
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mindenkinek  

 

REJTVÉNY 
 

 

 Milyen növény palántáját látod a képen? 

 Mi történhetet a jobb oldalival??? 

 

 

 

 

SSS = sóska, spenót, saláta 
 

 Sok levélzöldség már betakarításra érett. Járj 

élen te is a fogyasztásukban! Írj le egy kipróbált 

receptet, mely a három fenti növény 

valamelyikének a felhasználásával készül. 

 

 

 

 



Ha van saját kerted… 

 Elmúltak a fagyosszentek: kiültetheted a 

palántáidat a szabadföldbe. Vigyázz rá, hogy 

gyökerük ne sérüljön vagy ne hajoljon meg 

ültetés közben. Ha elég óvatos vagy, akkor 

a tenyeredbe fordítva, a palántázó földdel 

együtt is ki tudod emelni a pohárból, és 

ezzel biztosíthatod a gyökerek épségét. 

Figyelj az alapos beiszapolásra is (azaz 

óvatosan nyomkodd meg körülötte a földet és 

utána jól locsold be a kiültetett palántákat)! 

 A melegkedvelő növények magjait most érdemes szabadba vetni, ilyenek a 

tökfélék. 

 APROPÓ!!! Tökfélék. Mik tartoznak a kabakosok csoportjába? Rajzold le őket egy 

lapra, írd alájuk a nevüket. Mi a közös bennük? 

 Május közepén jelenik meg az első cseresznye. Szeretjük a cseresznyét, de nem 

szeretjük, ha kikandikál belőle egy kukac, amikor épp bekapni készülünk. Ahhoz, 

hogy a kukacos cseresznyék számát csökkenteni tudjuk, sárga színcsapdát kell 

kihelyezni a fára. Mi is ez? Hogyan működik? Hova kell kihelyezni? A válaszokat 

Bálint gazda mondja el ezen a linken: 

https://balintgazda.hu/tanacsok-videon/cseresznyelegy-szincsapda.html 

Hasonló színcsapdát magatok is készíthettek egérragacs segítségével. Fontos, hogy 

jó időben, jó helyre akasszátok ki, egyrészt, mert csak úgy lesz hatásos, másrészt 

mert nemcsak a cseresznyelegyek eshetnek áldozatául! 

Ha szobában kertészkedsz 

 Május van, éled a természet, 

elkápráztat bennünket színeivel, illataival, 

formáival. Végy egy nagyítót, a méhekkel 

együtt szállj te is virágról-virágra és fedezd fel 

magadnak a „természet rajzát”! 

Sétád során keress érdekes (pl. sugaras, csiga, 

körkörös, stb.) formákat. Írd melléjük a 

növények neveit is. Fényképezd vagy rajzold 

le őket. Az ismeretlen növényeket meghatározhatod a korábban megismertetett 

programok segítségével, vagy egy növényhatározóval. 

Ha az osztályból többen is beszálltok a formagyűjtő munkába és legalább 21 

izgalmas kép összejön, készíthettek belőlük egy kártyapaklit vagy memóriajátékot 

és szeptemberben indulhat az „osztálytársas”. 

https://balintgazda.hu/tanacsok-videon/cseresznyelegy-szincsapda.html

