
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ha a szobában kertészkedsz… 

Tervezés, csíráztatás, palántanevelés 

 Készíts növényjelölő feliratokat az iskolakertbe (fatáblára, spatulára, kőre, műanyag 

kanálra, stb.). Fényképezd le és küldd el, kérlek, szeptemberben hozd is majd be az 

iskolába! 

  Ha van otthon szárított csilipaprika, vedd ki belőlük magokat és kezdd el velük a 

palántanevelést (alul kilyukasztott tejfölöspohárban laza föld, bele 0,5 cm mélyen a 

mag), tegyél alá tálcát és rakd ablakba. Kb. 3 naponta igényel kevés vizet. 

A csípős paprikáról tananyag rajzos, hanganyaggal, 2,5 percnél itt: 

https://www.mozaweb.hu/Extra-Videok-A_csipospaprika-278293 

 Készíts hagymáriumot, azaz nevelj 

újhagymát az ablakodban cserépben, 

virágalátétben, vagy hasonló 

edényben. Kis földrétegbe állítsd be a 

vöröshagymákat (épp csak annyira, 

hogy ne dőljenek ki) és öntözd őket 

harmadnaponta. Vigyázz ne legyen 

nagyon lucskos a földje! 

 

 

 Nevelj zeller-  vagy petrezselyemlevelet a 

húslevesbe! Vágj le a zeller illetve a petrezselyem 

végéről kb. 2cm-nyi darabot és tedd egy kis vizes 

tányérba. Ügyelj arra, hogy mindig nedves 

maradjon alatta a tányér. Az eredményt 

fényképezd le és küldd el az iskolakertvezetődnek! 

 

 

 



Ötletek tojástartóra 

 A hosszú tél után, a 
tavasz kezdetén már 
nagyon vágyhatsz a friss 
zöldre! Még mielőtt a 
kerted termőre fordulna,  
egyszerűen növeszthetsz 
magadnak zsenge vitamin-
forrást az ablakpárkányon! 
Csíráztass zöldborsót egy 
tojástartóban kialakított 
minikertben, és 2 héten 
belül vágható mikrozöldet 
nyerhetsz. Nagyon vigyázz, 

csak csávázatlan, bio zöldborsó vetőmagot használhatsz erre a célra!   
Kép és ötlet forrása, valamint beszerzési hely: 
https://salatazo.hu/termek/zoldborso-mag-mikrozold/ 
 

 Ehhez hasonlóan lehet zsázsát is szórni egy cserépnyi földbe, folyamatosan nedvesen 
tartani, és  ha 6-8 cm-re megnőtt, levágva vajas kenyérre, salátába szórhatjátok, új 

ízekkel kísérletezve😊 

 Ha még mindig van belakható tojástartód, ezzel a módszerrel lehet 
paradicsompalántát is nevelni, amit, ha kb. 8 cm-re megnő, át kell ültetni nagyobb 
cserépbe. Ha átültetted a palántákat, a doboz összetépkedve mehet a 
komposztálóba. Ha van erkélyed vagy kinti folyosótok, oda ki is teheted majd május 
közepén. 

 

 Ha művészhajlamokat érzel magadban, ki is festheted 

a tojástartó dobozokat, és a szobád zöld díszévé 

válhat!  

 

 

 

Ha van saját kerted… 

 Saját kis kertben 

 Otthon már meglévő vetőmagok felhasználásával készíts vetési tervet a területedhez, 

ezt rajzold le a kertfüzetedbe. A tervedet fényképezd le, küldd el az iskolakerted 

vezetőjének! 

  

 A zöldségnövények érett magjai a legtöbb esetben jól használhatóak szaporításra. 

Előfordul azonban, hogy a termés maga egy úgynevezett hibrid faj termése, aminek 

elvetett magja már nem hozza ugyanazokat a tulajdonságokat, amiket várunk 

(általában gyengébb és kisebb lesz az így elvetett növény termése). Ha van otthon 

paprika, vedd ki belőlük magokat és kezdd el velük a kísérletezést: próbálj meg 

https://salatazo.hu/termek/zoldborso-mag-mikrozold/


palántát nevelni: kis tejfölöspohárba (alul ne feledd kilukasztani egy felmelegített 

szöggel, vagy éles kisollóval – kicsik kérjenek szülői segítséget, nagyobbak kezekre 

nagyon vigyázzanak!!!) helyezz laza földet, bele 0,5 cm mélyen kerüljön a mag, tegyél 

alá tálcát és rakd ablakba. Kb. 3 naponta igényel kevés vizet. Ehhez saját öntöző 

palackot is készíthetsz, egy fél literes kis palack kupakját átluggatva.   

 Ha van otthon édesburgonya 

(batáta), kérj el egyet a szüleidtől 

és állítsd be hajtatásra az alábbi 

kép szerint. Hosszabb időre lesz 

szüksége a hajtások kifejlődéséhez, de érdemes 

kivárni. A messziről importált édesburgonyát 

gyakran hajtásgátlóval kezelik, és azoknál  kevés az 

esély, hogy sikerüljön a hajtatás. 

 

A későbbiekben küldünk majd további tanácsokat is ezzel kapcsolatban! 

 

 Bazsalikom magját tojástartóba vetve palántát is nevelhetsz az ablakban (később 

megerősödve kiültetheted a saját kertrészedbe, jó társnövénye lehet a 

paradicsomnak). 

 Végy néhány szem vetőburgonyát 

(esetleg az apróbb szemeket a 

krumpliszsákból) és helyezd őket egy 

tojástartóba, tedd a lakás egy 

hűvösebb helyiségébe fényes helyre 

(pl. a garázsban az ablak közelébe), 

majd 3-4 hét múlva, ha megjelentek a 

tömzsi, életerős, zöld színű fénycsírák, 

ültesd ki őket a kertedbe (esetleg egy 

gumiabroncs, vagy jutazsák toronykerttel is kísérletezhetsz, erre még később 

visszatérünk)! Addigra már elég meleg is lesz a krumpli vetéséhez!  

Kép forrása és bővebb információ: 

https://blog.dekoresmentha.hu/2016/04/burgonya-elocsiraztatas.html 

 

 Ha van otthon borsó, sárgarépa, petrezselyem, saláta, retek, spenót mag vagy 

dughagyma, fokhagyma, esetleg mákgubó sok kis mákszemmel, azokat már el is 

vetheted a kertedben, a tervednek megfelelően. 

 Készíts növényjelölő feliratokat az kertedbe (fatáblára, spatulára, kőre, műanyag 

kanálra, stb.) és tedd ki őket az elvetett sorok! 

 

https://blog.dekoresmentha.hu/2016/04/burgonya-elocsiraztatas.html
https://1.bp.blogspot.com/-2qaWbLIYCQo/VwSrsev5CfI/AAAAAAAAR3o/XQWBlHS4RqwvYIAL5f_Q0Aab0Bq05se5w/s1600/DSC03670.JPG


Nézz körül a tágabb kertben 

 Keress állatokat a kertetekben (rovarok, madarak, rágcsálók)! Figyeld őket egy héten 

át (mozgásukat, csoportosulásukat, esetleg szokásaikat). Készíts feljegyzést minden 

nap a megfigyeléseidről, és a hét vége felé írj egy kertmesét a füzetedbe! Esetleg 

versbe is foglalhatod az élményeidet😊 

 Megmetszett gyümölcsfáitokról, esetleg díszfáitokról vigyél be egy-egy ágat a meleg 

szobába és tedd vázába. Készíts fényképet róla, majd 1 hét után ismételd meg. Tedd 

egymás mellé a két képet, és figyeld meg a változásokat a rügyeken.  Próbáld 

beazonosítani a levél és a virágrügyeket. Mi alapján tudtad megkülönböztetni őket? 

Készíts rajzot mindkettőről (levél- és virágrügy) a kertfüzetedbe! 

Kitalálós mindenkinek: mi lehet ez? 

 Az alábbi képek március 29-én készültek. Mit mutathatnak?  

 Vajon ki őrizheti őket? Nézz utána! Rajzold le a füzetedbe! 

 

      

 

 


