási 
elvek szerint; 

Rajzolási feladat: rajzoljuk le az ágyás térképét, amely ábrázolja az ültetett növényeket, a 
növények közötti távolságot. Rajzoljuk le a növényt. 
 
Vizsgálati irányvonalak: a növényeknek fényre, vízre, tápanyagra és térre van szükségük: Milyen 
gyorsan nőnek a növények: minden növény ugyanolyan gyorsan nő? 
 
Tudományos fogalmak: növényi anatómia 
 
Kompetenciák: megfigyelés; távolságok és területek mérése; becslés és előrejelzés információk 
alapján; tervezés; döntéshozatal; 
 
Ötletek feltárása: a növényi növekedés mérési módjainak feltárása és a legjobb módszerek 
értékelése (gyökérnövekedés, levélnövekedés, szárnövekedés...). 
 
 

Kiültetés (VE 5)   
Scoala Gimnaziala nr.28, Bukarest 

 

Tanári napló 

 

Áprilisban hagyma- és fokhagymagumókat, burgonyagumókat, néhány zöldségféle (sárgarépa, 

borsó, retek, cékla, bébispenót, tök, napraforgó, bab) magját ültettük el. Figyelembe vettük a 

növények kompatibilitását is. 

A diákok örömmel látták, hogyan néznek ki ezek a magok. Az ültetésre a szerencsétlen időjárási 

körülmények miatt később került sor. Az ágyásokat szalmával fedték be. 

Májusban elültettük a diákok palántáit is (paprika, uborka, paradicsom, eper) és néhány 

fűszernövényt, mint például kakukkfű, zsálya, petrezselyem, zeller és menta). Emellett beporzó 

növényeket is ültettünk: bársonyvirág, petúnia, közönséges/kerti zsálya, vasfű (verbéna). 
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A permakultúra elvei szerinti palánták ültetése a kerti ágyásokba tervezést és átgondolást 

igényel, hogy milyen fajokat ültessünk, és hogy ezeket a növényfajokat a növények igényei és 

társulásai szerint hová helyezzük el.  
 

 
 

 

 

Betakarítás (VE 8) - Zöldségfesztivál  
Scoala Gimnaziala nr.28, Bukarest 

 

Tanári napló 

 

A permakultúra elvei szerint kialakított zöldségeskert létrehozása sok diákra pozitív hatással van, lelkesen 

részt akarnak venni a projektben. 

Néhány szülő is bejelentette részvételét, az ő szerepük az anyagok beszerzésében (vetőmagok, talaj pH, 

nedvesség, talajhőmérséklet elemzéséhez szükséges eszközök), valamint a tanulókkal közösen végzett 

tevékenységekben (információterjesztés, kérdőívek készítése, kerekasztal-beszélgetések stb.) merült ki. 
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Szüret (VE 8) - A gyökerek, gyümölcsök és termések megismerése 
Agrupamento de escolas de Alfornelos (Portugália) 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
A tesztelést az iskolánk sni-s 
egységében tanári szupervízióval 
végeztük.  
 
Emellett a feladatok egy részében 
a diákokat kortárstámogató, egy 
idősebb diák is segítette.  
A tanár néhány könnyebb és tiszta 
instrukciót adott, miközben 
elmagyarázta, hogyan valósítsák 
meg a feladatot.  
 
 

Fő cél: tudomány tanulása rajzolás 
eszközével;  
 
Tevékenységek: 
 

- kert előkészítése 

- kert megfigyelése 

- tudományos téma tanulása 

- rajzolás 

- diákok rajzolása 

A kert megfigyelése 
 
A tanár felhívta a diákok 
figyelmét a különböző 
gyökérzöldségekre, és arra, 
hogyan elültettük ezeket és 
hogyan nőttek.  
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A tanulók választottak egy 
zöldséget, a tanár adott nekik 
néhány ceruzát a rajzoláshoz és 
színezéshez. A tanár arra kérte 
őket, részletekbe menően 
figyeljék meg a választott 
növények részleteit, mielőtt 
megkezdik a rajzolást.  

Segítségképpen a diákok 
megfigyelhették a növényt, 
mialatt rajzoltak, vagy szükség 
esetén le is fényképezhették a 
kiválasztott példányt a 
mobiltelefonjukkal.   
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Sárgarépa betakarítása (VE 8) - Kooperatív rajzolás 
Agrupamento de Escolas Dom Carlos I, (Sintra Portugália) 

 
Tanári napló  

 
Ma sárgarépát szedtünk fel, a diákok kooperatív rajzban készítették el a feljegyzéseket.  
 

"Mindenkinek megvan a saját gondolata a répáról" 
"Nagyon érdekes volt látni a répát különböző formában" 
"a rajzok mindannyiunk részvételével egyre jobbak lettek" 
"Tetszett, ahogy a sorsolás is megjelenik, miután mindannyian rajzoltunk. Ez egyfajta 
meglepetés" 
 

(a benyomásokat a tevékenységet követő beszélgetés során gyűjtöttük össze). 
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A diákokat két csoportra osztottam, és minden csoportban két-két sajátos nevelési igényű tanuló 
volt.  
A tanulók 2 percig rajzolták a répát, majd addig váltogatták a helyüket, amíg mindegyikük eredeti 
helyére nem értek. Amikor az egyes tanulók az „ő rajzuknak" tekintett helyre érkeztek, a 
legtöbbjük elfogadta az egyes osztálytársak által végzett módosításokat, néhányuknak azonban 
nehézséget okozott a sni tanulók által készített nyomok kezelése. A résztvevő sni tanulók jól 
elsajátították a nyomkövetést, de láthatóak voltak a köztük lévő különbségek. Végül sikerült 
megbeszélni és integrálni egy nyitottabb megközelítést az egész csoport által közösen készített 
munkáról. Minden egyes rajz valójában a répa egy-egy újraalkotása és kifejezése, amely integrálja 
az egész csoport véleményét.  
Megkérdeztem minden diákot, hogy mit gondolnak erről a kihívásról, és a legtöbbjüknek tetszett, 
és jól érezték magukat (lásd a fenti benyomásokat). 
Néhányan úgy nyilatkoztak, hogy nem tetszett nekik az élmény, mert úgy érezték, hogy a rajzukat 
a többiek tönkretették. Szeretnének saját rajzot készíteni. 
 
Úgy döntök, hogy a jövő héten egy másfajta tapasztalatot fogok javasolni, hogy megpróbáljam 
enyhíteni a mostani konfliktust, és elősegítsem a kooperatív tanulást: 1) megfigyelés és a 
megfigyelés elmondása egymásnak párban dolgozva; 2) egyéni réparajz; 3) megbeszélés az 
eredményről az osztálytárs rajzának jellemzőire hivatkozva; 4) kooperatív rajz ugyanarról a 
répáról. 
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2. sz. melléklet: Yard4All – A kert mindenkié - inspiráló 

pillanatok 
 

A saláta - tanulás és együttműködés a rajzoláson keresztül  
Agrupamento de Escolas de Alfornelos (Portugália) 

  

Ebben a feladatban a gyerekek megfigyelték a zöldséget, majd egyesével lerajzolták a salátát, és 
további részleteket adtak hozzá. Először néhány vonalat rajzoltak, majd az árnyékokkal kezdték 
gazdagítani a rajzot. Ehhez a gyerekek speciális, különböző minőségű ceruzákat használtak. 
Ez a rajzolási technika a megfigyelésen alapul, és elősegíti az együttműködést és a kreativitást, 
mivel több lépésben történik, és mivel a résztvevők saját érzékelésükkel járulnak hozzá ahhoz, 
amit látnak és megfigyelnek. 
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Ezt a munkát az EB1 Santos Matos 1. évfolyamos osztálya végezte. A gyerekek 6 vagy 7 évesek. 
Ez kis kísérlet volt a kooperatív rajzolási módszerről kisgyerekekkel. 
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Egy 8. b osztályos diák angol nyelvű verse 
 Scoala Gimnaziala nr.28,  Bukarest 

 

 
The veggie yard 

Rows and rows all rose in line 

like pawns aligned! 

Smallish seedlings 

just like siblings, 

stand in yards 

playing cards. 

  

And the springtime sun shining bright 

fondles them, bringing them light 

And the chlorophyll –‘till noon 

They will all be fed, very soon. 

  

Greenish Lettuce do I see already? 

Is it Lactuca sativa, fully grown and ready? 

Near Pisum sativum still standing? 

Just a minor misunderstanding. 

Have you guessed it how 

do I understand it now? 

Ha, I am at ease! 

I know those are just peas! 

  

Look! In the furrow 

Look, how they burrow 

the chives full of sorrow 

Not getting another tomorrow 

Because they all will soon be gone over morrow! 

An onion is now the chive 

And look how they all thrive 

The little prick, it sprouts! 

Big pods, yet watery -no one doubts. 

  

But I still don’t get it why it’s called -horseradish 

A family it makes with the radish. 

However, there’s no horse, just a name. 

but their heads are all the same. 

Not big and round, 

But in the ground! 

There bloomed some nests, as well, maybe new 

Abundant bundles of sorrel, maybe a few 

And the patience dock 

grew on the block 

Healthily and stealthily 
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And in the yard, what can I say, ah, just a word or two. 

All for you. 

The trophy went to the hedges 

Looking sleek, 

and shabby-chic 

gulping down veggies for ages! 

 

 
 

"Zöldségkirány" diákrajz, 5. b osztály 
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