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1. Bevezető 
 
 
 
 
 
Amint kilépünk a kertbe - legyen az bárhol a világban -, körülvesz bennünket a Teremtett Világ 
rendje. Annak átható nyugalma, és az elénk tárt feladatainak, lehetőségeinek színes tárháza. 
 
A kert tervezésekor nem is volt kérdés számunkra, hogy ehhez igazodva, az Évkör rendjéhez 
illeszkedve igyekszünk megalkotni sajátos arculatát az iskolakertnek. Az évszakok természetes 
rendje segített kialakítani a teret, hangulatot, színeket. Olyan helyet szerettünk volna alkotni, 
ahol a felületesen meglátható világon túl más is láthatóvá, tapinthatóvá, érezhetővé válik. 
Kinyílik a természet csodáinak színes kertje a gyerekek lelkében. Segítve őket azon a fejlődési 
úton, ami előttük áll.  
Megelevenednek a színek, meglátják a hangyát a bokorban, vagy felismerik hangjáról a 
széncinkét, hiszen annyiszor látták, hallották őt. Ráéreznek arra, hogy a világ szép, akkor is, ha 
küzdelmes! És megéri küzdeni! 
 
Megmutatni, inspirálni kívánunk minden kertet szerető pedagógust, segítőt a pedagógiai 
munkájában. Aki elfáradt, annak új lendületet adni a következő lépéshez és megerősíteni, 
hogy a munkánk nem hiábavaló, hanem talán a legfontosabb feladat a következő generáció 
nevelésében. 
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2. A Marcali Hétszínvirág Általános Iskola és EGYMI terápiás 
kerti elemeinek tervezése  

 
Az Iskolakertekért Alapítvány az Agrárminisztérium 
támogatásával megvalósuló Országos 
Iskolakertfejlesztési Program Iskolakerti Alapozó 
Alprogram III. ütemén belül arra szerződött a Marcali 
Hétszínvirág Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézménnyel, hogy az Alprogramon belüli 
pilot programként terápiás kerti elemeket helyez el az 
intézmény kertjében, amelyek segítik az intézményben 
nevelt sajátos nevelési igényű gyerekek fejlesztését, 
jóllétét. 
 
 A terápiás kerti elemek beillesztése a meglévő 
iskolakertbe tervezési folyamattal indult: az 
Iskolakertekért Alapítvány munkatársai, valamint a 
tájépítész tervező és a pedagógus szakértő helyszíni 
terepszemle során felmérte az intézmény iskolakertjét, a 
tervezési helyszínt. Ez alapján készült el a koncepcióterv és egy hozzátartozó tervleírás. A 
kivitelezési munka helyszíni műszaki vezetéssel indult 2020. őszén, az Alapítvány részéről 
három fő segítségével, az intézmény részéről szintén három személy részvételével.  A 
megkezdett munka befejezése az intézmény tanulóinak bevonásával történik.  
 
Az elkészült  koncepcióterven a terápiás kerti elemek az évkör tematikája köré szerveződnek. 
A központi elem a mezítlábas/taposó ösvény, amely több terápiás elemet egyesít. A taposó 
ösvény ívesen, spirálisan kanyarodik a kert közepén lévő fenyő körül, az egyes szakaszai a négy 
évszak valamelyikéhez kötődnek, a virágzó növények, feladatok és kerti elemek 
alkalmazásával. Az évszakokhoz kötődő pedagógiai módszertant a beépített terápiás elemek 
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segítik, úgymint az érzékelést fejlesztő színek (tavaszi hagymások beültetésével), illatok 
(virágok, fűszernövények), formák (kövek, rönkök, félköríves forma), textúrák (az ösvény 
különböző természetes anyagai, kavicsok, mulcs), hangok (pl. csengettyű elhelyezése).  

Koncepcióterv – terápiás kerti elemek a Marcali Hétszínvirág Ált. Isk. EGYMI iskolakertjében (1:100) 
Huzián Zsófia tájépítész mérnök 
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2.1. Megépült kerti elemek  
(Fotók: Huzián Zsófia) 
 
A terápiás kerti elemek pedagógiai alkalmazásához az 
Iskolakertekért Alapítvány pedagógiai szakértője egy 
évkörhöz kapcsolódó ötletgyűjteményt is összeállított az 
intézménynek, amely egész évre segédanyagot jelent a 
helyi pedagógusoknak a tervezett és megvalósult elemek 
gyakorlati használatához. Ebben a gyűjteményben az 
évkörhöz kapcsolódóan minden kerti elemhez szerepelnek 
ötletek. 
A terápiás kerti elemek terv szerinti szerepe alapvetően az, 
hogy az érzékszervek, ezáltal az érzékelés, valamint az 
egyensúlyozás fejlesztését szolgálják, hogy melyik milyen 
módon, arról az alábbiakban, a kerti elemek bemutatásánál 
esik szó. 
 

2.1.1. Mezítlábas/taposó ösvény 
 
A taposó ösvény rekeszeinek feltöltése apróbb és nagyobb 
szemű mulccsal, fakorongokkal, kisebb és nagyobb 
átmérőjű gömbölyű kaviccsal, lávakővel és homokkal 
történt. 
Az ösvény nyáron, meleg időben mezítláb, hidegben 
cipőben is használható, a talpizmok stimulálását segíti. Az 
ösvény rekeszeiben lépegetve, a tanulóknak ki kell találni, 
milyen anyagon járnak, megtapinthatják, megismerik a 
különböző töltőanyagokat. A talp stimulálása erősíti az 
immunrendszert, az idegrendszert, a pályán való haladás 
segíti a térbeli tájékozódást, egyensúlyérzetet, ezáltal 
erősíti az önbizalmat is. 
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2.1.2. Egyensúlyozó-pálya 
 
Az egyensúlyozó pálya részei: kb. 20-25 cm átmérőjű, 
45-50 cm hosszú akácrönkök kétharmadukig beásva, 
vagy keresztben félig beásva, kb. 200 cm hosszú 
akácfatörzs hosszanti irányban lefektetve, és félig 
beásva, továbbá egy, a területen lévő, kivágott fából 
visszamaradt fatönk is részét képezi, amelyet a helyi 
adottságokhoz alkalmazkodva tartott meg a kivitelező 
csapat. A pályán való haladás fejleszti az 
egyensúlyérzetet, stabilitást, az idegrendszert, 
amelyek hosszú távú terápiás hatása, hogy erősödik az 
önbizalom. 
 
 

   

Részlet a koncepciótervből: 
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2.1.3. Magaságyások (komposztágyás) 
 
A magaságyás komposztágyásként került 
kialakításra, tehát a belekerülő rétegek: farönkök, 
ágak, gallyak, falevelek, föld. A benne lévő szerves 
növényi hulladék elbomlásával az ágyásba ültetett 
növények folyamatos tápanyag utánpótlást 
kapnak. A gyerekekkel közös kertészkedés a 
magaságyásban a mozgáskorlátozottak számára is 
elérhetővé válik. Az iskola pedagógiai 
programjába beépített iskolakerti foglalkozás még 
több tanuló számára elérhetővé válik. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.4. Fűszerkert, levendulás 
 
A mezítlábas/taposó ösvény középső belső íve mellé, az évkör szerint a „nyár” területére kerül 
a fűszerkert. A gyerekek megismerik a kert fűszernövényeit, azok illatát, megtapinthatják 
leveleiket. Szerepe az érzékszervek fejlesztése, idegrendszer nyugtatása, szociális kapcsolatok 
segítése. A „levendulás” a taposó ösvényt és a veteményes vizuális és funkcionális 
elválasztását segíti, és rovarcsalogató. 
 



   
 

10 
 

 

2.1.5. Függőleges raklap kert 
 
A raklapokból összeállított 
függőleges kert azoknak a 
tanulóknak segít a kerti 
munkában való 
részvételben, a beültetett 
növények 
megfigyelésében, 
megismerésében, akik nem 
tudnak, vagy nem 
szeretnének a földön 
térdelve, vagy guggolva 
kertészkedni.  
A raklapokból kialakítható függőleges kertre többféle 
megoldás létezik, a raklapok emellett még 
felhasználhatók más terápiás kerti elem, például 
rovarszálló létrehozására.  
 
A függőleges kert kialakítása során a raklap nem 
közvetlen beültetésre, hanem tartóelemként szolgál, a 
növények (fűszer- gyógynövény, eper) az erre a célra 
beszerzett, cink kaspóba kerülnek.  
 
A raklapok elhelyezésére pár ötlet (forrás: Internet): 
 

https://www.google.com/search?q=f%C3%BCgg%C5%91leges+raklapkert&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjJttH1m4PtAhXFsaQKHXCaB6QQ_AUoAXoECAsQAw&biw=1920&bih=938#imgrc=ufBv0y7UVdysKM


   
 

11 
 

 

Másik hasznosítási forma a rovarszálló: 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rovarhotel raklapokból (kép: Kapanyél Blog) 

 

A „tél” az elvonulás, visszahúzódás 
időszaka, az terápiás iskolakerti 
koncepcióban az évkör szerinti 
„tél” területére terveztünk 
rovarhotelt is, amely segíti a 
rovarok áttelelését, és hozzájárul 
a kerti élővilág sokféleségének 
fenntartásához. Erre a területre 
javasolt továbbá a téli 
madáretetéshez saját 
madáretető, illetve madárodúk 
készítése a diákokkal közös 
foglalkozás keretében. 

https://kapanyel.blog.hu/2013/09/11/raklap_a_kertben
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2.1.6. Kültéri tanterem homokozóval 
 
A kert déli részén álló, 11 méter lombkorona átmérőjű fehér fűz 
alatti terület, mint kültéri tanterem működne az iskolakerti 
környezetben, az intézmény két kültéri asztal-pad kombinációjával 
és a deszkakeretes homokozót a tanítás során akár terepasztalként, 
a földrajz, a domborzat oktatásába beépítve, akár más tantárgy 
megtartására is bevonható, erre a pedagógiai ötlettár nyújt pár 
példát.  
Egy festett tábla kihelyezésével rendes tanóra is tartható kinn, amely 
a fák susogása, a növények és a természet illata révén különleges 
élmény-tanórává válhat a tanulók és pedagógusok számára 
egyaránt. 
 

2.1.7. Bambusz-kapu 
 
A kerti elemek között szerepel a bambusz-kapu, amely a 
veteményeskert szimbolikus kapujaként, egyben maga is 
támrendszerként működik, futó paradicsom, futóbab, vagy más kerti 
futónövény számára. A nyári időszakban árnyékoló/búvóhely 
szerepet is betölthet a gyerekek számára.  
 

 

2.1.8. Cserjék, évelők – madár- és rovarbarát kert 
 
A cserjeszint bővítése több faj beültetésével, segíti a madár- és rovarbarát kert kialakítását. A 
madár- és rovarvilág sokféleségének fenntartása a terápiás iskolakertben kiemelt szerepet 
kaphat az évkör szerinti tematikában. A madarak etetése, megfigyelése tanórai keretek között 
és szabadidőben is  terápiás hatású, segíti az észlelés, felismerés, empátia fejlődését. 
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A beültetett virágos cserjék (som, rózsalonc, labdarózsa, 
vadrózsa, tüskétlen szeder, gyöngyvirágcserje, cserjés 
pimpó, kékszakáll), valamint évelő fűszernövények 
(levendula, rozmaring, borsikafű, cickafark, menta) 
rovarcsalogató szerepüknek köszönhetően vonzzák a 
beporzókat, ami a veteményeskertnek is kedvez, továbbá a 
madarakat, amelyek a kártevőket is összeszedik az 
iskolakertben.  
A rovarmegfigyelés, madármegfigyelés része lehet a 
gyerekek mindennapjainak, színesíti az iskolakerti 
tevékenységet, stresszoldó, és -figyelemelterelő hatása 
révén- nyugtató tevékenység.  
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3. A kert elemeinek pedagógiai és terápiás használata 
 
Egy sétára hívom a Kedves Olvasót! Úgy, ahogyan én, mint tanító sétáltam végig a kertben, 
mikor terveztük azt. Az ötletek, lehetőségek természetesen nem mind általunk kitalált, 
megalkotott tevékenységek, tárgyak, történetek. Sok közöttük jól kipróbált, régi, hasznos 
része a pedagógiai eszköztárnak.  
Mégis azáltal válik a sajátunkká, ahogyan azt beleálmodjuk abba a fizikai világba, ami körülvesz 
minket. Ahogyan ezeket az iskolakerttel összekapcsoljuk. Azzal teremtünk újat, hogy hogyan 
fonjuk ezeket az ötleteket művészi módon egymásba, hogyan elevenednek meg a kezünk alatt, 
hogyan szólalnak meg ezek a mi hangunkon az iskolakertben, és hogyan szólnak ezek a 
történetek éppen ahhoz a gyermekhez, aki ott a kertben velünk van. 

 

3.1. Mezítláb az ösvényen - 6-9 évesekkel a kertben 
 
A négy vándor birodalmában 

 

A kertig, akarom mondani „A négy vándor birodalmáig” vezető úton az évszakok dalai már 
segíthetik a ráhangolódást a kerti munkára, tanulásra. 
 
Az első gondolatom, mely a címet is ihlette Zelk Zoltán – Négy vándor és az Új mese a négy 
vándorról című meséi. Szép keretet ad a gyerekekkel kint végzett munkánknak. Újra és újra 
mesélhetjük ezeket évszakváltáskor. Még jobb, ha mi magunk saját szavainkkal mondjuk el, és 
ha az idő engedi már kinn a kertben.  
 
Van még egy nagyon szép, finom hangulatú mese, amit felnőttkoromban ismertem meg. 
Szentkúti Márta: A négy évszak az erdőben1 című meséje. Ez a mese talán a legkisebbekhez 
szól leginkább. Nekik viszont igazi ringató élményt nyújthat. 

 

 
1 Szentkúti Márta: A vörösbegy című könyvéből 
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„Tavaszra nyár jön, majd ősz és tél 
Négy angyal karjában Föld és az Ég.” 

 
 (Szentkúti, 2003 old.: 31. old.) 

 

3.1.1. Első lábnyom – Tavasz 
 
A mezítlábas tanösvényt elképzelve hóólvasákor rögtön eszembe jutott a kedves kis ritmusos 
vers a cinegéről. Azt hiszem, mezítláb, vagy anélkül mi is így indulnánk el ezen az ösvényen.  

 
Toporog a cinege, 
lábát emeli, hideg-e – 
hideg-e a hótakaró? 
Olvadj, hó, olvadj, hó, az a jó. 

(Szilágyi Domokos – Vermesy Péter: Pimpimpáré című kötetében) 
 

3.1.1.1. Élet a tavaszi ágyásnál  
 
Tele az ágyás hagymás növényekkel. Hóvirággal, nárcisszal, 
tulipánnal, krókusszal. Mindnek van saját története, ahogyan a 
gyerekeknek is élettörténetük.  
A saját élettörténettel végzett pedagógiai munka segíteni tudja 
azokat a gyermekeket, akiknek valamilyen segítségre van 
szükségük. Így ez a legkisebb kortól, a felnőttkorig igen sok 
lehetőséget kínál nekünk pedagógusoknak.  

 

Hóvirág: Zelk Zoltán: A hóvirág; A legszebb tavaszi reggel, Tavaszi 
mese című meséi 2;  

 

 
2 Zelk Zoltán: A tölgyfa születésnapja – mesék a természetről c. könyvéből 
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Szentkúti Márta: A hóvirág 3 
 

Irodalom óra a kertben 
A többi virág meséjét a gyerekekkel mi magunk is 
megszőhetjük. Hétről hétre írhatjuk közösen a mesét, 
ahogyan a növény egyre jobban bújik ki a földből. 

 
 

Rajz és festés óra a kertben 
A kerti munkák, ásás, ültetés mellett, már indulhat a palánta 
nevelés. A föld még hideg. Az olvadó hó szépen átáztatta, a 
nap melengeti. Minden üde zölddé változik.  
Szép művészi munka lehet, ha a rajzóra is a kertbe költözik 
tavasszal és évről évre a kék és sárga színek egymásra 
találásával megszületik a zöld.  

 

Ahogyan járunk ki napról napra, hétről hétre egyre több zöld 
növény bújik ki a földből. Olyan helyeken is virágok nyílnak, 
ahová nem mi ültettük.  Ki ültette oda? A magocska hogy 
talált erre a helyre? És máris elénk tárul egy másik történet…  

 

A gyermekláncfű: Szentkúti Márta: A gyermekláncfű című meséje4 
 
Egyre jobban melegszik az idő. Nap nap után járjuk a kertet. Talán mi leszünk az elsők, akik 
meghalljuk az első méhek zümmögését. Talán mi látjuk meg az első méhecskét a kertben.  

 

 
3 Szentkúti Márta: A vörösbegy című könyvéből 
4 Szentkúti Márta: A vörösbegy című könyvéből 
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A méhekkel kapcsolatos történetek, melyek közül Jakob Streit: Méheskönyvét nagy szeretettel 
olvastam a gyerekeknek, végig tudják szintén kísérni évünket.  
A méhekről szóló történetekkel, no és a mézzel sok-sok lehetőség nyílik meg. Egészen a 
verstanulástól a mézeskalács házikó készítéséig technika órán.  
A kertben a gyerekek megkereshetik azokat a növényeket, melyeket leginkább meglátogatnak 
a méhek.  
Készíthetünk egy Méheskönyvet mi magunk. Amiben hónapról hónapra rajzokat, verseket, 
dalokat, préselt virágokat gyűjtünk szorgalmasan, mint a méhek.  

 

Madárdaltól hangos kis kertünkben biztosan gondoskodtunk a madaraknak élelemről. A 
nagyobbak által készített madáretetők, vagy odúk ott emlékeztetnek minket a hosszú tél 
elmúltára. Arra, hogy már minden madár talál élemet a földeken, a kertekben. Az odúban már 
nem a metsző hideg elől keresnek menedéket a madarak, hanem fészüket építik, hogy minél 
puhább helye legyen a kis fiókáknak. 
 
Egy fecske nem csinál nyarat. Tavasz pedig nem múlhat el fecskés és gólyás történetek nélkül. 
Időjóslás, időjárás megfigyelés biztonságot ad. A kiszámíthatóság sok nehézségekkel küzdő 
gyermeknek nyújt segítséget. 
 
Zelk Zoltán: A fecskék  és  A gólya érkezése című meséje igazi tavaszi mesék. 

 

Technika óra a kertben 
Fonjunk fészket gallyakból, nádból, bélelhetjük puha fűszálakkal! Agyagból pedig 
készíthetünk tojásokat. Origami fecskéket készíthetünk, melyek ott repkedhetnek a 
termünkben. Várva a nyarat! 

 
A Húsvéti készülődés pedig szintén igazán szép, ha kinn történik a kertben. 
Talán már saját retket és újhagymát is szedhetünk az aznapi tízóraihoz.  
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Zene óra és matematika óra a kertben 
Tavasszal zenél a kert. Mit egy hárfán úgy játszik a szél a levelekkel. Madárdaltól hangos 
a táj. Ilyenkor szoktam elmesélni Zelk Zoltán A tölgyfa születésnapja5 című mesét. Ezt a 
történet irodalom órán egy kis drámajáték során is elő tud kerülni.  
 
Minden zenévé válik a kertben. Készíthetünk kavicsokból hangsort. Mélyebb és 
magasabb hangokat külön tudjuk válogatni. Két bot is igazán jó ritmushangszerré válik a 
kezünkben. Utánozhatjuk a madárhangokat, készíthetünk népi hangszereket. 
Szélcsengők készítése, elhelyezése szintén sok-sok játék és fejlesztési lehetőséget 
biztosít kicsiknek és nagyoknak. 

 

Rengeteg ötletet találhatunk: 
Vargha Balázs- Dimény Judit – Loparits Éva: Nyelv, Zene, Matematika,  
Dimény Judit: Hang-Játék  
Sáry László: Kreatív szenei gyakorlatok című könyvekben. 

 
A zeneórával pedig egyenesen élvezet összekötni a matematika órát. A zene és a törtek 
kapcsolata, a ritmus és a szorzótábla összefüggéseit nagyon szépen bemutatják ezek a 
könyvek.  

 

 

 
5 Zelk Zoltán: A tölgyfa születésnapja – mesék a természetről c. könyvéből 
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3.1.2. Második lábnyom – Nyár 
 
A mezítlábas tanösvényünk következő ágyása telis-tele van 
nyári virágokkal. Pillangók és méhek zümmögik körül a 
levendulabokrokat és a kékszakállt. Meleg a nyár és nincs más 
hátra, mint levenni a cipőnket. Mezítláb végre bejárni az 
ösvényt! 
 
Jöhet minden játék, ami az érzékelést segíti! Minden tele 
illattal, színnel, élettel, melegséggel. A testtudat építését, az 
érzékelés fejlesztését, a térorientációs feladatokat ekkor már 
mind a kertben tudjuk végezni. A környezet így a játékokra, a 
motivációra, a hangulatunkra is pozitívan fog hatni.  
 
A nyári ágyás mellett sok időt tudunk eltölteni a kerti tanteremben. Ezt úgy alakítottuk ki, hogy 
árnyas, kuckós hely legyen. Védettséget biztosítson a figyelem megtartásához a fa alatt, és 
még a füzetmunkához se kelljen visszamenni a tanterembe, hiszen padok, asztal, és tábla is 
segíti a munkát.  
 
Ehhez az évszakhoz kapcsolódó kedves történetem Zelk Zoltán: A virágok álma. Ebből rajzórán 
gyönyörű rajzok, festmények készülhetnek, hiszen a gyerekek képzelőerejét épp úgy 
megragadja a történet, mint a felnőtt olvasóét.  

 

Irodalom óra a kertben 
A tanulási nehézségekkel küzdő gyerekeknek nagyon fontos az írás és olvasás tanulás 
sokoldalú támogatása. Több érzékszerv bevonásával megtanulni a betűket, a szavakat, 
vagy a számokat sokkal hatékonyabb tanulási módszer és még igen élvezetes is. A kerti 
tanterem erre nagyon sok lehetőséget kínál. A homokozóba lehet írni az írott, vagy 
nyomtatott betűket és végig is lehet rajtuk sétálni. Egy pici locsolókannából a homokba 
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locsolva, szó szerint folyóírással leírni a 2-3 betűs 
szavakat igazi nyári tanulási forma. Kövekből, 
termésekből, vagy akár saját testünkből megalkotni 
betűket.  

 

Matekóra a kertben 
A kert, a természet, a számolás, a matematika 
gondolkodás, a praktikus gondolkodás fejlesztésében is 
nagy segítséget nyújt. A számfogalom kialakítása, a 
halmazelméleti alapok kialakítása, a fogalomalkotáshoz 
vezető lépéseket mind meg tudjuk tanítani a kertben.  
 
Gyűjtünk, kupacolunk, műveleteket végzünk, mérünk ...  
A gyűjtött terméseket leszámoljuk, csoportosítjuk, 
azokkal matematikai műveleteket végezhetünk.  
A természetben ott rejlik a szimmetria. Keressük a szimmetriát a természetben!  
 
Készíthetünk egyszerűbb napórát, vagy csak egyszerűen a nap járásának megfelelően 
feljegyezhetjük, lerajzolhatjuk az árnyékok hosszát.  

 

Környezetismeret óra a kertben 
A víz körforgásának későbbi megértéséhez, a természettudományos megismerés 
alapjainak megteremtéséhez a gyermekkori történetek által felébresztett képzelőerő, 
képzetek, érzelmi benyomások nélkülözhetetlenek. 

 

Így a természetismereti tanulmányok, kísérletek előképeit teremtjük meg itt a kertben.  
Zelk Zoltán: Párácska 

  

Kép forrása: jatsszunk-egyutt.hu 
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3.1.3. Harmadik lábnyom – Ősz 
 
Visszatérünk a hosszú szünet után a kertbe. Figyeljük meg 
mi minden változott! A kert színes, minden zöldség és 
minden gyümölcs telis -tele a nyári napsütéssel.  
Kezdődhet a betakarítás és a föld előkészítése az új tavaszra, 
a komposzt gyűjtése. A komposztálással kapcsolatos 
feladatok az elmúlás, elengedés, átalakulás - mely magában 
hordozza az új élet keletkezését is -  megélését, megértését 
segítik a gyerekekben.  
A komposzt ágyást azonban igen sok állat látogatja. A csigák 
és a sünök kedvenc eleséglelőhelye.  
És a sün az avarban sem jön zavarba… 
 
Csukás István: Sün -mese 
Tüskéshátú sün barátom, 
Merre jártál, mondd, a nyáron? 
Itt az ősz, a lomb lehullt már, 
Most látlak, hogy előbújtál. 
Körmöd kopog, eliramlasz, 
Vigyázz, itt a tél, te mamlasz! 
De a sün nem jön zavarba, 
Belebújik az avarba. 
 

Matekóra a kertben 
Szent Mihály hava a számadás hava. Nagyon jó lehetőség nyílik itt a termések 
betakarítására, mérésére, feldolgozására.  
A mértékegységek tanítása, a mértékegység váltásokat erre az időszakra szoktam 
időzíteni. Nagyon jó tudnak a gyerekek ilyenkor ehhez kapcsolódni. 
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Készíthetünk termésmandalákat. A mandalák a teremtés, az univerzum szimbólumai. A 
szimmetriák kialakítása, mely a rend és a harmónia megteremtéséhez, az elmélyült 
tanulás élményhez is képesek elvezetni.  
Termésekből kialakítható sorozatok.  
Gesztenye, levél, dió, levél, csipkebogyó, gesztenye, levél, dió, levél, csipkebogyó…. 
Minden, ami könyvben a sorozatoknál, mint matematikai feladatok szerepelnek a 
kertben őszi játékká és művészi feladattá változnak. A tanulási tartalomból nem 
veszítenek, inkább mélyítik azok megértését a tevékenységek által. 

 

Természetismeret a természetben 
A növényismeret és állattannal kapcsolatos történeteknek igazán itt van a helye. Kint a 
kertben.  
Zelk Zoltán: Őszi meséje igazi őszi hangulatot teremt a lelkünkben. A levelek gyűjtése, 
szín és formavilága rengeteg lehetőséget nyújt a tanításra a halmazelmélettől a 
növényismereten át a művészetekig.  
A patak meséje pedig a vízrajzzal kapcsolatos tananyagot képes a kisebb korosztály 
számára közelhozni. 
Készíthetünk domborzati térképet is a kerti tantermünk homokozójában, ahol a forrástól 
a tengerig meg tudjuk alkotni ennek a kis pataknak az útját!  
A magok begyűjtése, a következő évi új tervek megjelenésének is itt az ideje. Megérezni 
a körforgást, az előre tekintő gondolkodást, gondoskodást.  
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Zeneóra a kertben 
Zelk Zoltán: A fák dalosversenye  
 
Ebben a mesében a kisebb versek alig várják, hogy a gyerekek 
megzenésítsék őket!  
 
A kerti munkákat is zárhatjuk ezzel a kedves őszvégi játékkal.  
 
Gesztenye, vagy dió a kézbe és adhatjuk tovább egymásnak ritmusra.  
Pl. Hideg tél, jön a, jön a, jön a, dunyhát ágyba bundát hátra, csizmát 
lábra, kucsmát fejre, szél rideg, morgolódó, fúló, dúló, rívó, síró, felhő 
lengő ide-oda bojtos, rojtos erdő, zörgő határ kopár. 
 
Kisebbeknek is jó fejlesztő játék, ha visszafelé is mondjuk, akár egy 
mozdulatsorral is a verset. A mozdulatsor kapcsolódhat a vershez vagy 
lehet attól független. Segít a szerialitás fejlesztésében, a testtudat 
rögzítésében, és jó memória gyakorlat.  
 
A nagyobbak pedig nyelvtanórán is elővehetik, hiszen sok-sok nyelvi 
játékot rejt magában ez a vers! 
 

Rajzóra és Technika óra a kertben 
 
Gyönyörű füzetborítókat, csomagolópapírokat készíthetünk úgy, hogy 
lepréselt leveleket a papírlap alá helyezzük és méhviasz krétával, vagy 
zsírkrétával erezetét átrajzoljuk! Csodás színes füzeteink lesznek. A 
füzetek lapjainak keretet is készíthetünk így. Sokkal vidámabb lesz írni 
ezekbe a füzetekbe. 

Kányádi Sándor: 
Őszvégi játék 

 
Kopár 
határ 
zörgő 
erdő 

rojtos 
bojtos 

ide- 
oda 

lengő 
felhő 
síró 
rívó 
dúló 
fúló 

morgolódó 
rideg 
szél 
fejre 

kucsmát 
lábra 

csizmát 
hátra 

bundát 
ágyba 

dunyhát 
jön a 
jön a 
jön a 

hideg tél 
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3.1.4. Negyedik lábnyom – Tél 
 
Télen gyönyörű a kert, mintha a jég és hókirálynő 
palotájában járnánk.  
Készíthetünk jégkunyhót, vagy gyönyörű mozaikot a 
királyi palotába. Tejes vagy más tetra-pack, hasáb alakú 
dobozokat megtöltünk vízzel. Néhányat természetes, 
vagy ételfestékkel megszínezünk. Rázárjuk a kupakot. A 
többit a fagyos hidegre bízzuk. Mikor már keményre 
fagyott. Indulhat az építkezés, vagy a mozaik készítés! 
 
Zelk Zoltán: Téli mese című története már a meleg 
teremben, esetleg a gyerekek által gyűjtött és 
megtisztított csipkebogyóból készült teát kortyolgatva 
hangzik el.  
 
 
 
Mi a jó melegben vagyunk, de a madarakról ne feledkezzünk el!  
A madáreleség elkészítése során megismerkedhetünk a magvakkal, gabonákkal. A magokat 
összekeverjük faggyúval és az általunk gyűjtött tobozok szírmai közé gyúrjuk. Így függesztjük 
ki a kerti fákra a madarak nagy örömére. 
A nagyobbak madáretetőt készíthetnek. 
A madarak lábnyomait is könnyebb a hóban felfedezni. Mint a nyomkeresők, próbáljuk 
kitalálni melyik madár járt itt előttünk. Merre vitte útja a kertben? 
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Az ösvény téli részében egyensúlyozó pályát 
készítettünk, ami a saját, vagy az osztály 
meséjében a jégpalotához vezető kihívásokkal, 
kalandokkal teli útvonalat is kijelölheti. Az 
egyensúlyérzék ápolása, fejlesztése, térérzés - 
érzékelés, a helyes önértékelés mind segíti a 
magatartási nehézségekkel küzdő gyerekeket. 
Sok magatartási zavar részképességekkel 
kapcsolatos nehézségek kompenzálásából, vagy 
helytelen önértékelésből fakad. Így sok-sok 
valós feladat tudja ezeket a gyerekeket segíteni 
abban, hogy megtalálják helyüket a világban. 

 
Az Adventi időszak során nagyobb szerep jut a meséknek, történeteknek, az 
elcsendesedésnek. Szentkúti Márta: Adventi út című mesekönyvében minden várakozással teli 
naphoz találhatunk egy-egy mesét. A négy hét alatt az ásványok birodalmától indulva a 
növények és az állatok világán át eljuthatunk az emberek világába.  
 
A természethez kapcsolódó történetek gyógyítanak. A terápiás kerti séták fontos kísérői, 
segítői. 
 
 

3.2. Kertben Szabadon – nagyobb korosztályok a kertben 
 
A kerti munkákra a kicsik nagyon nyitottak szoktak lenni. A nagyobb korosztályokat azonban 
igen nehéz munkára fogni. Az akarati típusú tevékenységek a morális élet megalapozásában 
nagyon nagy szerepet játszanak. Fontos tehát az együtt végzett munka és az együtt létrehozott 
produktum örömének megtapasztalása.  
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A kerti munkák mellett a nagyobbak életében a tanulás is más helyet foglal el. A tanulás nagy 
része azonban ezeknél a korosztályoknál is kihelyezhető a kertbe. 
 
A természet és a művészetek együttesen nagymértékben segítik az egyensúly megteremtését, 
a gyermekek akarati, érzelmi és értelmi nevelésében. A természethez kapcsolódó művészeti 
nevelés a saját teremtő, alkotó erőket szólítja meg, és hívja élő a gyerekekből. A művészet és 
kertpedagógia összekapcsolásával a gyerekek lehetőséget kapnak arra, hogy a hétköznapok 
kuszaságából kiemelkedve egy másfajta megismerési, tanulási utat tudjanak járni. Ezáltal 
nyitottabban, elmélyültebben lehessenek benne a tanulási folyamatban, így lelkükben, 
értelmükben pedig új összefüggéseket, kapcsolatokat tudjanak kialakítani és meg tudják 
érezni a világ rendezett, összefüggő teljességét.  
 
Igyekszem most tanulási területekhez adni ötleteket, könyvajánlókat, hogy tanulástól legyen 
hangos a kerti tanterem az év minél több évszakában.  

 

3.2.1. Szeptember 
 
Fő tevékenység: Éves Mérési Nagykönyv 
Megnyitása; betakarítás, maggyűjtés 
 
Mérjük! Méréseinket jegyezzük fel az év 
folyamán: 

- hőmérséklet  

o külső 

- szélirány 

- csapadékmennyiség 

 
Rajzoljuk és feljegyezzük: 

- Hold állását 

- különleges természeti jelenségeket 
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A hónap növénymegfigyelése 
 
Válasszunk egy növényt például a sütőtököt, 
melyet tavasszal mi ültettünk el.  
 
Növénymegfigyeléshez kapcsolódó történet:  

- a növény régi nevei, felhasználása,  

- a növényhez kapcsolódó mesék, ifjúsági 

történetek (ezeket már a gyerekek 

könyvtárból is megkereshetik 

önállóan), 

- a termés mérése (átmérő, kg, db, m2) 

 

Művészi munka: természetrajzolás (pasztell vagy ceruzarajz) 
 

3.2.2. Október 

Fő tevékenység: Őszi munkák a kertben 
- Fűszerkert és hagymás növények kertjének kialakítása 

o Hagymás növények ültetése: hóvirág, krókusz, játcint, tulipán 

o Hagymás növények ültetése – üvegházba 

- Fűszerkerti növények ültetése: Levendula 

- Hely kialakítása a tavaszi ültetéshez: körömvirág – palántanevelés után, zsálya, 

kakukkfű, tárkony, menta, rozmaring, kapor 

 

Előkészítő történet: Illyés Gyula: 77 magyar népmese 232.o. Rózsavitéz c. mese 
- Komposzt és talajmegmunkálás 
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A hónap állatmegfigyelése: 
- Földigiliszta megfigyelése 

 

Állatmegfigyeléshez kapcsolódó történetek:  
- Johanes F. Brakel- Gerbert Grohmann: Pézsmatuok, Fakopáncs és Delfinek  - Így élnek 

az állatok című könyve 95.o.  

- A földigiliszta dicsérete és magasztalása c. történet 

 

3.2.3. November 

Fő tevékenység: madáretető készítés, tök sütés 
- Madáretető készítés - a madáretető tervezése és elkészítése 

- Madáritató készítése  

 
Művészi munka: a madáretető és itató díszítése 
 
 

3.2.4. December 

Fő tevékenységek:  Madarak etetése, magismeret, 
használati tárgyak karbantartása, díszítése 

- Faggyúból madáreleség golyók – Madarak 

karácsonya 

 
Művészi munka: akvarell festmény – tél színei 
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3.2.5. Január 

Fő tevékenységek:  Használati tárgyak karbantartása, díszítése, ládák, madárodú készítése 
 
 
A hónap állatmegfigyelése: 

- Széncinege megfigyelése 

 
Állatmegfigyeléshez kapcsolódó 
történet: Wass Albert: A 
tavaszébresztő cinege című mese 
 
Művészi munka: Természetrajz - 
pasztell kréta rajz 
 
 
 

3.2.6. Február 

Fő tevékenységek:  Kert tervezés és a vetőmagismeret, Palánta előnevelés előkészítése – 
esetleg üvegházban, vagy fóliasátorban 
 
Terület és kerületszámítás: 

- ágyások kijelölése 

- kerítés készítése 

- éves ültetési terv készítése növénytársításokkal 

- térképrajzolás 
 



   
 

30 
 

 

3.2.7. Március 

Fő tevékenységek: Palántanevelés, tavaszi kerti munkálatok 
- ásás, ültetés (retek, hagyma, borsó), kerítés készítés 

 
A hónap növénymegfigyelése: a Tulipán 
 
Növénymegfigyeléshez kapcsolódó történet:  

- A növény régi nevei.  

- Milyen használati tárgyakon jelenik meg a tulipán?  

- A növényhez kapcsolódó mesék, ifjúsági történetek 

(ezeket már a gyereke könyvtárból is kereshetnek 

önállóan). 

 
Művészi munka: a tulipán megjelenése a népművészetben, 
hímzésminták, hímzés 
 
 
3.2.8. Április 

Fő tevékenységek:  Ültetés 
- hármas fészek (tök, bab, kukorica) – és története 

- palánták – paradicsom – üvegházban és szabadföldben 

- burgonya 

- napraforgó – következő év madáretetéséhez 
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A hónap növénymegfigyelése: 

- pitypang 

 
Növénymegfigyeléshez kapcsolódó történet:  

- A növény régi nevei.  

- Milyen felhasználási lehetőségei 

vannak a növénynek?  

- A növényhez kapcsolódó mesék, 

ifjúsági történetek.  

 
 

Művészi munka: természetrajzolás (pasztell vagy ceruzarajz) 

 

3.2.9. Május 

Fő tevékenységek:   
- Virágos kert szépítése, gyomlálása 

- hagymás növények helyére virágok ültetése 

- Szalmával teríteni az ágyásokat – talajtakarás 
 
A hónap állatmegfigyelése: 

- Éti csiga 

 
Állatmegfigyeléshez kapcsolódó történet:  

Johanes F. Brakel- Gerbert Grohmann: 
Pézsmatulok, Fakopáncs és Delfinek  - Így élnek az 
állatok című könyve 75.o. , Hét csigatitok az 
éticsigáról c.  
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3.2.10. Június  
 
Fő tevékenységek:  Éves Mérési Nagykönyv Zárása  
 

- Napóra, vízóra készítése 

- Kirándulások – erdőn mezőn 

 

4. Záró gondolatok 
 
„Az embernek kétféle attitűdje lehet az életben: az Építés vagy az Ültetés. Az építők munkája 
évekig is eltarthat, de egy napon véget ér. Akkor megállnak, és az általuk emelt falak szabják 
meg a határaikat. Az élet elveszíti értelmét, amint véget ért az építés. Ezzel szemben vannak 
az ültetők. Ők folyton küzdenek a viharokkal, az évszakokkal, és csak ritkán pihennek. Az 
épülettel ellentétben a kert fejlődése soha nem ér véget. És miközben állandó figyelmet 
követel a kertésztől, azt is lehetővé teszi, hogy az élet egy nagy kaland legyen számára.” 6 
A gyermek állandó figyelmet kíván a pedagógustól, ahogyan az iskolakert is, de telis- tele van 
mindkettő lehetőségekkel!   
 
 
 
 
Készítették:   
 
Mészáros Melinda (1,3,4 fejezetek) 
Huzián Zsófia (2 fejezet) 

 

 
6 Paulo Coelho 
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Jelen lenni örömmel. 
Megfigyelni nyitottsággal. 

Tevékenykedni együtt. 
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