BESZÁMOLÓ
2020/2021.

A 2020/2021-es tanévben nagyon sok feladatot elvégeztünk, hogy az iskolakert végleges
rendezési képe kialakuljon, alkalmazkodva a megbeszélések eredményét tükröző tervrajzhoz.

Elkészült a darázs-garázs a beporzást segítő méhek számára.
Tanulóink folyamatos megfigyeléseket végeznek.
Nagyon sok virágmagot is elvetettünk, hogy a méheket ide
csalogassuk, hiszen a poszméhek szerepe nagyon fontos a
kultúrnövények beporzása szempontjából.

A növénypalántákat kiültettük a magaságyásokba.
Tanulóink

részt

vettek

a

palántázás,

ültetés

munkálataiban és folyamatosan figyelemmel kísérik
a növények fejlődését, végzik a kertgondozási
feladatokat (gazolás, öntözés, stb.).

Egy tantárgyi projekt eredményeként elkészült a
madárijesztő a termés védelmében.
Az osztály nagyon büszkén helyezte ki a kertbe ezt az
összetett, kooperatív tevékenységet igénylő alkotást.
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Nagyon

sok

virágmagot,

virághagymát, hajtást hoztak még

felnőtt

dolgozóink, így került sor ennek a

rózsatőnek is

az elültetésére.

A gyerekek kavicsokkal rakták körbe a védelme
érdekében, nehogy sérüljön, mielőtt megnő akkorára, hogy
szemmel is jól látható lesz.
A kert virágosítására nagy gondot fordítottunk.

Bár az idén későn köszöntött be a jó idő, de a képeken jól
látszik, hogy ennek ellenére pedagógusaink a tanítási órák megtartásához már igénybe veszik
az iskolakert adta lehetőségeket és beiktatják az ismeretelsajátítás menetébe a munkáltató
módszerek alkalmazásánál.
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Az elvetett magokból, kiültetett
palántákból lesz betakarítani való
termés, az uborka is lassan
felkapaszkodik a futtatófára.
Ahol a nagy fűnyíró nem fér el, ott
tanulóink vágják le a füvet a mechanikus
fűnyíróval, ami egyike a legkedveltebb
kerti elfoglaltságnak.
A lepkeitató sok szomjas és fürdeni
vágyó madarat is felfrissített már.

Az árnyékot adó meggyfa alatt a gazolás
műveletét is szívesebben végzi a csoport.

A taposóösvényt birtokba vették a
gyerekek. A meleg beköszöntésével ez
már rendszeressé vált.
Látszik, hogy nem is olyan könnyű
mezítláb végigmenni rajta…

3

A kert első termése az újhagyma, ami megízesíti a szendvicseket.
Amíg eljut az asztalig, még van teendő…

De aztán láthatóan megéri a fáradtságot!
A kertben szerzett tevékenységek közben
megszerzett tapasztalatok nagyon sok
ismeretanyag elsajátítását segítették elő.
Meggyőződésünk, hogy a rendezett udvar képe,
esztétikája pozitív hatást gyakorol
kedélyállapotukra.

Reményeink szerint olyan értékrendet alakítunk ki
tanulóinkban, amely megalapozza az egészséges életmód
igényét, környezetvédelem szempontjából a
felelősségtudatos magatartást.

Marcali, 2021. 06. 24.
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