
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kedves Kiskertész! 

Hogy ne kelljen hónapokra kerthiányban szenvedned, ezennel elindítjuk közösen az online-

iskolakertedet! Keress egy üres A4-es méretű rajzfüzetet, és indulhat is a távkertészkedés!  

Ehhez minden héten új ötletet adunk majd Neked, amit a szabadban a lakóhelyeden vagy 

annak közelében elvégezhetsz, és amiről a füzetedben is beszámolhatsz!  

 

1. Ha a szobában kertészkedsz… 

 
 Emlékezz vissza az iskolakertetekre és rajzold le emlékezetből az őszi látképét! 

 Készítsd el iskolakertetek vaktérképét (kis magyarázattal, hogy mi ez, akár egy vaktérkép 

képével)!  

 A/ Rajzold be a komposztáló 

helyét! 

 B/ Rajzold be az évelő 

(állandó) növények helyét! 

 Válassz ki egy fát a lakóhelyed 

közelében (az udvarotokon álló fa 

vagy a lakóházatok ablakából jól 

látható fa is lehet).  

A hét minden napján ugyanabban az 

időben figyeld 10 percig folyamatosan és 

jegyezd le a történéseket (pl. madarak megjelenése, hányan és milyen fajták, szél 

hatása, csapadék hatása (ha van), rügyek megjelenése, növekedése, stb. 

 Jelölj ki egy oldalt a füzetedben, aminek a címe: Időjárás-napló. 

o a lap felére készíts egy táblázatot, aminek 3 oszlopa és 6 sora van, az első sorban 

az alábbi fejléccel: 

A hét napjai Levegő hőmérséklete 
reggel 8 órakor 

Levegő hőmérséklete déli  
12 órakor 

Hétfő, 2020.03.23. -1 Celsius fok 0,5 Celsius fok 

stb.   

o A hét minden napján olvasd le a kinti hőmérőt reggel 8 órakor és déli 12 órakor 

vagy keresd meg az újságban vagy az interneten a napi éjszakai és nappali 

átlaghőmérsékletet.  

o Pénteken készíts grafikont a kapott eredményekkel az Időjárás-naplóba.  

 

Károlyi kert vaktérképe 



Ha van saját kertetek… 

 
 Udvarotokon keress olyan napos területet, ahol saját kertet alakíthatsz ki. Egyeztess a 

szüleiddel. 

 Figyeld a Nap járását a kertetekben, nézd meg a nap több időszakában is, nem árnyékolja-

e majd esetleg ezt a területet egy később kilombosodó fa vagy a szomszéd háza, stb.  

 Jelöld ki a választott terület határait leszúrt botokkal, lehullott ágakkal és spárgával vagy 

bármilyen fonállal kerítsd körbe. 

 Tisztogasd meg a területet a falevelektől, gyomoktól, ezek mehetnek a komposztba. 

 Ásd fel vagy lazítsd meg a területed, majd gereblyézd el szép egyenletesre. 

 Mérd meg a kerted kerületét és területét.  

 Adj nevet a kertednek és tervezz hozzá egy táblát is a füzetedbe, amit majd elkészítve le is 

szúrhatsz az elejére. A táblát bármiből készítheted: falapból, akril festékkel megfestve vagy 

kivágott műanyag lapból lakkfilccel ráírva. 

 Fényképezd le a kertet is és a táblát is és küldd el a fotókat a kert méretekkel együtt. 

 


