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ajÁNlÁS

A képességek, a személyiség tudatos kertterápiás fejlesztése találkozik a gyógypedagógiai 

intézmények alapvető nevelési célkitűzéseivel, megalapozva a tanulók felkészítését az önálló 

életvitelre, munkavégzésre, a társadalmi beilleszkedésre.

Ez a tudatosság kapcsolja össze az érdeklődő olvasóknak szánt iskolakerti füzetünket, az el-

mélet és gyakorlat egységén, a Mit? Miért? hogyan? szolgálatában.

Célunk, hogy a gyakorlati példák bemutatásával gazdagítsuk a tudatos kertterápia gyakor-

latát, hozzájárulva a sajátos nevelési igényű gyerekek örömteli létéhez az iskolakertben. 

Egy olyan évtizedben, amikor egyre több gyógypedagógiai intézmény fordul az iskolakert 

lehetőségei felé, válaszadásra kényszerítő kutatási eredmények jelennek meg a szabadtéri 

és természeti környezet idegrendszeri hatásairól, annak fontosságáról és gyógypedagógia 

összefüggéseiről, a természethiány-tünetegyüttesről. Mindeközben nemzetközi szinten is 

kevés tapasztalat, kutatás, jógyakorlat áll rendelkezésre konkrét iskolakerti gyógypedagó-

giai lehetőségekről és számtalan intézmény udvara mutat sivár képet hasznos, fejlesztő esz-

közökből. Tudjuk, hogy ezek kialakítása legtöbbször nem is anyagi kérdés.

Bízunk benne, hogy kiadványunkat haszonnal forgatják a pedagógia bármely területén dol-

gozó pedagógusok és pedagógushallgatók is, hiszen a szerzők törekedtek a közérthetőség-

re, világos magyarázatokra. Az ismertetett tevékenységek mind tapasztalatok alapján bevált 

ajánlások, melyek kialakításához számtalan sajátos nevelési igényű diák is hozzájárult mun-

kájával, kérdéseivel, visszajelzéseivel. Az ő üzenetüket is tolmácsolva kívánjuk, hogy e füzet 

minél több gyermek örömére és javára hozzon létre kerteket, gyarapítsa a természetben 

tölthető terápiás, fejlesztő órák, napok számát. 

Szerzők, Iskolakertekért Alapítvány
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 „A kert nagyszerű tanár.

Türelemre és körültekintő éberségre tanít,

szorgalomra és takarékosságra nevel,

de amit legfőképpen belénk olt:

az a teljes bizalom.”

/Gertrude Jekil/
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 1.
a kerT, mINT TerÁPIÁS eSzkÖz

1.1. A kertterápia jelen- 
 tése, jelentősége

A kert terápiás eszköz, a kertterápia 
eszköze.

A kert, mint egy kis természetdarab, 
az egészség megőrzésében fontos 
szerepet tölt be, a kertek gyógyító 
hatását már a korai ázsiai, görög 
kultúrák is érzékelték. A holisztikus 
szemléletű komplex vizsgálatok ma 
is igazolják ezt. 

A kertterápiát világszerte alkalmaz-
zák kórházakban, idősotthonokban, 
pszichiátriai intézetekben, rehabili-
tációs központokban. Megvalósítják 
iskolákban, táborokban, napköziben, 
hajléktalanokat ellátó közösségek-
ben, börtönökben .

Ez a jótékony hatás inspirálja a gyó-
gyító kertek létrejöttét és működé-
sét a sajátos nevelési igényű gyere-
kek fejlesztésében is.

1 R.S. Ulrich: Effects of gardens on health outcomes: theory and research. In: C.C. Marcus, M. Barnes (Eds.), Healing Gardens: Therapeutic 
Benefits and Design Recommendations, John Wiley, New York (1999), pp. 27-86
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1.2. A kertterápia hatásai

Fizikai hatások: 

✔ izomerő növekedése, könnyebb mozgás, finom-
motorikai képesség javulása; mozgáskoordináció, 
egyensúlyérzék, szem-kéz koordináció javulása; 
tartáshibák és a szemmozgató izmok pihenteté-
sén keresztül a látásromlás megelőzésének se-
gítése.

Kognitív hatások:

✔ javuló megfigyelő-képesség, problémamegoldó 
gondolkodás fejlesztése, összpontosítás javulása, 
multimodális észlelés fejlesztése (szaglás, látás, 
ízlelés, taktilis ingerek), figyelemfenntartás rege-
nerációja, baleseti és higiénés veszélyek jobb ke-
zelés, a saját és a társak biztonságához kapcsoló-
dó készségek fejlődése.

Érzelmi képességek fejlesztése

✔ stresszel való megküzdés segítése, környezet in-
gereihez való szoktatás, érzelmi intelligencia fej-
lesztése, énhatékonyság érzésének kialakítása 
(egy szép kert építése, pénzbevétel a megtermelt 
dolgok eladásából, stb).

társadalmi, szociális hatások:

✔  kooperatív munka gyakorlása, környezetért vál-
lalt társadalmi felelősség megtanulása, egymás 
iránti tolerancia kialakulása, szociális kommuni-
káció fejlődése.
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 2.
az ISkolakerT gyÓgyPeDagÓgIaI

INTézméNyekBeN BeTÖlTÖTT SzerePe 

2.1. Az iskolakert céljai  
 gyógypedagógiai
 intézményekben

Iskolakert sokféle céllal jöhet létre, 
különböző oktatási intézményekben.

Gyógypedagógiai intézményekben 
kikerülhetetlen cél a korrekciós-
kompenzációs személyiségfejlesz-
tés, a tanulók sajátosságaihoz iga-
zodva. A bemeneti mutatók mellett, 
a kimeneti mutatók jelenléte segíti 
az iránymutatást: a társadalmi-
szociális integráció megvalósítását 
a sajátos nevelési igényű tanulók 
számára.

Az iskolakert fő célja többek kö-
zött, hogy kézzelfogható gyakor-
lati tapasztalatot nyújtson a mun-
káról, az értékek előállításáról, 
annak védelméről, gondozásáról. 
Alkalmazkodik mindez a gyógy-
pedagógiai intézmény célrendszeréhez a személyi-
ségfejlesztés érdekében. A cél megvalósítása során 
érvényesülhet a kert terápiás jellegének tudatos 
kihasználása, alkalmazása akár a gyógyulás, akár  
a tanulás, akár az önálló életre való felkészítés  
érdekében. 

2.2. A gyógypedagógiai intézmények
  tanulóinak sajátosságai

A gyógypedagógiai intézmények tanulói különböző fok-
ban sérült gyermekek, akiknél sok esetben a sérülések 
társulva, halmozottan is jelentkeznek.
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Maga a gyógypedagógiai nevelés egésze terápiás jelleg-
gel bír, olyan egyéni speciális fejlesztő módszereket hasz-
nál, amelyek a korrekció-kompenzáció irányába hatnak. 

2 Csomagolópapírra előrajzolt ábra, melyre a piktogram-kártyákat, szókártyákat stb. el lehet helyezni egy feladat során

Ezeknek a terápiáknak a területi, eszközbeli, módszer-
tani lehetőségeit gyarapítja és minőségben gazdagítja 
az iskolakert, a differenciált fejlesztés érdekében. 

2.3. A fejlesztés konkrét feladatai

A fejlesztés konkrét feladatait a nevelési területek, 
a kulcskompetenciák határozzák meg, a feladatok 
kapcsolódhatnak a kerthasználati „alapelvekhez”, bi-
zonyítva a kertterápia létjogosultságát, hasznosságát. 
Az iskolakertben végzett tevékenységek összetettsé-
güknél fogva többféle fejlesztési lehetőség hordozói, 
bennük a gyógyulás, a tanulás, az önálló életre való 
felkészülés segítése, alakulása kiemelt feladatként 
van jelen.

Az autizmussal élő gyer- 
mekeknél kiemelt hang-
súly kell legyen az isko-
lakertben is a szociális 
készségek, kommuniká-
ció, rugalmas viselkedés-
szervezés, gondolkodás 
fejlesztésén. Hangsúlyo- 
zott a védett, ún. protek-
tikus környezet kialakítá-
sának fontossága, mely-
nek eszközei: 

✔ a napirend, 

✔ minden vizuális segítség (tárgy/kép/írás egyénileg), 

✔ folyamatábrák, 

✔ alaplapok2 alkalmazása, 

✔ az intimitás megteremtése védett terekkel, irányí-
tott ingerekkel.
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Mik a fejlesztési lehetőségek a kertben?

✔ Az iskolakert élményt, kikapcsolódást, felfede-
zést, örömet nyújtó közeg. 

• esztétikai élmény, érzelmek javuló kontroll-
ja, növekvő stressztűrés, önuralom, szabadidő 
hasznos eltöltése, egészséges környezet meg-
élése /a gyógyulás szolgálatában is/.

✔ Az iskolakert lehetőséget ad a tevékenységközpontú 
tanulásra, cselekedtetéssel tapasztaljuk meg ter-
mészeti környezetünket: 

 • fizikai erőnlét, mozgáskoordináció, finommoto-
rika, egyensúlyérzék, kognitív funkciók javulása, 
természeti környezet ápolása, megóvása /a ta-
nulás szolgálatában is/.

✔ A tanulási folyamatokat előkészíti, folytatja és ki-
egészíti

• gondolkodási műveletek, problémamegoldó gon-
dolkodás, kommunikáció alakulása, információk 
gyűjtése, feldolgozása, döntési képesség, sikerek 
és kudarcok kezelésének javulása, magasabb 
önértékelés /a tanulás szolgálatában is/.

✔ Lehetőséget ad alapvető termesztési fogások meg-
tanulásra és alkalmazására

 • kitartó munka, felelősségtudat, együttműködés, 
egymás iránti tolerancia, élőlényekkel kapcso-
latos kötelezettségvállalás javulása, gazdasági 
nyereség megtapasztalása, szakma tanuláshoz, 

munkába álláshoz szükséges motivációk, önálló 
életvezetési technikák, egészségtudatos élet-
mód tanulása, alkalmazása /az önálló életre 
való felkészítés szolgálatában is/.

A fenti célok, feladatok változatosan, eltolódással je-
lentkezhetnek a gyógypedagógiai intézmények iskola-
kerti gyakorlatában. Lényeges jellemző kell legyen, hogy 
a hátrányok leküzdésével segítse a fiatalok majdani 
boldogulását, hozzájárulva kiszolgáltatottságuk csök-
kentéséhez. Az iskolakertben szerzett képességekkel  
a társadalom hasznos tagjai lehetnek, ami biztosítja 
számukra a fontosság érzését. Továbbá bemutató kert-
ként megnyitja kapuit az érdeklődők számára, így a kap-
csolatteremtés fontos területe lehet az ép társakkal.  
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 3.
a kerTHaSzNÁlaT
TerÁPIÁS mÓDjaI

A gyógypedagógiai fejlesztés mindig tudatos, rövid és 
hosszú távon célirányos, egyénre szabott. Azt, hogy 
a sérült területek fejlesztését milyen módon és hol vé-
gezzük el, többek közt meghatározza az iskolák eszköz-
készlete és a helyi adottságai. Az iskolánk elhelyezke-
dése, udvara optimális volt egy iskolakert kialakítására 
és az utóbbi évek fejlesztésének eredményeként mára 

már alkalmas az iskolánkba járó - különféle sérüléssel 
élő tanulók - gyógypedagógiai és személyiségfejlesz-
tésére is. Pedagógusaink készítettek olyan eszközöket 
a kertünkben, amik használata egyértelműen a sérült 
funkciók fejlesztését célozza meg. Ezenkívül mi, az is-
kolakertekben általában megjelenő helyszíneket (pl. 
magaságyás, komposztáló, üvegház, veteményes) és 
eszközöket is a különfé-
le sérüléssel élő ta-
nulók fejlesztésére 
használjuk vagy 
adaptáljuk. 

Általánosságban 
fontos hangsúlyozni, 
hogy az egyes elemek 
megvalósításánál lehetőleg együtt alkossunk a gyer-
mekekkel, kihasználva ennek minden fejlesztő előnyét. 

Látják a tanulók az alkotó munka folyamatát, hasznát, 
egyfajta előszobaként a társadalomba való integráló-
dásnak. Megtanulják a mindennapi életben alkalmazott 
munkaeszközök gyakorlati használatát (szerszámok, 
mérőeszközök). S így válik igazán sajátjukká a kert, an-
nak minden zegzuga, ha abban saját munkájuk gyümöl-
csét látják viszont.

✔ A megvalósítás során törekedjünk az átláthatóság-
ra, könnyen értelmezhető feliratokra. A jelzések 
mindenhol egységesek legyenek, sok legyen a képi 
magyarázat.

Iskolakerti elemek
kialakításának

általános
gyógypedagógiai

szempontjai
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✔ Gondoskodjunk valamilyen határoló felület kialakí-
tásáról, megadva ezzel is a hely intimitását, határolt-
ságát. Ez segítheti a zavaró ingerek kizárását, nyu-
godt tanulási környezet megteremtését, mely fontos 
szempont az autistáknál, figyelemhiánnyal élőknél.

✔ A bejárhatóság miatt törekedjünk a minél aka-
dálymentesebb, lehetőleg sík terület kiválasztá-
sára. A közlekedési útvonalakat kerekesszékkel 
is járhatóan, botlásmentesen építsük ki, lehetőleg 
legalább egy méteres útszélességgel, könnyű for-
dulási lehetőségekkel. 

✔ Ügyeljünk arra, hogy az egyes elemek külön is meg-
közelíthetők, körüljárhatók legyenek minden gyer-
mek számára.

✔ Anyagválasztásnál (magaságyások, elválasztó ele-
mek, közlekedőfelületek) legyen szempont a válto-
zatosság, színekben, formákban, textúrákban, me-
lyek a növények és állatok mellett további gazdag 
ingerforrást, fejlesztési lehetőségeket biztosíthat-
nak. Lehetőleg természetes anyagokkal dolgoz-
zunk az öko szemlélet jegyében. Jelenjen meg a fa 
a kerítéselemeknél, lehet újrahasználni, újrahasz-
nosítani, a lemetszett fahulladékból fonni is. Jelö-
lésekhez használhatunk kőlapokat is. Lehetőleg le-
gyenek az elemek megtapinthatók, kézbevehetők. 
Az újra-és tovább hasznosított anyagok segítik  
a környezeti nevelés fejlesztését, a kreatív újra-
álmodás élményét adják.

✔ Lehetőleg több tantárgyhoz, ér-
zékszervhez kapcsolódóan je-
lenjenek meg fejlesztési lehető-
ségek, már a formai kialakításnál 
is. A jelöléseknél változatos szí-
nekkel dolgozhatunk, de töreked-
jünk az egységes megjelenítésre, 
átláthatóságra a könnyebb meg-
érthetőség okán. Használjunk 
sok piktogramot, lehetőleg a mű-
veletsorokat is ábrázolva. A kert-
tel kapcsolatos természetisme-
reti fogalmak legyenek gazdagon 
ábrázolva. Jelenjenek meg az ál-
latokkal, növényekkel, természe-
ti összefüggésekkel kapcsolatos 
ismeretek. Matematikai elemek, 
számosság, arányok, az irányok 
nyilakkal való ábrázolása.
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✔ A felületek lehetőleg legyenek lekerekítettek  
az esetlenebbül mozgó gyermekek fokozottabb 
sérülésveszélyének csökkentésére.

✔ Javallott a talajtakarás megvalósítása, a későbbi 
egyszerűbb gondozás érdekében (gyommentesen 
tartás, kiszáradástól való védelem, talajélet támo-
gatása). A talajtakarással az öntözések számát is 
csökkenthetjük. 

✔ A talajtakarás mellett lehetőleg gondoskodjunk  
a csepegtető öntözésről is. Használhatunk akár 
műanyag flakonokat erre a célra, hogy a gyomlálás 
és öntözés munkáját egyszerűsítsük és inkább az él-
ményszerűséget biztosító foglalkozásokra helyez-
zük a hangsúlyt a kertben.

munkavédelmi
szempontok

✔ Legyen lehetősége a gyerekeknek változatos érzék-
szervi megtapasztalásokra, hogy a sérült funkciók 
általi kiesések más úton pótolhatóak legyenek. 
Legyenek tapintható, hallható, látható, szagolha-
tó, ízlelhető minták, s ezeket minél változatosabban 
használjuk, lehetőleg többet is egymás mellett, akár 
komplex érzékszervi fejlesztésre célzottan kialakí-
tott ágyásokban.

✔ A felületek kezelésénél, a faanyagok védelménél 
használjunk természetes, nem mérgező anyago-
kat (pl. használt étolaj, hőkezelés), hogy az esetle-
ges szájjal történő érintkezésnél, valamint a növé-
nyek által felvett szennyező anyagokon keresztül 
a mérgezés lehetőségét elkerülhessük.

Kiemelt hangsúlyt fektetünk a munkavédelemre, tanu-
lóinknak szóban, képekkel, bemutatással tanítjuk meg 
a balesetmentes eszközhasználatot.

✔ Látássérült tanulóink biztonságos kerthasz-
nálatát egy asszisztens vagy gyógypedagógus 
folyamatosan biztosítja. Egyénileg tanítjuk meg 
őket az eszközök használatára, figyelembe véve  
az esetleges társuló sérüléseiket is. 

✔ A mozgássérült, de nem kerekesszékben élő 
gyerekeknek a kertben sétálás biztonságos 
módját, szabályait tanítjuk meg.
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3 A prompt késztetést jelent, olyan ingert, mely éppen elegendő az elvárt viselkedés, tevékenység előhívásához. Fizikai promptolás esetén 
a nevelő fizikailag vezeti a feladat elvégzését, például kezével vezeti a gyerek kezét a kerti szerszám használata közben.

✔ Az autizmussal élő tanulók-
nak bemutatással, képek-
kel, írott szöveggel esetleg 
videófilmekkel tanítjuk a 
helyes és balesetmentes 
kert és- eszközhasználatot. 
Egyéni fejlesztésen tanul-
ják meg az eszközök hasz-
nálatát egyénre szabott 
vizuális támogatással (fo-
lyamatábrákkal, piktogra-
mokkal, feliratokkal, alap-
lapokkal), bemutatással és 
fokozatosan halványított 
fizikai promptokkal3. Figye-
lembe vesszük, hogy egy 
tanuló milyen szenzoros 
ingerre érzékeny. Példá-
ul: hangos zajra érzékeny 
tanuló közelében nem nyí-
runk elektromos fűnyíróval 
füvet vagy zajvédőt visel. 
Erősebb fényre érzékeny ta-
nuló napszemüvegben vagy 
nem erős napfényben végzi 
a kerti tevékenységet.

Miután a tanulót fejlesztő pedagógus már biztosnak ítéli meg a gyermek 
eszközhasználatát, utána – a fokozatosság elvét betartva – tanulja meg 
a társai mellett is végezni az adott kerti feladatot.
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Milyen módon, hogyan, 
s mire figyelve használ-
juk a kertünket terápiás 
célokra a különféle sérü-
léssel élő tanulóknál?

✔ Az autizmussal élőkre a jól megszervezett kerti 
tevékenység kimondottan fejlesztő hatású. Erre 
már Leo Kanner, az autizmus felismerője is felfi-
gyelt az 1940-es évek végén, s azóta világszerte 
hoznak létre farmokat a felnőtt autisták iskola 
utáni fejlesztésére, életterére4. 

 Iskolánkban a gyerekeknek a napirendjükön je-
lezzük, hogy az aznapi kerti munka az időjárás 
függvénye lesz. Ezzel fejlesztjük a rugalmas gon-
dolkozásukat és egy esetleges viselkedésprob-
lémát is megelőzünk. Mindig jelezzük vizuálisan 
is, hogy a kerti tevékenységet hol, kivel, milyen 
eszközökkel végzik majd és az mennyi ideig fog 
tartani. Csoportos feladatvégzésnél a többi gye-
rekekkel való kommunikációt - ha szükséges - 
előre megírt panelmondatokkal segítjük. Egyéni 
ötleteik megosztására rajzzal, írással bátorítjuk 
őket. A csoportos megbeszélést követően rövi-
den, írásban kiemeljük a lényeget. 

✔ A viselkedésproblémákra hajlamos tanulók 
viszik magukkal a szabálykártyáikat, s ha sike-
rült betartaniuk az elvárt viselkedést, megkap-
ják az előre megbeszélt jutalmat.

✔ A kertünket úgy terveztük, hogy az átlátható le-
gyen már önmagában is, de alkalmas a téri tájéko-
zódás és a testséma fejlesztésére is a tanulásban 

a
kerthasználat

módja

vagy értelmileg akadályozott gyerekeknek.  
A kerti munka, feladatvégzés kiváló lehetőséget 
biztosít a képességek szerinti differenciálásra 
számukra. Csoportos munkavégzésre tanítja  
a gyerekeket, s közben fejleszti a tanulók kom-
munikációs készségeit. 

4 Theo Peeters: Autizmus. Az elmélettől a gyakorlatig. Az autizmus alapítvány Kapocs Könyvkiadója 235.oldal ISBN 9637723021
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✔ Látássérült tanulók téri fejlesztéséhez is hasz-
nálható az iskolakertünk. Az ott elhelyezett ki-
sebb tereptárgyak, kialakított utak alkalmasak 
arra, hogy a tanulók gyakorolják a fehér bot 
használatát. 

✔ Az utak szélessége lehetővé teszi a mozgássé-
rült tanulók közlekedését. 

✔ A tárgyakon, kisebb építményeinken elhelyezett 
feliratok, képek az autista tanulóink számára 
teszik érthetővé és részben 
biztonságossá is a kertet.

✔ A magaságyások, emeltá-
gyások átláthatóbbak, rend- 
szerszerűbbek, mint a ha-
gyományos veteményesker-
tek. A magaságyás, emelt 
ágyás széle alkalmas a fo-
lyamatábrák megtartására, 
így a gyerekek egyszerre 
látják képen a következő 
lépést és a területet is, 
ahol a feladatot végezniük 
kell. Ez nemcsak a biz-
tonságérzetüket erősíti, 
hanem az önállóságukat 
is fejleszti. Sok autista 
tanulónk nem szívesen 
hajol vagy guggol le a nö-
vényekhez, a magaságyás 
használatával azonban be-
vonhatók a kerti munkába 
azok az is, akiknek a tapin-
tási érzékelésük érzékeny. 

A súlyos mozgássérült gyerekek fizikailag képtelenek 
voltak a hagyományos ágyásokban végzett kerti munká-
ra. Így már ők is részt tudnak venni ezekben a tevékeny-
ségekben, s közben fejlődik taktilis érzékelésük, térlá-
tásuk és a szociális készségeik.

A látássérült tanulók taktilis érzékelése is jól fejleszt-
hető a magaságyással. Körbe is tudják járni tapogatás-
sal a munkavégzés helyszínét.  
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 4.
ISkolakerTI elemekHez

ajÁNloTT FoglalkozÁSok

Fejlesztési területek jegyzéke

A felsorolt fejlesztési területekkel, melyek betűjelei 
megjelennek az ajánlott foglalkozásoknál - a teljesség 
igénye nélkül - szerettünk volna ízelítést adni a kertben 
megvalósítható lehetséges fejlesztési lehetőségekről. 
De a természet gazdag tárháza, a pedagógus kreativi-
tásával karöltve, szinte kimeríthetetlen további forrása 
lehet a gyógypedagógiai fejlesztéseknek.

A fejlesztő foglalkozások mellett mindig legyen célunk 
a működő funkciók kiemelt erősítése is, hiszen mint 
a természetben a fáknál, ezek fogják benőni a sebeket, 
hiányokat, hordozni a terheket. A fejlesztések nem le-
hetnek öncélúak, szerepük a társadalomba majd minél 
teljesebben, lehetőleg önállóan is beilleszkedő gyerme-
kek nevelése.

Az ismertetett foglalkozások leírásaiban egységesen használt fejlesztési területek betűjelei: 

(nm) nagymozgások (alapmozgások, egyensúly, mozgáskoordináció)

(fm)  finommozgások (szem-kéz koordináció, kéz-ujj használat, grafizmus)

(tt)  térbeli tájékozódás (testséma, észlelési keresztcsatornák, térbeli-síkbeli viszonyfogalmak)

(it)  időbeli tájékozódás (óra, nap, évszakok)

(fi)  figyelem (pl.: azonos-különböző formák válogatása, másolás)

(vé)  vizuális észlelés (azonosság-különbözőség, alak-háttér, egység, szem fixálás, szem mozgás)

(aé)  auditív észlelés (azonosság-különbözőség, kihallás, egységben hallás)

(em)  emlékezet (vizuális, auditív)

(sze)  szerialitás, sorrendiség (vizuális/auditív mintán, hallott sorrend követése)

(ar)  gondolkodás-aritmetikai képességek (csoportosítás, analógiák, kreativitás, matematikai fogalmak)

(be)  beszéd (artikuláció, szókincs, grammatizmus, mondat és-szövegalkotás)

(szo)  szociális kompetenciák 
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4.1. Fűszer- és gyógynövénykert

4.1.1. A fűszer- és gyógynövénykert
 kialakításának sajátosságai

Az iskolai fűszerkert kialakítása számunkra többféle 
okból is fontos:

✔ Megfelelő előkészítéssel viszonylag könnyen fenn-
tartható, sokoldalúan felhasználható részlettel 
gyarapodhat az iskolakertünk. 

✔ A fűszernövények hálás növények, többnyire száraz-
ságtűrő, ellenálló évelők, ezért a speciális képessé-
gű gyermekek akár kevesebb ráfordítással is köny-
nyebben tudják gondozni azokat.

✔ Üde, változatos színfoltok varázsolhatók belőlük: 
intenzív illatok, színek, változatos formák az érzék-
szervi fejlesztés kiemelt eszközei lehetnek. 

✔ Az esetleg allergizáló gyógynövényeket egy hely-
re csoportosítsuk, hogy legyen olyan útvonalunk is, 
amit minden tanulóval bejárhatunk.

✔ A gyógynövényekkel végzett foglalkozások azt a szem-
léletet közvetítik, hogy az egészségünkért nekünk 
is tennünk kell. 

4.1.2. A terápiás használat sajátosságai

A terápiás használat során a fő kérdésünk: hogyan fej-
lesztjük minél komplexebben az adott eszközzel a gyer-
mekeket. Keressük minden részletben az ott rejlő fej-
lesztési lehetőségeket: 

✔ használjuk ki a tereptárgyak adta lehetőségeket (a 
gyógynövénykertben lerakott járólapokat) a moz-
gásos fejlesztéseknél, az irányok tanulásánál 

– nyilakkal jelöljük a lehetséges haladási irányokat, 
s játékosan jussunk el az adott gyógynövényekig, 
rejtvényszerűen megadva az útvonalat;

✔ a növények gazdag formavilága lehet felismeré-
si, emlékezeti, csoportosítási, társítási feladatok 
témája, préselt növények társítása a kerti nö-
vénnyel;
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✔ az erős illatok kavalkádja remek lehetőség: illatzsá-
kok alapján keressenek növényeket a kertben;

✔ a színvilág változatossága is jó alkalom: keressünk 
adott színű, minél többfajta árnyalatú növényt, virágot; 

A fűszerkert a rovarok kedvelt táplálkozó-és élettere, 
mely sok kis beporzó és egyéb ízeltlábú életébe is be-
kacsintást enged. A rovarvilág változatossága alkalom 
az aprólékos megfigyelésre mind az alaki, mind a visel-
kedési jellegzetességek vonalán. A megfigyeléseket le 
lehet rajzolni. Az időbeli változásokról készülhet napló. 
Mind a virágok, mind a rovarok megfigyeléséhez kiváló 
eszköz a nagyító.

A gyerekek egyes növényeket magról, vagy vegetatív 
szaporítástól kezdve végig kísérhetnek egy komplett fo-
lyamaton, hogyan jutunk el a növények felnevelésével, 
szárításával a fűszerekig, teák alapanyagáig. Láthat-
ják a sorrendiséget a munkákban (ehhez készíthetünk 
változatos folyamatábrákat), a hétköznapi élethez való 
aktív kötődést. A tevékenységek munkára nevelnek, s 
megadják a munka eredményeiben való gyönyörködés 
varázsát is.

4.1.3. Kerted a gyógyszertárad

A foglalkozások célja: A legismertebb gyógynövények 
felismerése, gyógyhatásainak megismerése.

Anyag és eszközigény: „varázsdoboz” a gyógytermé-
kekkel (borsmenta tea, gyógynövények, szárított csipke-
bogyó, borsmenta olaj, citromfű cukorka, teafa illóolaj, 
csipkebogyó tea filter, levendula olaj, teafa krém, lán-
dzsás útifű cukorka, kamilla tea/filter, szárított leven-
dula, citromfű krém, körömvirág krém, szárított leven-
dula), teafőző, poharak, diffúzor, nagy csomagoló-vagy 
kartonpapír, laptop, hangszóró, aloe vera növény, cse-
rép, só, üveg, szókártyák (testrészek, gyógynövények,  
termékek szókártyái, lehetőleg laminálva).

Időigény: legalább 2x45 perc

ajánlott foglalkozás
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A foglalkozás leírása: 

Előzetes gyógynövénytani ismeretek feltérképezése: 
fűszerkerti gyűjteményből gyógynövények felismeré-
se (megjelenés: illat, szín, levélforma, levél simasága 
alapján) – beazonosításuk a kertben.

Gyógynövények hatásai:

Rajzoljunk egy emberalakot, amin a gyógynövények 
hatásait ábrázolni fogjuk. (fm) (vé) Az Alma együttes 
Fűszerbatyu című dalával vezessük be a témakört. Kü-
lönböző gyógy-és fűszernövények neveit fogják hallani 
a dalban. (aé)

Közben kóstoltassunk teát. A tea felismerése ízről, illat-
ról. (em) (ar) Mit tudunk róla, megnézzük interneten, mi 
a hatása, hová ültetheted? – megbeszéléssel.

Forgószínpadszerű csapatmunka (szo). A gyerekek ta-
lálják ki, milyen gyógynövényből készül, amit válasz-
tottak a „varázsdobozból”. Egyenként beszéljük meg, 
mi-micsoda és mire jó, hogyan és mikor célszerű hasz-
nálni. Mutassunk különböző gyógynövénykivonatokat 
cukorka, krém, olaj, növény, szárított levél, tea, spray 
formában. (em) (fi)

A testrészeket rakjuk ki szókártya segítségével a papír 
emberen. (fi) A gyógynövények hatásait sorban vegyük 
át, ahogy veszik ki a varázsdobozból és a szókártyáját 
rendeljük hozzá a megfelelő testrészhez, melynek prob-
lémáján segíthet. (ar) 

mire figyeljünk különösen!
•	 Cukorbeteg	gyereknek	ne	adjunk	cukrot	

a kezébe!
•	 Az	illóolaj-allergiákat	elore	derítsük	fel!˝



22

4.2. Magaságyások

4.2.1. A magaságyások kialakításának
 sajátosságai

A magaságyások ajánlottak minden fogyatéktípussal 
élő gyermek esetén, azonban ajánlott a kialakításnál 
figyelembe venni azok eleve adott előnyei mellett, né-
hány speciális tényezőt is: 

✔ a magaságyások viszonylagosan könnyebben gyom- 
és kártevőmentesen tarthatók, ez előny a csökkent 
munkabírású gyermekeknek;

✔ az ágyások magassága változatos legyen, hogy  
az adott életkorú, fizikai állapotú gyermekekhez 
könnyen lehessen adoptálni, mindenki kényelmes 
munkamagasságot választhasson.

4.2.2. A terápiás használat szempontjai

✔ A magaságyások egységesítése méretükkel, a gon-
dozás hasonlóságával, az ültetési renddel segíti 
a gyermekek könnyebb megértését, a szerialitás 
megélésével.

✔ A talaj sokkal inkább szemmagasságba kerül, ezt 
használjuk ki: a nehezebben mozgó gyermekek is 
szemmagasságból figyelhetik meg a talajszint fo-
lyamatait, a komposztálódást, a talaj élővilágát.

✔ A mulcsozással, porhanyós talaj kialakításával, a ta-
posás mellőzésével kiválthatjuk az ásást, mely ezen 
gyermekek számára nagy könnyebbséget jelenthet.

✔ Kisméretű kézi eszközöket használhatunk a ma-
gaságyásoknál a gondozáshoz, ez sok fogyatékkal 
élőnek is megadhatja a gondozás (kapálás, gereb-
lyézés, öntözés) lehetőségét, élményét.
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Vetések, ültetések magaságyásba.
Vetési terv készítése.

Cél: vetési terv készítése növénytársításokkal, a tudatos 
kerti tevékenység érdekében.

Anyag és eszközigény: 

Az egyes feladatokhoz szükséges anyag és eszközigény 
nyomtatott nagy betűjellel: A/E és mellette római szám-
mal (I-X) van jelölve a feladatok leírásában.

(I) 1 db nagy vetési terv táblá-
zat csomagolópapíron – 6 sor 
jelöléssel, (II) 6 db. borítékos 
zöldségrajz csomag (boríték 
tartalma: 14 db. zöldségrajz, 
vetési, ültetési idő aláírással: 
március – retek, hagyma, sa-
láta, sárgarépa, borsó, bár-
sonyvirág, április – sütőtök, 
paprika, paradicsom, karalá-
bé, fejeskáposzta, csemege-
kukorica, cékla, uborka, (III) 
zöldségek: retek, saláta, vö-
röshagyma, sárgarépa, zöld-
borsó /szemes/ (IV) kosár, 
kendő, (V) 6 db különböző szí-
nű kréta (VI) 1 db. növénytár-
sító kártyacsomag – a csomag 
tartalma társított zöldségek 
rajzos kártyái: retek – saláta, 

ajánlott foglalkozás

saláta – borsó, borsó – sárgarépa, sárgarépa – vörös-
hagyma, vöröshagyma – bársonyvirág 6 db. (VII) kész 
vetési tervek – rajzlapokon – résztvevő tanulók száma 
szerint /retek,  saláta, borsó, sárgarépa, vöröshagyma, 
bársonyvirág/ (VIII) ragasztó, írószer, (IX) vászonzacskó 
(X) deszkasablon

Időigény: 60 perc

A feladatok leírása:

✔ Szervezési tennivalók: 6 csoport alakítása, csoport-
vezetők, csoportnevek választása, /csoportvezetők 
választanak különböző képességű társakat, egymás 
segítése céljából/.
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✔ Zöldségrajzos borítékok kiosztása a csoportoknak. 
Sorokat jelző 6 db. színes karika rajza a padlóra, nagy 
vetési terv táblázat kirakása a táblára – A/E (I) (II) (V)

A foglalkozások menete:

Zöldségfélék felismerése megnevezése képekkel, 
termésekkel – A/E (II) (IV) 

• Kosárban levő zöldségek megtapintása bekötött 
szemmel, felismerés, megnevezés, ellenőrzés 
felmutatással. (vé) (be)

• Képek párosítása nevelői felmutatás alapján, 
megnevezés, sorba rakás, helymeghatározás – 
mi van előtte, mögötte, mellette. (ar) (tt)

Vetési képek kiválasztása – A/E (II)

• Képek csoportosítása vetési hónapok szerint. 
Csoportok közös jellemzői: Mindegyik a… (egé-
szítsd ki) (ar) (be)

• Márciusi képek közül a vetésre szánt zöldség ké-
pének kiválasztása – minden csoport egy képet vá-
laszthat – csoportonként különböző legyen. (fm) (fi)

Növénytársítás alkalmazása – A/E (II) (VI) (VII) (VIII)

• A táblára kirakott növénytársítási képek közül 
a csoportok kiválasztják a számukra megfelelő 
társítási képet – képek jelentésének megisme-
rése, alkalmazásának módja egyéni megsegí-
téssel szükség szerint. (fi) (ar)

• A képek segítségével megkeresik a társukat. 
(vé) (be)

• Egymás mellé állnak a csoportvezetők képeik-
kel, a sorokat jelző színes karikákba – figyelem 
felhívással az irányokra. (tt) (em)
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• Berakják a képeiket a táblai vetési terv megfele-
lő sorába. (sze) (em) 

• Maradék képek összegyűjtése után pótolják, ki-
egészítik a megkezdett sorokat, beírják a nevei-
ket a választott sorba. (ar) (be)

• Megkapott kész vetési terveiken mindenki beka-
rikázza a saját vetési sorát /több tanuló is lehet 
felelős egy sorért. (vé) (sze)

Vetési „zsák” megtöltésének elindítása – A/E (VII) (IX)

• Az egyéni kis „zsákok” tartalma: saját vetési ter-
vek, magcsomag, vetés rajzos folyamatábrája 
/sorhúzás, vetés, takarás, locsolás/, zsineg, jel-
zőkarók, névtábla. (sze) (ar)

Vetési sablonok alkalmazása – A/E (II) (VIII) (X) 

• Készítsünk egy 15 cm szélességű sablon desz-
kát, melybe előre fúrt lyukak segítenek a magok 
ültetési távolságát betartani. A lyukak mellett 
képekkel jelölhetjük az adott növényt, a köny-
nyebb megértés okán. A sablon segítségével  
a tanulók könnyedén tartani tudják a sor és tőtá-
volságot is. (vé) (em) 
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4.3. Komposztáló 

4.3.1. A komposztáló kialakításának
 sajátosságai 

✔ Fontos, hogy a komposztálás folyamata és a kom-
posztálandó dolgok képes ábrázolással is megjelen-
jenek. Készítsünk ellenőrző listát a komposztálható 
dolgokról, hogy a tanulók könnyedén azonosíthas-
sák azokat.

✔ Mutassuk be a komposztképződésben résztvevő ál-
latokat. Azok képes bemutatóját lehetőleg gyerme-
kekkel készíttessük el. 

✔ Lehetőségeinkhez mérten készítsünk átlátszó ple-
xifallal komposztálót, vagy tantermi terrárium-
komposztálót, hogy a komposztálódás folyamatát, 
az élőlények tevékenységét könnyen megfigyelhető-
vé, s így érthetőbbé tegyük. 

✔ Legyenek nagyítóink, mikroszkópunk a vizuális ész-
lelés könnyítésére. 

✔ A komposztban megjelenő élőlényeket lehetőleg 
próbáljuk kézbe is adni (giliszta, pajor, ászkará-
kok, rózsabogár-lárvák stb.), hogy így is gazdagít-
suk az észlelést, csökkentsük esetleges idegen-
kedésüket.
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ajánlott foglalkozás

4.3.2. Komposztálás tanulása, alkalmazása:
 hogyan alakul át a szerves anyag
 termőfölddé

Anyag és eszközigény:   

I. feladathoz:

• természetes anyagmaradványok szükség sze-
rint átlátszó kis zacskókban: zöldségnyesedék, 
gyümölcsnyesedék, teafilter, kávézacc, tojáshéj 
/apróra törve/ papír tojástartó, kartondoboz da-
rabolva, faforgács, hamu, gally, levágott fű, szá-
raz levelek, elhervadt virágok, növényi szárak, 
föld, színes papír, festett fa, szőr, haj, citromhéj, 
üveg, műanyag, vas darabok, textil.  

• 1 db boríték, boríték tartalma: 

o természetes anyagmaradványok rajzos ké-
pei / továbbiakban képek/ piros, zöld karton-
lap, piros, zöld színesceruza.

II. feladathoz:

• első folyamatábra rajzos képei aláírásokkal: hely-
választás, aprítás, rétegezés, locsolás, keverés;

• rajzlapok, zöld, barna, fekete színesceruza cso-
mag, résztvevők száma szerint, kis vászonzsák;

• piros és zöld kartonlapok (A3);

• virágcserepek résztvevők száma szerint, udvari 
gallyak, növényi maradványok, föld, 1 db ásó, 1 db 
lapát, 2 db vödör, 1db locsolókanna, víz.

III. feladathoz:

• udvari komposztáló, barna, zöld, fekete, kék sza-
lag, magaságyás;

• második rajzos folyamatábra aláírásokkal: ki-
öntés, mérés, lejegyzés, csoportosítás, mérés, 
lejegyzés, aprítás – tépés, berakás;

• műanyag kesztyűpár résztvevők száma szerint, 
kés /pedagógusnak/, 1 db tál, tantermi szemét-
gyűjtő, mérleg, csomagolópapír, Bokashi-edény5.

Időigény: 2x45 perc

A feladatok leírása:

I. A komposztálás alapanyagainak megismerése, meg-
nevezése

• Természetes anyagmaradványokat egyeztessük 
a képekkel – nevezzük meg őket – „rontó játék” 
kép-anyag párok megváltoztatásával – keressük 
meg a hibákat és javítsuk ki. (em) (sze)

• Csoportosítsunk a komposztálási szempontok 
szerint – a komposztálható képek a zöld karton-
ra, a nem komposztálhatók a piros kartonra ke-
rüljenek. (tt) (em) (ar) (be)

5 A bokashi beltéren vagy kültéren, a komposztálás alternatívájaként használható eljárás; lényege, hogy a növényi aprítékot zárt edényben tejsa-
vasan erjesszük, majd az erjedt, részben lebomlott anyagot beássuk a talajba a bomlás befejezéséhez.723021
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• Jelöljük színekkel a képeket a csoportosítás 
alapján (zöld=igen vagy piros=nem). (ar)

II. A komposztálás folyamatának tanulása

• Bemutató rajzos folyamatábrákkal: helyválasz-
tás, aprítás, rétegezés, locsolás, keverés. (nm) 
(fm) (tt) (fi) (em)

•	 Rétegezés csoportos eljátszása mozdulatokkal: 
alsó réteget a gallyas képet tartó ülő gyerekek, 
mögöttük a második réteget, zöld növényi ré-
szes képet tartó térdelő gyerekek, a harmadik 
sorban, a harmadik réteget, földszínt jelképező /
fekete/ képet tartó álló gyerekek mutassák – ké-
pek a boríték tartalmából valók. (nm) (fm) (em) 

• Rajzlapokat osszuk fel öt részre, színezzük 
ki az eljátszás alapján: alsó sor barna gallyas, 
második sor zöld leveles, harmadik sor fekete 
(föld), negyedik sor zöld, ötödik sor fekete /a ki-
színezett rajzlapok segítők lehetnek később, egy 
„kis kerti zsák” tartalmaként/. (vé) (sze)
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• Virágcserepekben a rétegezés gyakorlása ki-
csiben: 

o Biztosítsuk a szükséges eszközöket: „kis 
kerti zsák” a rétegrend mintával, ásó, lapát, 
vödrök, locsolókanna. 

o Figyeljünk a balesetvédelemre, helyes esz-
közhasználatra. 

o Készítsük elő az alkotórészeket: vékony 
gallyak gyűjtése, tördelése, zöld növényi 
részek, ásónyomnyi föld vödörbe rakása.

o Kezdjük el a rétegezést: gallyak, növényi ré-
szek, föld, majd ismét növényi részek /több 
réteg is lehet/, utoljára földréteg és szükség 
szerint locsolás. (nm) (em) (ar)

•	 Alakítsunk ki kis komposztdombokat az udvaron 
– helyszín választással bővül a „tanult” gyakor-
lati ismeretanyag, fák alatt párban dolgozza-
nak, rétegezésben segít a „kis zsák” korábban 
kiszínezett rajzlapos megörökítése, a társ és  
az egyéni irányítás.

III. A komposztálás alkalmazása

Iskolai komposztálók használata 

•	 Szervezési feladat: alakítsunk négy csoportot 
egyéni választás lehetőségével, csoportveze-
tőkkel, barna, zöld, fekete, kék szalagok kiosz-
tása a csoportoknak, beszéljük meg a szalagok 
jelentését, ásó, lapát, vödrök, locsolókanna 
előkészítése /hívjuk fel a figyelmet a helyes 
eszközhasználatra!!!/: (nm) (aé) (be)

o barna szalagos csapat feladata: gallygyűj-
tés, tördelés; 

o zöld szalagos csapat feladata: növényi részek 
gyűjtése vödörbe;

o fekete csapat feladata föld ásása: lapátolá-
sa, vödörbe rakása; 

o kék szalagosok feladata: locsolókanna víz-
zel való feltöltése.  

•	 Rétegezés irányítói a csapatvezetők, szükség 
szerint egyéni, nevelői megsegítéssel. (nm) 
(em)



30

Magaságyásokban történő komposztálás 

•	 Üresen hagyott magaságyás rétegezését vá-
lasztható tevékenységekkel, képesség szerinti 
csoportokban végezzük a „tanultak” alapján, már 
ismert, megfelelő eszközök kiválasztásával – 
szükség szerint rajzlapos, egyéni megsegítéssel.    

•	 Táncos, énekes körjátékot játszhatunk a zöld 
rétegek tetején, a rétegnyomás érdekében: 
3-4 tanuló a pedagógussal énekelve, táncot 
utánozva körbejár a magaságyás zöld rétegén, 
segítve a tömörödést – drámapedagógiai elemek 
integrálása. 

tantermi komposztálás ill. bokashi

A beltéri komposztálás ill. bokashi eszközeinek és me-
netének megismerése, gyakorlása.

•	 Készítsük elő a szükséges eszközöket: műanyag 
kesztyűpár résztvevők száma szerint, 1 db tál, 
kés /nevelő számára/, mérleg, csomagolópapír 
az asztalra, tantermi szemétgyűjtő. 

•	 Rakjuk ki a rajzos folyamatábrát a táblára: ki-
öntés, mérés, lejegyzés, csoportosítás, mérés, 
lejegyzés, aprítás – tépés, berakás. 

•	 A komposztálás folyamata a gyakorlatban – hív-
juk fel a figyelmet a kesztyűhasználatra.

•	 Megfigyelési feladat: figyeljük meg a mennyi-
ségbeli változásokat. (ar) (be)
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tantermi „kukabúvár”

• A tantermi szemétgyűjtőt öntsük ki csomago-
lópapírra, a kiöntött szemetet mérjük meg és 
jegyezzük le, csoportosítsuk a tartalmat: zöld 
kartonra a komposztálható, piros kartonra  
a nem komposztálható hulladék kerüljön, a kom-
posztálható hulladékot is mérjük meg és jegyez-
zük le, aprítás – tépés után kerüljön berakásra  
a Bokashi-edénybe. (nm) (fm)

• Állapítsuk meg a mennyiségbeli változást a meg-
figyelt és a lejegyzett mérési eredmények alap-
ján. (em) (ar)

• A változás okának megállapítása: egészítsük 
kis a hiányos mondatot a táblán: Kevesebb lett  
a hulladék, mert… (ar) (be)

• A maradék hulladékot tegyük vissza a tantermi 
szemétgyűjtőbe. 

ajánlott foglalkozás

Gilisztafűzés…Minden lyukba…minta alapján

Bevezetés: Figyeljük meg az udvari, plexivel fedett gi-
lisztafarmunkon a giliszták tevékenységét. Keressünk 
gilisztajáratokat. Próbáljunk nyomkövetőkként az udva-
ron is gilisztajáratokat találni. (fi) (vé)

Vegyük elő a furatokkal ellátott fa sablonunkat. A gilisz-
tát jelképező, zsinórra fűzött fatűnket próbálják a gyere-
kek különféle módon befűzni: megadott sorban követve 
a tábla melletti jeleket (gyümölcsök, levelek…), vagy kö-
vessenek megadott mintázatot. (nm) (fm) (sze) 
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4.4. tipi-tapi mezítlábas
 tanösvény

Tipi-tapi ösvény az utóbbi időben 
már nagyon sok iskolában, közös-
ségi térben megvalósult ország-
szerte.

Kialakítása és használata több 
szempontból is javallott gyógype-
dagógiai intézményekben is.

4.4.1. Alkalmazási területei:

• Segítségével nagyon sokféle 
terület fejleszthető játékosan, 
élményszerűen. Az egyes ele-
meket gazdagon variálhatjuk  
a lehetőségeinkhez és az adott 
gyermekcsapat összetételéhez 
igazítva. 

• Fejlődnek a nagy- és kismozgások, 
kúszó mozgások gyakorolhatók,  

dobó játékokra is van lehető-
ség. (nm) (fm) Gyakorolhatóak 
az irányok, a térbeli tájékozódás 
képessége. (tt)

• Az érzékelés nem csak a talpon 
keresztül történik, vele párhu-
zamosan a gyermek kézbe is 
veheti az adott elemek töltő-
anyagát. Tapinthatja, láthatja, 
szagolhatja. Énekek, mondókák, 
ismeretanyagok társíthatók az 
egyes elemekhez.

• A dió, kukorica, kavicsok stb. a ma- 
tematikai fogalmak kialakításá-
nak is eszközei lehetnek az ös-
vény bejárása közben. (ar)

• A vizes medencénél lábujjak-
kal gyűjthetnek kavicsokat is, 
mely rendkívül örömteli feladat  
a gyermekeknek. (nm) (fm)

• Lehetőleg adjunk szabályozott 
keretek között az ösvény eleme-
ként lehetőséget a sárral való 
találkozásnak, melytől általában 
tiltva vannak, de ingergazdag fej-
lesztési eszközünkké is válhat.

• Lehetőleg reggeltől napsütöt-
te területen alakítsuk ki, hogy  
az év minél hosszabb időszaká-
ban használhassuk, valamint 
tiltsuk cipővel való használa-
tát, mivel az összepiszkíthatja 
a taposandó anyagokat.
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4.5. Madárvédelmi
 elemek

4.5.1. A kialakítás sajátos
 szempontjai

A madáretetők kialakításánál töre-
kedjünk az egyszerűbb típusokra, 
melyek megalkotására tanulóink is 
képesek. Próbáljuk elérni, hogy mi-
nél többfajta eszközzel, technikával 

ismerkedjenek meg. Sok szociálisan 
hátrányos tanulónak ezek az első le-
hetőségei a barkácsolásra, tervszerű 
munkára, kooperációra. Lehetőleg 
ne készen kapják az etetőket, odúkat, 
neveljük őket az egyszerűbb munka-
fogásokra, a tevékenység örömére. 
Gyakorlatias, egyszerű hétköznapok-
ban is alkalmazható tudást adjunk át, 
mely majd a mindennapokban való 
boldogulást szolgálja.

Kiürült, tiszta flakonokat is használ-
junk madáretetőként, ezek időtállóak, 
egyszerűek, nem igényelnek komoly 
szakértelmet, súlyosabb fogyatékkal 
élők is el tudják készíteni segítséggel.

Kihelyezésüknél a jól megfigyelhe-
tőség, könnyű megközelíthetőség, 
alacsonyabb elhelyezés szempont 
legyen a gyermekek észlelési ne-
hézségei miatt. 
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ajánlott foglalkozás

4.5.2. A terápiás használat sajátosságai

A madarak megfigyelése gazdag ingeranyag a fejlesztő 
foglalkozásokhoz (hangok, színek, formák, évszakos is-
métlődések stb.).

Madárfelismerés... tollak…
Csipesszel csipegetés... Ujjal csipegetés…

Anyag és eszközigény:

dal, madár- és szóképek, tollak, telefon, rajzeszközök, 
gyűjteményes könyv, madárhatározó, csipeszek, fészek 
alapanyagok (ágak, fűszál, szőr)

Időigény: 2x45 perc

Feladat leírása:

Bevezetés: zenehallgatás (aé) (em) (ar) (be) 

https://www.youtube.com/watch?v=nSgLqHCE1fQ

• Csukott szemmel elcsendesedve figyeljük meg a té-
mát, mivé vált az éneklő álmában? Milyen madara-
kat ismerünk, vannak-e személyes kedvenceink?

• Milyen madarakat figyeltünk meg a madáretetőink 
környékén? Figyeljük meg a dalban szereplő mada-
rakat is.

https://www.youtube.com/watch?v=Ds-AOcPP5wE

• Valamit nem szabad a madáretetőbe rakni, amit a dal-
ban említenek…mi az?

• Rakjuk ki a madárképein-
ket: Képekről madárfel-
ismerés, szókép-kép pá-
rosítás. Milyen madarakat 
láttunk már a kertben, kör-
nyezetünkben?

• Madarak képeit nyomtatjuk 2 példányban. Kariká-
kat helyezünk el a földre, vagy rajzolunk fel. Egy-egy 
madár képét belehelyezzük a gyerekekkel közösen. 
Mikor tesszük bele, megfigyeljük a jellegzetességeit, 
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majd megnevezzük. A másik nyomtatott kép 
a kártyapakli. Húz egyet a tanuló, megneve-
zi, majd megkeresi melyik karikában van, s 
ha megtalálja, próbálja beledobni a labdát/
zoknigombócot. Ha sikerül, felveheti. Itt esetleg 
ki lehet egészíteni egy csoportosítással a játék 
után: költöző, állandó (ittmaradó), nagytestű, 
kistestű, ragadozó-magevő...

Madárhang felismerés (fi) (vé) (em) (ar) (be) (szo)

Hallgassunk felvételről madárhangokat felismer-
jük-e valamelyiket? (balkáni gerle, feketerigó, házi 
veréb, széncinege)... Próbáljuk meg mi is utánoz-
ni a hangokat. Hívjuk magunkhoz a balkáni gerlét 
hangját utánozva.

• Induljunk vadászatra: indiántollakkal a hajunk-
ban most váljunk vadászokká: keressünk ma-
darakat, próbáljuk felismerni őket a kertben 
csapatokban, csendben lopódzva! Keressük  
a nyomaikat: fészkeket, tollakat, lábnyomokat 
stb. Rendszerezzük a gyűjtött anyagot. Próbál-
juk a gyűjtött nyomokból beazonosítani a mada-
rakat. A látottakat fényképezzük, rajzoljuk is le.

• A madártollat a hajunkból kivéve mindenki pró-
bálja kitalálni az ő tolla milyen madártól szárma-
zik! Használjunk gyűjteményt, madárhatározót.

• Páros versenyben építsük meg a legegyszerűbb 
fészkek egyikét: a balkáni galambét. Hogy iga-
zán kihívás legyen, csak két ujjal dolgozhatunk 
(hüvelyk-mutató), ügyesebbekkel lehet ugyan-
ezt csipesszel is. Az alapanyagokat az asztalra 
készíthetjük, de lehet azt a kertben is gyűjteni. 
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4.6. Rovarhotel

4.6.1. A rovarhotel kialakításának
 sajátosságai

A megvalósításnál legyünk tekintettel arra, hogy a be-
porzók számára a kert egy nyugodtabb zugát válasz-
szuk lakhelyül. Ezzel a rovarok életfolyamatai lesznek 
zavartalanabbak. Másrészt a gyermekeinket óvhatjuk 
a zavarásból adódó ijedségtől. A rovarhoteleket darázs-
garázs néven is ismerik, ez az elnevezés azonban félre-
értéshez vezethet. A rovarhotelekbe ugyanis jellemzően 
magányosan élő beporzó méhfajok telepednek, melyek 
nem támadnak és többnyire nem is képesek az embe-
ri bőrt átszúrni. A csípést okozó darazsak inkább fák, 
épületek, talaj üregeiben építenek fészket. Mindezek 
mellett a rovarhotel segíthet a darázscsípések elke-
rülését segítő viselkedés kialakításában, a pánik meg-
előzésében. Fontos az is, hogy változatos magasságban 
legyenek a kialakított lakhelyek, ezekből kézbe vehető 
mintáink is legyenek.

4.6.2. A terápiás használat sajátosságai

Mivel zömmel rejtett életmódú élőlények bemutatása  
a célunk, gazdag illusztrációs anyaggal lássuk el a be-
mutatóteret. Az bemutató anyag lehetőleg a rajzokon 
kívül tartalmazzon kézbe vehető preparátumokat, na-
gyítóval is vizsgálható mintákat. 

Az egyedfejlődés térben és időben való végigkíséré-
se kártyákkal ábrázolva remek lehetőség a tér-idő-
események relációjának erősítésére.
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Ismerkedés a darázs-garázs lakóival

Anyag-és eszközigény: Darázs-garázs

Időigény: 45 perc

Ráhangolódás: A keressük fel a darázs-garázst a kert-
ben. Figyeljük meg az ott élő rovarokat, azok tevékeny-
ségét. (fi ) (vé) (ar) (be) (aé)

Zenehallgatás: Halász Judit – Darázs-garázs,

https://www.youtube.com/watch?v=AokpuweF33U

• Darazsat és poszméhet ábrázoló puzzle kirakása. 
A képeken látottak megbeszélése:

Mit ábrázolnak a képek? (darázs, poszméh) 

Darázs

o A darázs miért ilyen színű?
 Miért jó ez a feltűnő szín a da-

rázsnak?
 Vannak-e hasonló rovarok, amik 

hasznot húznak ebből? Hogyan? 
(A mimikri szerepe az állat és nö-
vényvilágban.)

o A darazsak megfi gyelése.

o Darázsfészek keresése (lehetőleg a kertben).

o Papírfészek bemutatása.
 Hogyan készítik a darazsak?...magyarázat.
 Mivel táplálkoznak a darazsak?...nem ellensé-

gek feltétlen: hasznosságuk a természetben.

o Papírmasé darázs készítése: a test papírból, 
lábak drótból; később festés.

ajánlott foglalkozás

poszméh

o Poszméh életciklusának megbe-
szélése. Külső kinézetük jellegze-
tességei (pl.: korai beporzók fon-
tossága).

• Fészkek a darázs-garázsban: A meg-
beszélt rovarok fészkeinek kutatása 
a darázs-garázsban. 
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Játék: 

Célbadobás a darázs-garázs kon-
zervdobozaiba. A rovaroknak is talál-
niuk kell egy lyukat, ahová a petéiket 
rakhatják, megbújhatnak. Nekünk is 
az a feladatunk a játékban, hogy utá-
nozzuk őket. Próbáljunk dióval, mo-
gyoróval betalálni a – biztonságos, 
állatokat nem zavaró helyre kihelye-
zett - dobozokba. (nm) (fm)

Levezetés:

Játszunk mi is mimikrit!

• Utánozzunk valakit: a játékmes-
ter váltakozó mozdulatsorát kö-
vetik a többiek (fi )

• Találd ki! Utánozz állatot… a töb-
biek találják ki mire gondolsz. 
Ugyanezt próbáljuk ki állathan-
gokkal is! (aé) (em) (be)
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4.7. Sün-lak
4.7.1. A kialakítás sajátos
 szempontjai 
A Süngarázs kialakításának egyik 
elsődleges szempontja, hogy az isko-
lakert viszonylag rejtett zugában 
helyezkedjen el, a benne lakó sünök 
nyugalma érdekében. Ugyanakkor 
a gyerekek által akadálymentesen 

megközelíthető, lehetőleg körbe-
járható legyen.

Célszerű a kertben kivágott, ritkí-
tott ágakból, gallyakból megépíteni 
a tanulókkal közösen; így a mun-
kafolyamat során az újrahasz-
nosítás gyakorlati tevékenység 
közben nyer értelmet számukra. 
Fontos figyelnünk arra, hogy ne 

használjunk szúrós, tüskés ága-
kat, hiszen balesetveszélyes lehet 
a gyermekek számára az ezekkel 
való munka. A sünök téli szállását 
egy kisebb gödör fölött alakítsuk 
ki, amelybe száraz leveleket, növényi 
részeket helyezünk, melyek a kom-
posztálódás során a megfelelő hő-
mérsékletről gondoskodnak kis vé-
denceink számára.
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4.7.2. A terápiás használat
 sajátosságai

A tanulók számára a gyakorlati meg-
figyelés, megfigyeltetés és tapaszta-
lás útján tanítsuk meg az évszakok 
váltakozásával egyenesen arányban 
álló életvitelbeli változások sajátos-
ságait a szabadon élő állatok éle-
tében. Kialakul így a gondoskodás 
iránti igény. 

A tanulók által végzett cselekvések 
során a mindennapi életben végzet 
kerti munkafolyamatok megtanít-
hatók: ágvágás, gyérítés, gallyazás. 
Tevékenységeik közben a logika, 
kreativitás, térlátás, szem-kéz ko-
ordináció fejlesztése történik. 

✔	 Tapintás útján (gyengén-lá-
tó gyermekek esetében kü-
lönösen célravezető) isme-
retszerzés a természetben 

található anyagokról, puha-
kemény megkülönbözteté-
se, hosszúság fogalmának 
kialakítása: hosszabb-rövi-
debb. (tt) (fi) (aé)     

✔	 A csend, nyugalom megta-
pasztaltatása, amely külö-
nösen nehéz feladatnak bi-
zonyulhat autizmussal élő 
tanulók esetében, illetve 
a középsúlyos értelmi fo-
gyatékosoknak is nagy pró-
bát jelenthet. A folyamatos 

látogatással a kertben a Sün-
garázsnál a figyelem, fegye-
lem kialakításának egyik 
egyszerű, ámde nagyszerű 
eszközévé válhat. 

A sün biológiai ritmusát állítsuk 
párhuzamba az emberi élet ritmu-
sával. Étkezés-alvás. Ennek időbe-
li periódusait szemléltető ábrával 
érzékeltessük. Egy kör felosztása 
a sün esetében: aktív tavaszi-nyá-
ri időszak, őszi készülődés a télre, 
téli álom.
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A napiendünket szintén egy köráb-
rán érzékeltetve figyeltessük meg, 
hogy milyen szükségletei vannak 
az élőlényeknek (táplálkozás, pihe-
nés, mozgás). 

Körábránk alkalmassá válhat a tör-
tek fogalmának bevezetésére is. 
Színek alkalmazásával a színisme-
ret erősítése, a hideg-meleg szí-
nek megkülönböztetése, a színek 

hangulatfestő hatásainak érzékel-
tetése is könnyebben megtanítható. 

Autista tanulók esetében hason-
lítsuk össze napirendi kártyákat: 
sün-napirend, gyermek napirendje. 
Az évszakok változásával bekövet-
kező változások az életben tökéle-
tesen értelmezhetőek a süngarázs 
megfigyeltetésével. Télen korábban 
behúzódunk otthonainkba, a hideg 

hőmérséklet és a korai sötétedés 
miatt nem szívesen mozdulunk ki. 
Benti tevékenységeink során gyak-
rabban nassolgatunk, így mi is bizo-
nyos zsírtartalékokat képezhetünk.

Felsős- és középiskolás tanulók ese-
tében értelmezzük a kis sünik szüle-
tésének fontosságát, beszélgessünk 
a fajfenntartás, kihalás fogalmakról. 
Esetlegesen a párválasztás szem-
pontjaira alkalmazzunk asszociációs 
játékokat.

Az építkezés folyamata: Fontos a képi 
megerősítés, ezt folyamatábrán je-
lentessük meg a tanulóknak. Ezzel 
párhuzamosan az olvasni tudó gyer-
mekek számára írásban is elkészít-
hetjük a munkafolyamat lépéseit, 
s így biztosíthatjuk a gyermekek 
olvasástechnikájának fejlesztését. 
(A pedagógus a gyermekcsoportot 
ismerve önmaga döntse el, milyen 
betűtípust – írott, nyomtatott, kisbe-
tű, nagybetű – alkalmaz.

Az „építkezés” közben cselekedtetés 
útján tegyük világossá a stabil alap 
meglétének fontosságát. Hogyan 
helyezzük el a gallyakat, hogy ne 
dőljön szét építményünk.

A különböző érszékszervek bevoná-
sával a foglalkozásokba biztosítsuk 
a több csatornán keresztül történő 
tapasztalatszerzést.
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ajánlott foglalkozás

Sün Balázs kincskereső
foglalkozás

A foglalkozás célja:

Télből tavaszba: az évszakok válto-
zásával hogyan változik a környeze-
tünk. Megfigyelés, felismerés séta 
közben. 

Anyag és eszközigény:

Videólejátszó, film a sünökről, alma, 
papír, hóvirág képe, íróeszköz

Időigény: 45 perc 

A feladat leírása:

Ha enyhére fordul az idő, március 
elején már találkozhatunk a téli ál-
mából megébredt sünnel. (it) Ilyen-
kor megfelelő búvóhelyet keres 
magának. Nagy segítséget jelenthet 
számára, ha a megfelelő táplálékkal 
látjuk el őket. 

1. feladat:

Keress megfelelő sünlakot, búvó-
helyet a sün számára a környéken! 
(nm) (vé) (komposzthalom, eldugott 
sarok a kertben, falevélkupac, cser-
jés terület… és nem utolsó sorban 
az iskolakertünk süngarázsa)

2. feladat:

Keress számukra megfelelő ételt a 
környéken, amit találhat útja során! 
(nm) (vé) Mi az és vajon eddig me-
lyik állat csemegézhetett belőle, aki 
télen nehezen talál élelmet? (em) 
(madárvédelem, téli madáretetés)

3. feladat:

A sünnek olyan finom a szaglása, 
hogy könnyen megérzi a virágok 
illatát. Amit most keresünk, egy 
olyan virág, amely a fehér virágával 
jelzi a tél végét, a tavasz közeledtét. 
Védett növény, ezért tilos leszedni! 
Vajon mi lehet ez? (hóvirág).  Meg-
nézzük képen, majd a keresésére 
indulunk. (nm) (vé)

Tudatosítsuk a feladatokat: 3 dolgot 
kerestünk tehát a mai sétánk alkal-
mával, sünlakot, sün eledelt (pél-
dául gyümölcsöt) és hóvirágot (be) 
(em) (sze) (ar). Rajzoljuk le, miket 

fogunk keresni (fm) a séta alkalmá-
val és pipáljuk ki, ha megtaláltuk 
valamelyiket. 

Sétánk útvonala az iskolakertünk 
és annak környéke legyen. (tt) Min-
denki vigye a rajzos vázlatát és egy 
csapatként haladjunk együtt. Ha 
kincskeresésünket siker koronázza, 
végül mindhárom rajzunk mellé pi-
pát tehetünk!
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4.7.4. Kiegészítő
 foglakozásötletek 

• Csukás István Sün Balázs című 
versének felolvasása/olvasása, 
dramatizálása. (be)

• Várfalvy Emőke: Süngarázs című 
versének feldolgozása. Rímek 
keresése, ritmustaps segítségé-
vel memoriterként alkalmazása. 
A ritmustaps helyett alkalmaz-
hatunk a kertünkben fellelhető 
tárgyakat ritmushangszerként 
(fadarabok, apróbb kavicsok, 
üreges növényi szárak (fm) (tt) 
(aé) (sze) (be)

• Asszosziációs játék: Nekem a sün-
ről az alma jut eszembe, nekem  
az almáról a piros jut eszembe…
…A játék során a beszélni nem 
tudó tanulók esetében rajz is al-
kalmazható. (vé) (fi) (ar) (be)

• Memóriajátékok a sünökkel 
kapcsolatos képekből. Párkere-
ső játékok képek segítségével. 

Képek csoportosítása különbö-
ző szempontok alapján, például 
élelmek, építőanyagok. (fm) (fi) 
(vé) (em) (be)

• Fűzőcske készítése: Sünös kép 
nyomtatása, lyukasztó segítségé-
vel lyukak készítése, melyekben 
egy természetes anyagból készí-
tett fonalat, esetleg hosszabb nö-
vényi szárat vezetnek a tanulók-
süntüskék. (fm) (tt) (fi) (sze)

• Hőreszáradó gyurmából/só-liszt 
-gyurmából sünfigura készítése, 
melybe az ujjukkal/ceruzával kis 
gödröcske készítése, melyekbe 
a kertben gyűjtött apróbb gallya-
kat helyezhetünk. A szárítást na-
pon végezzük lehetőség szerint, 
hogy tanulóink értelmezni tud-
ják a meleg levegő, napsugárzás 
hatását. Esetleg érdemes belőle 
néhányat árnyékos helyre elhe-
lyezni, s a száradás hosszának 
különbségét megfigyeltetni. Sza-
badon hagyva a lyukakat, ceruza-
tartóként is használható. (fm) (tt) 
(fi) (vé) (ar)

mire figyeljünk különösen!
•	 Súlyosabban	gluténérzékeny	gyermek	nem	használ-

hat só-liszt-gyurmát, ha extrém gluténérzékeny gyer-
mek	van	a	csoportban,	akkor	a	többi	sem,	mert	porát	
az érzékeny gyermek belélegezheti.
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4.8. háziállatok

4.8.1. Az állattartó egységek kialakításának
 sajátosságai 

Az iskolakert egy olyan területére tervezzük meg ál-
lataink lakhelyét, ahol nincs útban. Lehetőleg bizto-
sítsunk kifutójuk fölé árnyékot. Ha a kertben található 
nagyobb fa a megfelelő hely, akkor a tervezésnél ve-
gyük figyelembe; ha nincs, érdemes természetes alap-
anyagokból árnyékolót építeni. Ezek az alapanyagok  
a kertünkben található ágak, gallyak, kukoricaszá-
rak, kukoricalevelek lehetnek. Ezzel párhuzamosan 
ültessünk gyorsan növő, terebélyes lombkoronájú fát, 
amely megnőve biztosítja majd a naptól való védelmet 
(pl. cseresznyét).

Mindenképpen szükséges ól/ólak építése. Ezek kiala-
kításához kérhetünk segítséget az alapanyagok biz-
tosításában a környékbeli fatelepektől, tüzépektől, 
vállalkozóktól. Tökéletesen megfelel a célnak a szá-
mukra hulladéknak számító, gyártás közben keletke-
zett deszkaszélek, hajlott lécek. Érdemes segítséget 
kérni szülőktől, ismerősöktől bontott faanyag, cserép 
beszerzésében. Az építés folyamatában az iskola kar-
bantartója, férfi tanárai, felsős-és középiskolai diákjai 
vegyenek részt. A munkához érdemes apukák segít-
ségét igénybe venni. Az építkezés napjain az anyukák, 
női pedagógusok főzhetnek bográcsban; így ez közös-
ségi programként funkcionálhat, s mintegy hídépítés 
iskola-szülő-család között. Alkalmat teremthetünk 
kötetlen beszélgetésre, közös játékra. Ezen alkalmak-
kor kevésbé feszélyezett helyzetben ismerhetjük meg 
tanulóink hátterét, a családok elvárásait, illetve értet-
hetjük meg tevékenységeink lényegét, céljait.

Az állatok lakhelye jól körbejátható legyen. Kifutójuk 
lehetőleg drótból, térhálóból készüljön, hogy a gyerme-
kek beláthassanak.
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A lakók tekintetében a következőket vegyük figyelembe:

✔ Mindenképpen olyan állatot válasszunk, amely 
nem válik a gyermekek számára veszélyessé 
nagyobb korában sem: nyúl, tyúkok, bárány (jer-
ke), törpemalac (női ivarú), díszmadarak.

✔ Ha van rá mód, mentett állatkák legyenek, pél-
dául kis bari, akit nem szoptat édesanyja.

✔ Mindenképpen kicsiként kerüljön az iskolába, 
szokja meg a gyermekeket, szocializálódjon  
az iskolakerti környezetben. 

✔ Simogatható, szelíd állatok legyenek a balese-
tek megelőzése illetve a gyermekek állatok irán-
ti félelmeik legyőzése miatt. Előfordulhat, hogy 
a sérült gyermekek egy része agresszívan köze-
lítheti meg az állatot, amelynek oka az érzelmeik 
korlátolt kifejezésében rejlik, a finommotorikájuk 
hiányából, illetve a félelmükből adódó gát kifeje-
zéséből. Az állatoknak ezekben az esetleges ne-
gatív helyzetekben mindenképpen szelíden kell 
viselkedniük.

✔ Különös gondozást igénylő állatot semmiképpen 
ne válasszunk.

✔ Vegyük figyelembe az állatok táplálását! Tud-
juk-e őket folyamatosan táplálni? Kertünkben 
milyen tápanyagot termelhetünk számukra?  
A vetési tervünket hozzuk összhangba állat-
tartási elképzeléseinkkel. Milyen forrásból 
tudjuk számukra a folyamatos takarmányo-
zást biztosítani.

✔ Tudjuk-e hétvégén, ünnepnapokon, iskolai szü-
netben is gondozni őket?

✔ Az általunk elkészített ól feleljen meg a tél elle-
ni védelemnek.

✔ Gondoskodjunk az esetleges szaporulat fele-
lős elhelyezéséről! Például ajándékozhatunk 
kisnyulakat, de kizárólag abban az esetben, ha  
az ajándékozott bemutatja számunkra a megfe-
lelő tartási körülményeket. Általában a nyuszik 
szaporák. Ebben az esetben, ha építenek ketre-
cet, s azt fényképen, személyesen bemutatják, 
s ismerjük a családot, akkor a gyermek vihet 
haza saját nevelésre nyuszit.

✔ A környékbeli állatorvossal működjünk együtt - 
oltások, kezelés.
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4.8.2. A terápiás használat sajátosságai
 a szakirodalom szerint6 

Az állatok emberekre gyakorolt hatásaira az alábbiakban 
ismertetett kutatási eredményeket találtuk, melyeket 
intézményünkben szerzett saját tapasztalataink is alátá-
masztanak, mind a gyerekek, mind a kollégák körében: 

Fizikai hatások:

✔ A szívverés stressz mutatók csökkennek. 

✔ Az izmok ellazulnak, a légzés mélyebbé, szabá-
lyosabbá válik. 

✔ Állatok simogatásával a szívfrekvencia, illet-
ve a légzésszám is normalizálható. Hatásukra 
csökken a fájdalomérzet. 

Emocionális hatások:

Alapja, hogy a pszichés jóllét állapotához fontos az elfo-
gadás, a feltétel nélküli szeretet- és ezt az állatok meg 
tudják adni. 

✔ Emocionális hatások közé sorolhatjuk az önér-
tékelés erősödését. 

✔ Az állatok jelenléte által átélhető a feltétel nél-
küli szeretet, elfogadás érzése. 

✔ Az állatasszisztált terápia enyhíti a szorongást, 
megkönnyíti a feszültségek oldását.

✔ Állat jelenlétében az emberek bizalmasabban 
beszélnek nehézségeikről, szocializációs prob-
lémáikról.

✔ Könnyen teremtenek kapcsolatot az állatok-
kal, mivel érzelmi támogatást nyújt az egyének 
számára.

✔ Az állatok visszajelzést adnak, a gyerekeknek ez 
által erősödik az önértékelésük. Az állatok je-
lenléte az emberek számára, mint szociális ka-
talizátorok működnek. Az egyén empatikusabbá 
válik.
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Kognitív hatásai:

✔ Állat jelenlétében az egyén 
motiváltabb a tanulásra. 
Mélyebben és gyorsabban 
zajlik a bevésődés az érzel-
mi töltés miatt.

✔ Fontos a gyermek számára 
egy olyan társ (az állat sze-
mélyében) aki nem a tel-
jesítményük alapján ítéli 
meg őket, hanem mindentől 
függetlenül önzetlen sze-
retetet ad. Az állat jelenlé-
te hozzájárul ahhoz, hogy  
a terápiában résztvevők fi-
gyelemkoncentrációja, figye-
lemmegosztása és memóri-
ája is finomodjon. 

Szociális hatások:

✔ Javul a kapcsolatteremtő 
készség, erősödik a bizton 
ságérzet, csökken a ma- 
gányérzet. Létrejön az össze- 
tartozás érzése a csoport-
ban, mivel kialakul az egyénekben az elfogadás 
és elfogadottság benyomása az állatok jelenlé-
tében. Mindezeket elősegíti még az állatok sé-
táltatása. Az emberek ez idő alatt kontextusba 
kerülnek egymással.

6 Forrás: 
 https://carefarm.blog.hu/2017/05/06/allatasszisztalt_terapia?fbclid=IwAR1OE7moDusLKmCqgoM1EdoYPdI-SU5tNi3gvZPMwO6HH952mgAw5V5VGoY

✔ Az új kapcsolatok kialakítását azzal is megköny-
nyítik, hogy az állat közös témát biztosít a be-
szélgetés megkezdéséhez. Közös beszélgetés 
által az egyének nyitottabbá válnak. Könnyebben 
teremtenek kapcsolatot egymással. 
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4.8.3. Ajánlott általános tevékenységek

A rendszertelenség elkerülése érdekében mindenkép-
pen csináljunk osztályonként beosztást, amely tartal-
mazza melyik osztály melyik napon melyik állatot látja 
el. Így elkerülhetjük a túletetést, az elhanyagolást, és 
felelősséget alakítunk ki tanulóinkban. Az osztályok kör-
forgószerűen szervezve minden állattal kapcsolatba ke-
rülnek. A beosztás tartalmazza az etetés gyakoriságát,  
az állat helyének takarítását. Tojások szedését, legeltetést.

Osszuk be az osztályokat a lekaszált fű összegyűjtésé-
re, boglyában való elhelyezésére. Könnyen megtanul-
ják a gyermekek a széna-szalma megkülönböztetését, 
a boglya fogalmát. Ebben a feladatban bevezetésképpen 
nagyon jó ráhangolódást biztosít a „Tücsök és a Hangya” 
című mese feldolgozása. 

Fontos feladat a legeltetés. Hívjuk fel a tanulók figyelmét, 
ne legelgessék az állatokat a konyhakerti növényeink 
között. Legeltessünk egy közeli réten, vagy ha alkalmas 
rá az iskolaudvar is, akkor hagyjuk megnőni számukra 
a füvet egy kisebb területen. Legeltetés közben az álla-
tot őrizni kell. Itt különféle, a régi népi kultúrát ábrázoló 
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filmeket, filmrészleteket vetítsünk számukra. A tanulók 
felelősségérzetének kialakításában, koncentrációjuk 
növelésében, figyelmük összpontosításában fejlesztő 
hatással bír a legeltetés tevékenysége.

Kertünkben található növényekből etessünk. A táp-
anyagforgás folyamata így a gyakorlatban megfigyel-
hető. Megtermesztjük a tápláléknak valót, a felesleges 
növényi szárakat, gazokat, gyomokat megetetjük, az ál-
latok trágyájával gazdagítjuk a termőtalajt. Az állatokkal 
és a trágyával, komposzttal, trágyázott földdel végzett 
tevékenységeknél fokozottan figyeljünk a kézmosásra. 
A helyszínen biztosítsunk kézmosási lehetőséget, ha 
nincs kerti csap, akkor csapos műanyag kannával!

ajánlott foglalkozás

Nyuszi ül a fűben

Anyag-és eszközigény:

Matematikai feladatlapok nyulak képeivel, rókafarok 
piros krepp papírból, rajzlapok, ceruzák, pokróc, plüss 
nyuszi, ásók, falevelek, széna, fűszálak, kerti eszközök 
a stafétapályához, nyomtatott képek a stafétaátadáshoz

Időigény: 2x45 perc 

Ráhangolódás:

a kertben lévő nyuszik simogatása, etetése (fm)

Állatutánzó játékok:

állatok hangjai, állatok mozgása (pl. nyusziugrás) (nm) 
(fm) (tt) (aé) (be)

A vetési tervünknél vegyük figyelembe a kertben lévő 
állatokat, s tudatosan tervezzük, milyen tápanyagot 
tudunk biztosítani számukra.

Tanóráinkat hozzuk összhangba a kertben található ál-
lattal/állatokkal. Keressük meg a tananyag kapcsoló-
dási pontjait, s a kertben megfigyeltetéssel alakítsuk ki 
bennük az ismereteket az adott állattal.

Nem tarthatunk azonban sok állatot az iskolakertben 
helyszűke miatt. Annak érdekében, hogy ne csak a kerti 
állatokkal ismerkedjenek, látogassunk minél gyakrab-
ban állatkertbe, családi farmra. Építsünk kapcsolatot 
a környékbeli állattartó telepekkel, helyi gazdaságok-
kal, növénytermesztőkkel-és feldolgozókkal.

Zelk Zoltán: A három nyúl című verses meséjének fel-
dolgozása

• Feladatlap: Nyulak csoportja, számok kinyom-
tatva. Helyezd a megfelelő számot a megfelelő 
képre! Állítsd növekvő, csökkenő sorba a szá-
mokat/képeket! Csoportosítsd a páros-páratlan 
számokat! (ar) (fi)

• Sántaróka című fogójáték. Ha a gyermekek 
nem tudnak fél lábon sántarókaként közle-
kedni, akkor lehet négykézláb is. Mindenki kap 
egy rókafarkat, s ha azt elvesztette, akkor esik 
ki. (nm)

• Pletykajáték: Ezt lehet súgással, ha a gyer-
mekek tudnak beszélni. Az első tanuló fülé-
be súgok egy mondatot, adja tovább. Mi lesz 
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a végén? Ha a beszéd gondot okoz, lehet egy 
mozdulatsort mutatni, s átadni a következő-
nek, következőnek. Mi marad belőle? Ha ez is 
gondot okoz, lehet egy egyszerű rajz. Figyeld 
meg, rajzold le! Természetesen a mozgásnál, 
s a rajznál is csak az a két gyerek lássa, aki  
a feladatot végzi, a többiek álljanak háttal. 
(nm) (fm) (fi) (vé) (aé) (em) (szo) (be)

• Stafétaátadás: Plüss nyulat használunk stafé-
tának. Locsolókannákkal, vödrökkel, kerti esz-
közökkel jelöljük ki a távolságokat, meddig kell  
a plüssnyulat eljuttatni.  Minden ponthoz állí-
tunk egy-egy tanulót.  Egy tanuló indul, eljut  
az első pontig, majd átadja a nyuszit, és meg-
áll. A következő szintén továbbadja a második 
pontra, s megáll. Így folytatódik tovább a játék, 
míg a plüssnyuszi az utolsó pontra ér. A mese 
nyomvonalán haladva az első pontra egy róka 
képét, esetleg bábot, a másodikra egy farkast, 
a harmadikra egy medvét, a negyedikre egy 
vadászt teszünk, az össze többi pontra nyúl-
lal/nyúltartással kapcsolatos képeket. (nm) 
(tt) (fi) (szo)

• Nyuszifészek építése, és takarása: Figyeltes-
sük meg a kertben, ha erre nincs lehetőség 
videófelvételen, hogy az üregi nyúl hogyan épít 
fészket a kicsinyeinek. Ássunk kisebb gödröt  
a homokozóban, a kert egy puha részében. Bé-
leljük ki, majd takarjuk le, s készítsünk hozzá 
járatot. (nm) (fm) (fi) (be)

• Bújjunk össze! Miért jó összebújni? Ki kerüljön 
a szélére? Mit érzel?
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Levezetés:

„Ezalatt a nyusziházban, 
fűszálakból vetett ágyban
három nyuszi aludt szépen
összebújva békességben.„

Pokróc	 leterítése,	 falevélkupac,	
ha még található a kertben a fog-
lalkozás	 idején.	 Bújjunk	 össze!	
Fekve/ülve.	 Csukjuk	 be	 a	 sze-
münket, s hallgassuk a körülöt-
tünk lévo hangokat! (fi)˝

hol jártál báránykám?

Anyagigény:

gyapjú, természetes színező anyagok a kertből

Eszközigény:

élelmiszerek (chipsek, cukorkák, szalámik, pékáruk, tej-
termékek), kerti termések, szalma, széna, labda

Időigény: 2x45 perc 

Ráhangolódás: 

• A Hol jártál báránykám című dal meghallgatása, 
eléneklése. Lehetőség szerint a pedagógus fu-
rulyával is adja elő a tanulóknak. (fi) (vé)

• A farkas és a bárányok játék: A gyerekek kéz-
fogással kört alkotnak, amely az ólat jelképezi. 
Belül a bárányok, kívül a farkas. Amikor el-
hangzik a „Szabad” felkiáltás, a farkas elindul 
bárányt fogni. Mind a farkas, mind a bárányok 

ajánlott foglalkozás

átszaladhatnak az ólon. Akit megfogott a farkas, 
beáll ólnak. Addig folytatódik a játék, míg egy 
bárány marad. Mozgáskorlátozott gyerekek sze-
repet kapnak a játékban, mint ól, így nem ma-
radnak ki a játékból. (nm) (tt) (fi)

Fontos:

Ezeknél a tanulóknál nem engedjük le a kezünket, hogy 
kizárjuk a farkast az ólból, mert könnyen baleset követ-
kezhet be. 

Eheti? Nem eheti?

• Élelmiszerek elhelyezése az asztalon, ha nincs 
a kertben asztal, a füvön is lehet. Nagyon sokfé-
le élelmiszerre gondoljunk itt. Hús, csoki, mag-
vak, chips, kakaóscsiga, és sorolhatnánk.

• A tanulók válasszák ki, amit biztosan ehet. Itt 
a növényevő fogalmát, a táplálkozás és fogazat 
összefüggését, a kérődzés fogalmát átismétel-
jük. (fm) (fi) (vé) (em) (ar) (be)
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• A kiválogatott táplálékokkal 
foglalkozunk a következők-
ben. Nézzük meg, mi maradt 
az asztalon! Keressük meg 
ezeket a növényeket az is-
kolakerten! Nevezzük meg 
őket! (fi) (em) (ar)

• Készítsünk bárány étlapot, 
más néven Abrakmenüt! 
Szedjük össze a kertben mi-
vel szoktuk etetni a bárányt! 
Rajzoljuk le csoportmunká-
val az étlapot! Az összesze-
dett menüvel etessük meg 

a bárányt! Az etetésnél ter-
mészetesen simogassuk, be-
széljünk hozzá. (nm) (fm) (fi) 
(vé) (em) (ar) (be)

• Simogatás során figyeljük 
meg, mi borítja a bárány 
testét. Miét kell az állatnak 
gyapjú? (fm) (fi) (ar) (be)

Kézműveskedjünk!

Fessünk gyapjút! Milyen növények 
alkalmasak festésre? Keressünk  
a kertünkben ilyeneket, s fessük 
meg velük a gyapjút. (nm) (fm) (fi) 
(ar) (be)

Nemezeljünk! Készítsünk Gyapjú-
ból képet, (állat)figurát! A nemezelt 
gyapjú is képlékeny anyag, az ilyen 
anyagokkal végzett alkotás fejlesztő 
lehetőségeivel. (fm) (fi) (be) 

Levezetés

A tanulók körben állnak. A pedagó-
gus a kör közepén. Valakinek oda-
dobja a labdát, s mond mellé egy 
állítást. A tanuló eldönti, igaz vagy 
hamis. Például: A fiú birkát kos-
nak hívják. A birka szereti a füvet. 
A birkák csapata a ménes. Fogal-
mazzunk meg nagyon sok kérdést.  
Az igaz állításokat többször elmond-
hatjuk rögzítés céljából. (nm) (fm) 
(fi) (ar) (be) 
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4.10. Közösségi terek
 szabadtéri tanuláshoz
Az EGYMI iskolakertekben is ki-
emelt szerep jut a közösségi terek 
megalkotásának és fenntartásának. 
Cél, hogy sokféle összetételű, eltérő 
létszámú csoportnak legyen lehe-
tősége a kertben – lehetőleg akár 
párhuzamosan is – egy időben tevé-
kenykedni. 

Olyan tereket hozzunk létre, ahová 
a tantermi órák kivihetők a szabad-
ba. Felszerelhetünk itt segédanya-
gokat is egy-egy tantárgy és fejlesz-
tési terület számára. Ez vonzóvá 
teszi e tereket nem csak a gyerme-
kek, de a pedagógusok számára is.

Ragadjunk meg minden eszközt, 
hogy gazdag ingeranyagot szolgál-
tassunk az összes érzékszervnek, 

ugyanakkor ezek lehessenek szabá-
lyozhatóak, hogy a koncentrálást is 
segíthessük.

Legyenek ezek a terek kényelme-
sek, variálhatóak, minden sérüléstí-
pusú tanuló számára használhatók, 
biztonságosak. 
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4.11.  Búvóhelyek
A kert, a közösségi élményen kívül, 
lehetőséget kell biztosítson a gyer-
mekeknek a biztonságos egyedüllét 
megélésére is. Különösen az autiz-
mussal együtt élőknek, de minden 
embernek szüksége van időnként 
olyan térre, amely elkülönít, miköz-
ben biztonságot is nyújt.

Lehetőség szerint több ilyen pont 
is legyen a kert különböző helyein, 
ahol egyidőben több intim térre vá-
gyó gyermeknek is van lehetősége 
elvonulni, nyugalmat találni.

A kuckókat akár párnákkal, takarók-
kal is berendezhetjük.

Ilyen hely lehet a kertben a függőágy, 
függőszék is, mely egy árnyat adó fa 
alatt remek lazítási lehetőség.

Ügyeljünk arra a kialakításnál, hogy 
ezek a terek, eszközök felügyelhető-
ek legyenek, a szeparáltságuk mel-
lett a pedagógus rá tudjon látni a töb-
bi gyermekkel való munka mellett is.
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