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Készítette: Varga Istvánné



CÉLOK I.

 A növények fejlődésének bemutatása, 

testközelből való megismerése



CÉLOK II.

 Ismeretek bővítése, mint, milyen növényeket 

lehet kiskertben termeszteni? Mire jók ezek? 

Hogyan néznek ki? Hogyan fejlődnek? Mire van 

szükségük a fejlődéshez (fény, víz, stb.)



CÉLOK III.

 Saját tapasztalatok gyűjtése a fenti kérdésekről



CÉLOK IV.

 Ha beérnek a növények, akkor esetleg  kóstolás, 

feldolgozás (pl. Saláta)



TÍPUS: EMELT ÁGYÁS

Előnyei:

 Könnyen megközelíthető

 Könnyen kezelhető

 Elkülönül a környezetétől ( pl. nem szaladnak 

keresztül az ágyásokon véletlenül)

 Sokféleképpen kialakítható



FORMA
 A gyerekek kisebb 

területet érnek el, a 

kevésbé mély 

ágyásokat érik csak 

át

 Körülbelül 40 cm 

mély ágyást tudnak 

gondozni, átlátni

 Azokon a 

területeken, ahol 

szemből is elérhető a 

terület, 2x40 cm 

mély is lehet az 

ágyás



KIALAKÍTÁS

Sok anyagból építhető, 

fűzfavesszőtől az 

acélig, mégis a 

természetesebb, 

könnyen 

beszerezhető 

anyagokat érdemes 

előnyben részesíteni, 

mint a fadeszka, 

gallyakból épített 

alap, stb.



MEGVALÓSÍTÁSA

 Lehet egyszerű és high-tech

 A határt a képzelőerő, a praktikum 

és a rendelkezésre álló lehetőségek 

szabnak 

 Néhány ötlet:



NÖVÉNYEK I.

 Hamar megérő, rövid tenyész-

idejű fajok, amik még a ballagás előtt termőre 

fordulnak

 Retek, zöldborsó, fejes saláta, egyéb saláták, sóska, 

bazsalikom (palántát ültetve), póréhagyma, stb.



NÖVÉNYEK II.

 Emellé, könnyen termeszthető, évelő fűszer-, 

és aromanövények, mint levendula, citromfű, 

menta (agresszívan terjedhet) stb.



NÖVÉNYEK III.

 Téli madár-eleségnek valók, mint a napraforgó



NÖVÉNYEK IV.

 Esetleg egyszerű, de szép 

dísznövények, mint holdviola, 

körömvirág, bársonyka, cinnia,

csillagfürt stb.
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KÖSZÖNÖM SZÉPEN A FIGYELMET!


