
TERMÉSZETESEN A TERMÉSZETTEL 
 

„Tavaszi nyitott kert” 
 

 

A projekt harmadik fordulóját az előzőekhez hasonlóan, iskolánk tanulói, pedagógusai és a 
szülők bevonásával, segítségével készítettük el. A produktumokat a kiírás sorrendjében 
mutatjuk be néhány kép kíséretében - a fényképes dokumentációt külön mellékeljük.   
 
Választható feladatok önálló munkához: 
 

1. Élősarok 
 

4. évfolyam: A negyedik osztályos tanító nénik (Dóra Ferencné, Kőszegi Lászlóné, Rácz 
Józsefné, Vincze Alíz) 
A 4. évfolyamos gyerekek szabadjára engedhették fantáziájukat. Mivel osztálytermeikben 
nem létezik élősarok, ezért az osztályokban tanítók közösen beszélgettek ennek előnyeiről és 
esetleges hátrányairól. Végül azt a feladatot kapták, hogy rövid fogalmazásban mutassák be 
azt az élőlényt, amit ők telepítenének az osztályban az élősarokba. A legötletesebb munkákból 
válogattunk – a fogalmazások és további képek: Élősarok - 4. évfolyam mappában találhatók. 
         
6. évfolyam: Dudásné Kovács Erika (biológia-kémia) 
A felsősöknél - az alsósokhoz hasonlóan – ugyancsak nincs lehetőség élősarok kialakítására. 
Itt a gyerekek közül volt olyan vállalkozó szellemű, aki a kis kedvencét hozta el és mutatta be 
a többieknek. A gyerekek szóban meséltek a többieknek az állatokról, életmódjukról, 
gondozásukról - ezekről az állatokról (vagy fajtársaikról) tanulunk az órákon, de így élőben 
láthattunk afrikai fehérhasú törpesünt és tengerimalacot. Akadt egy kislány, aki nem hozta be 
állatkáját, de rövid leírást készített - a fogalmazások és további képek: Élősarok – felső 
mappában találhatók. 

   
4. évfolyam      6. évfolyam 
(További képek, leírások: Élősarok - 4. évfolyam, ill. Élősarok - felső mappában) 
 

2. Nálatok laknak-e állatok? 
 
1-2. évfolyam: Az első és második osztályos tanító nénik (Bezsenyi Orsolya, Hegyiné Szanádi 
Adrien, Kárászné Németh Anita, Mészárosné Bélteki Mónika, Lakatos Éva) 
 



A 2. évfolyamosok már ősszel a környezetismeret óra keretében összegyűjtötték az iskola és 
környezetének növényeit és állatait. Most ezeket idéztük fel és készítettünk osztályonként 
más-más állatról rajzokat, leírásokat és ezeket rendeztük tablóra. Előkészítésként könyvekből, 
internetről, tapasztalataikból gyűjtöttünk információkat. Az első évfolyamosok rajzaikkal 
vettek részt ebben a feladatrészben. 
 
Az 1. osztályban: 
- „Nálatok laknak-e állatok? 
- Igen, van kutyusunk és cicusunk.   
- Más állattal nem találkoztok?  
- Gólyát láttam ma. 
- Nézzünk csak körül jobban!” 
Sétáljunk egy jót az utcán a napsütésen. Nem kerülte el a gyerekek figyelmét a sok kismadár, 
felismerték a verebet, a fészkét építő gólyát. Néhányan most kötöttek barátságot a 
vörösbeggyel. A fakopáncs volt a kedvenc, talán azért mert szorgosan dolgozik és ügyes 
akrobata. Az égből leszálltunk a földre és a homokban találkoztunk a szintén senkinek nem 
idegen gilisztával. A békáktól a lányok irtóztak, de mikor társaiktól hallottak sok érdekességet 
más szemmel nézték az előbbi csúfságokat. Gyönyörű rajzok születtek az apróságok kezei 
által. Természetesen a madarak pompáztak a rajzlapokon zömmel. 
 

   
1. évfolyam     2. évfolyam 

(További képek: Nálatok laknak-e állatok - 1-2. évfolyam mappában) 
 
5-6. évfolyam: Dudásné Kovács Erika (biológia-kémia) 
Az iskolában és az iskolaudvaron élő állatokról kellett az 5. és 6. évfolyamos tanulóknak 
tablót, prezentációt, esetleg kisfilmet készíteni. Miért örülhetünk nekik, miért jó, hogy 
vannak? Mi a vétkük? Kinek ártanak? A gyerekek egyénileg, vagy 2-4 fős csoportokban 
dolgozhattak (akár a második forduló csapatai is munkálkodhattak újra együtt), és ők 
döntötték el, hogy hány élőlényt jellemeznek. 
Iskolánk udvarán szerencsére több fa is található madáretetőkkel – természetesen a délelőtti 
sürgés-forgásban nehezen lehet észrevenni szárnyas barátainkat, de a szemfülesek sok érdekes 
madarat figyelhettek meg. A madarak mellet számos gerinces, ízeltlábú és gyűrűsféreg faj is 
bemutatásra került.  
 



 
(További képek, prezentációk, kisfilm: Nálatok laknak-e állatok – 5-6. évfolyam mappában) 
 

3. Tojásfestés népi motívumokkal 
 
2. évfolyam: Hollós Ágnes, Fejesné Császár Éva 
Húsvét alkalmával szinte mindenhol festenek vagy díszítenek tojást. Kerülhet az ünnepi 
asztalra, de lehet a locsolók ajándéka is. Készíthetjük főtt tojásból, de ezt az ünnepek alatt jó, 
ha el is fogyasztjuk, de díszíthetünk kifújt tojásokat is, ezek hosszú ideig megőrizhetők. 
 
Az előkészületek : 
- Festés előtt alaposan és óvatosan mossuk meg a tojásokat mosogatószerrel, ezután öblítsük 
le őket. Ezzel zsírtalanítjuk a tojás felületét, így a színanyag egyenletesen tapad meg, ezen 
kívül a mosogatószerrel eltávolítjuk a tojáshéjon esetlegesen előforduló baktériumokat. 
Dolgozzunk tiszta kézzel. 
 
Tojásfestés természetes anyagokkal: 
- Sárga - színt kapunk, ha kurkumát, sárgarépát, citrom- vagy narancshéjat áztatunk be, majd 
felfőzzük. A festékanyagok együttes használatával fokozhatjuk a színerősséget. 
- Narancssárga- színt kapunk, ha 0,25 l festővízhez 4 evőkanál pirospaprikát adunk, majd 20-
30 percig főzzük. 
- Aranysárga vagy pirosas barna- színt kapunk, ha vöröshagyma héját áztatjuk a vízbe. A 
hagymahéjjal való festés során különböző színárnyalatokat célozhatunk meg. Azok a tojások, 
melyeket hideg vízben kevés hagymahéjjal együtt forraltunk fel és utána csak rövid ideig 
maradnak a festékfürdőben, aranysárga színt kapnak. Hogyha tojások 10 percig a forrásban 
lévő festékfürdőben maradnak, akkor pirosas barna színűek lesznek. 
- Sötétbarna - erősre főzött kávét vagy fekete teát készítünk, majd hagyjuk lehűlni, ebbe 
helyezzük a tojásokat, és állni hagyjuk. 
- Ibolyaszín - fél liter céklalében, amibe 1 evőkanál ecetet kevertünk, 15 percig lassú tűzön 
főzzük. Halvány ibolyától a mélyvörösig terjedhet a színe, attól függően, mennyi ideig 
áztatjuk a lében. 
- Rózsaszín - főzzünk jó erős csipkebogyó teát, lehet filteres is. A főtt tojásokat helyezzük a 
lehűlt teába. Áztathatjuk málnaszörpbe is a tojásokat. 
- Kék - vágjunk apróra vöröskáposztát, öntsünk rá annyi vizet, hogy ellepje. 30 percen át 
főzzük, majd állni hagyjuk 1 napig. A káposzta leve bíbor színű lesz, de a tojásokat kékre 
festi. Ezt a színt érhetjük el szárított áfonya vagy bodzabogyó főzetével is. 
- Piros - lilahagyma héjával főzzük a tojásokat. 
- Zöld - vágjunk apróra spenótot (a mélyhűtött is jó), öntsünk rá annyi vizet, hogy ellepje. 
Főzzük 30 percen át, majd hagyjuk lehűlni. Zöld színt érhetünk el a szárított zölddió burok 
áztatásával is. 
 
Tojásdíszítási módok, technikák: 



A magyar hímes tojás díszítésének jelképrendszere van. Az ősi kultikus jelek a régi magyar 
élet és hitvilág minden fontos mozzanatát tükrözik. A rajzokban felismerhető a pásztorkodás, 
lovas élet, természet, örök élet, termékenységvarázslás, bajelhárítás és a világmindenség 
ábrázolása. A hímes tojás hagyománya olyan ősi múltból érkezik hozzánk, olyan mélyen 
bennünk van, hogy ezer év alatt sem az idő, sem új szokások, sem idegen befolyás és 
elnyomás nem tudta a magyar nép életéből, lelkéből kitörölni. 
 

Berzselés - A tojásokra bevizezett petrezselyemlevelet simítunk. Szorosan bekötjük egy 
nylonharisnya darabba vagy gézbe, majd festékfürdőbe állítjuk. A kész tojásokat 
kicsomagolva ott marad világosan a levél helye. 

 

   
(További képek: Tojásfestés - 2. évfolyam mappában) 

 
Ügyes kezek szakkör: Font Lajosné (biológia-technika) 
Hagyományos tojásfestésünket az idei évben szakköri formában valósítottuk meg. 
Igyekeztünk természetes anyagokat használni a festéshez, így spenóttal, hagymahéjjal, 
céklával és lilahagymával készültek a tojások. A gyerekek nagy érdeklődéssel fordultak a 
természetes színezőanyagok felé. Festés után fehér temperával vittük fel a hagyományőrző 
mintákat tojásainkra. Volt, aki kis füzetet készített a húsvéti tojások készítéséről, sőt, 
vállalkozó szellemű fiúk (!) prezentációval készültek e témában. 
 

 
(További képek, leírások, prezentáció: Tojásfestés - felső mappában) 

 
4. „Festőnövények” 

 
7-8. évfolyam: Dudásné Kovács Erika (biológia-kémia) 
A természet festékeit (festőnövények), felhasználási lehetőségeit (tojásfestés, ételfestés, 
ruhafestés, festmények készítése stb.), javaslatait kellett bemutatni ebben a feladatban. A 7-8. 
évfolyamos tanulók feladata volt, hogy tablót vagy prezentációt készítsenek e témában. 
A bemutatás helye elsősorban iskolánk zsibongója, ahol bármely évfolyam megtekintheti 
nemcsak ezt, hanem a „Nálatok laknak-e állatok” és a „Használd újra!” témában elkészült 
produktumokat. Természetesen az előző fordulókhoz hasonlóan az iskola honlapján is látható 
lesz az összeállított anyag. 
 



  
   (További képek: Festőnövények - 7-8. évfolyam mappában) 

 
 
Segítséggel megvalósítható feladatok: 
 

1. Gyógynövénykert, fűszerkert 
 
7-8. évfolyam: Dudásné Kovács Erika (biológia-kémia) 
Iskolánkban nincs gyógynövény- és fűszerkert és a kialakítására sem volt lehetőségünk. 
Néhány tanuló hozott ismertetőkártyával ellátott cserepes növényt, amit így be tudtunk 
mutatni a gyerekeknek. Lelkes tanulók viszont ebben a témában is prezentációt készítettek 
önszorgalomból. (Képek: Gyógynövénykert, fűszerkert – felső mappában) 
 

2. Komposztáló felállítása 
 
7. évfolyam: Dudásné Kovács Erika (biológia-kémia) 
Iskolánkban régen gyakorlati foglalkozás (ma technika óra) keretén belül a gyakorlókert 
kialakítása, gondozása feladat volt – még fóliasátorba is ültettek a tanulók a nevelőkkel 
növényeket. Az idők során ez megszűnt, a helye megmaradt. Mi ezt a területet, a régi 
fóliasátor helyét szemeltük ki leendő komposztálónknak. A munkálatokat karbantartónk 
segítette. A hetedikes fiúk feladata volt kiásni, előkészíteni a területet. Mivel végre megjött a 
tavasz, az első metszésre, fűnyírásra is sor került. Így a komposztálót „felavattuk”, 
„beüzemeltük”. 
További feladat, hogy a fennmaradó területet is komposztálásra alkalmassá tegyük, mivel az 
év nagy részén rengeteg zöld hulladék keletkezik a kis és a nagy focipályán is. Az így nyert, 
humuszban gazdag földet iskolánkban és iskolánk előtt található virágos kertek 
tápanyagtartalmának növelésére szeretnénk fordítani.   
Soltvadkert kis település, sok kertes házzal. Szerencsére többen élnek a lehetőséggel és a 
szelektív hulladékgyűjtés keretén belül a saját komposztálható hulladékaikat maguk 
hasznosítják. 
 

 



 
(További képek: Komposztáló felállítása - 7. évfolyam mappában) 

 
3. „Használd újra!”  

 
3.c osztály: Dobszai Ildikó 
A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából… 
Az újrahasznosítás a gyűjtőneve mindazon tevékenységeknek, amelyek célja, hogy 

• az ember által készített, tartós, nem természetes, főleg hulladékká váló anyagokat 
nyersanyaggá alakítsa át és 

• olyan másodlagos, újra hasznosítható anyagokat állítson elő, amelyek segítik a 
természetes anyagok felhasználásának csökkentését. 

A tevékenységre használt angol szó, a recycling, jobban kifejezi, hogy anyagok 
környezettudatos körforgásáról van szó, a nyersanyag – késztermék – hulladék – nyersanyag 
stb. folyamatban. Ezen tevékenységen belül megkülönböztetjük a felhasznosítás (upcycling) 
és a lehasznosítás (downcycling) fogalmát, melyek az újrahasznosított anyagnak az 
eredetihez képesti minőségét fejezik ki. 
Az újrahasznosítás célja a Föld erőforrásainak kímélése, például, hogy kevesebb fát kelljen 
kivágni papírgyártás céljára, vagy kevesebb vasércet kibányászni acélgyártásra (pl. 
autógyártáshoz). Emellett fontos cél, hogy a természetbe kerülő hulladék mennyisége is 
csökkenjen. 
Iskolánk 3.c osztályos tanulói informatika órán keresték meg, ismerték meg az újrahasznosítás 
gyűjtőnevet.  
Rövid kutatómunka után az osztály tanulói remek játékokat készítettek. 
Felhasznált anyagok: papír hengerek, dobozok, műanyag dobozok, poharak, fonál, vatta, 
konzerv dobozok…stb. 
Köszönjük Bódiné Ferenczi Tünde és Lehoczkiné Nagy Kata Bocskai utcai óvónő munkáját! 

 

  
   (További képek: Használd újra! - 3.c mappában) 
 

8. osztály: Font Lajosné (biológia-technika) 
Nyolcadik osztályban, technika órán az energiatakarékosság jegyében, újrahasznosítható 
anyagokból használati és dísztárgyakat készítettünk. Nagyon élvezték a gyerekek, mit lehet 
alkotni egy-egy teás dobozból vagy PET palackból. Készültek húsvéti üdvözlő lapok, 
nyakláncok tárolóedények. 
 



 
 
5-8. évfolyam: Dudásné Kovács Erika (biológia-kémia) 
A technika órai újrahasznosított tárgyak mellett, 5-8. évfolyamokon mindenkinek 
(természetesen egyénileg vagy csoportokban) készítenie kellett valamit otthon, hulladékok 
felhasználásával. A használati és dísztárgyakat, játékokat kiállítottuk az iskola 
leglátogatottabb részében, ahol nagy érdeklődéssel nézték meg és próbálták ki a kicsik és a 
nagyok egyaránt a társaik ötleteit. A társasokat - Ki nevet a végén?, sakk, malom, lóverseny 
és természetesen a gombfoci – azóta is használják a gyerekek szünetekben. 
 

 
   (További képek: Használd újra! - felső mappában) 

 

4. Tanítva tanulni 
 
A játékokat összeállította és betanította: Zsikláné Szarka Judit szakkörvezető és Dobszai 
Ildikó 3.osztályos osztályfőnök. 
 

TAVASZI JÁTÉKF ŰZÉS 
 

Iskolánk néptánc szakkörösei vidám „tavaszi játékfűzés”-re hívták a 3. osztályos társaikat. 
 

    
   (További képek: Táncház - 3. osztály mappában) 

 
1. Mit játszunk lányok? Kerek a szoknyátok! 

Csira-mira ropp-ropp-ropp 
Mit játszunk fiúk? Hosszú a gyatyátok! 
Csira-mira ropp-ropp-ropp! 
 



2. Gyertek lányok játszani, játszani, kell valamit játszani, játszani. 
Csicseréket, bogyborékot, ádám vackot, hat barackot, 
csücsüljünk le lányok! 
 

3. Ekete-pekete-cukota-pé 
ábel-bábel- dominé, 
csiszi-á, csiszi bé,  
csiszi-csuszi kompodé. 
 

4. Kert alatt kinn a kocsi, 
azon ül egy bécsi csacsi, hopp! 
 

5. Hopp Juliska, hopp Mariska 
I I: hej, gyere vélem egy pár táncra. :II 
Így kell járni, úgy kell  járni 
I I: Sári, Kati tudja, hogy kell járni. :II 
Fordulj bolha, csosszantóra 
I I: járd el a táncot régi módra. :II 
 

6. I I: Kőketánc, kőketánc kikerekítem, bekerekítem, kőketánc :II 
- Tücsök koma gyere ki, szalmaszálon húzlak ki! 
- Házad előtt megrekedtem, hat ökörrrel vontass ki! 

 
7. -     Aki nem tud táncolni, menjen haza aludni!  

- Ám, én tudok táncolni, itt akarok maradni, itt akarok mulatni!  
 
 

 
 

 
 

 

 


