A Szamóca Kiskertész Tanoda
oktatási kínálata ovisoknak a
FÜVÉSZKERTBEN

Helyszín: ELTE FÜVÉSZKERT 1083 Budapest, Illés utca 25.
Bejelentkezés:
Jelentkezési űrlap kitöltésével itt: https://goo.gl/forms/yLgrrdAeSGxzjm983
Szakács-Nagy Zsuzsa tel: 06705474527 szamocatanoda@gmail.com
Választható időpontok, egész évben hétfőtől - péntekig:
9.00, 10.10, 11.15, 13.00.

Élmény és ismeret dús sétára hívjuk a gyerekeket és az őket kísérő
pedagógusokat a budapesti FÜVÉSZKERT gazdag és látványos gyűjteményei
közé.
Tapasztalat alapú, játékos tanulás által a gyerekek észrevétlenül sajátítanak el
komplex ismereteket a földgömbről, kontinensekről, különböző éghajlatokról,
ezek jellemző növényeiről, állatairól, érdeklődési és tudásszintjükhöz
igazodva. A program keretében, kertészkedős foglalkozást tartunk, az elkészült
alkotásokat (általában beültetett növényeket) a gyerekek hazaviszik, ezzel is
tovább éltetve a megszerzett élményt, tudást.

Időpont: egész évben
Helyszín: tavasztól, őszig, amíg az idő
engedi, a FŰFA tankertben
(esőben tető alatt ültetünk,
üvegházakban sétálunk)
Télen a kastélyban, a tanteremben
ültetünk, alkotunk és az
üvegházakban/kertben sétálunk.
Foglalkozások kezdődnek: 9.00, 10.10, 11.15 és 13.00 órától.
A foglalkozás 1 órát tart. A program után lehet még a Füvészkertben
sétálni.

Választható programok
Témakör
Mesehősök
növényei

Téma
Bogyó és Babóca kertje
Utazás datolyapartra
Ruminivel
Kisvakond és a kamilla
Hófehérke és a mérgezett
alma
Hamupipőke és a lencse
Furcsa Borcsa kalapja

Nyúl Péter veteményeskertje
Pöttöm Panna virága
Micimackó és a méz
Égig érő paszuly
Borsószem hercegkisasszony
Misi Mókus és az örökké
termő fa
Szóló szőlő, mosolygó alma,
csengő barack
Mazsola és Tádé kedvenc
növényei
Maugli a dzsungelben
Utazás Madagaszkárra, az
esőerdőbe
Kincskeresők
Városi fák kincskereső
Trópusi kincskereső
5 kontinens növényei
Világ körüli utazás (választható külön csak egy
növényekkel
kontinens növényvilága is)
Választható: veteményeskert,
Fenntartható városi gyógynövényeskert,
kertészkedés
virágoskert, fűszerkert
Pillangókert
Madárbarát kert
Madáretető, madáretetés
Bogárszálloda
Jeles napok
Tavaszcsalogató
Ünnepnapok
Húsvét
Zöld ünnepek

Egyéni igények

Víz, Föld, Állatok napja
Anyák napja
Madarak és fák napja
Szüret

Ajánlott korosztály
(csoport)
ajánlott időpont
kis középső nagy vegyes
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Bogyó és Babóca kertje
Utazás datolyapartra Ruminivel
Mazsola és Tádé kedvenc növényei
Maugli a dzsungelben
Utazás Madagaszkárra, az esőerdőbe
Kisvakond és a kamilla
Hófehérke és a mérgezett alma
Hamupipőke és a lencse
Nyúl Péter veteményeskertje
Furcsa Borcsa kalapja
Pöttöm Panna virága
Micimackó és a méz
Égig érő paszuly
Borsószem hercegkisasszony
Misi Mókus és az örökké termő fa
Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack

A Mesehősök növényei
programunk célja, hogy
közelebb hozza a
gyerekeket a
természethez.
Játékosan,
észrevétlenül tanulnak
a gyerekek, a
növényekről, élővilágról
tapasztalás útján. A
kedvenc mesehőssel
való közös kertészkedés
olyan gyerekkori
élmény, amire mindig
emlékezni fognak.

Bogyó és Babóca kertje
Megkeressük Bogyó és Babóca
kedvenc növényeit és ültetünk is
egy virágot, amit majd otthon kell
felnevelni.

Rumini Utazás datolyapartra

Felszállunk a Szélkirálynő fedélzetére és
elutazunk a datolyapartra, vagyis a
Füvészkert pálmaházába. Rumini és az egér
tengerészek egy kalóz kalanddal várják a kis
kertészeket.

Nyúl Péter számára a szomszéd bácsi kertje a tiltott paradicsom. Nyuszi
mama tiltása ellenére is megkockáztatja a belépést, annak tudatában,
hogy akár nyúlpástétomként végzi.
Nézzük meg együtt ezt a nyuszicsalogató kertet...
Borsószem hercegkisasszony, Hamupipőke, Égig érő paszuly
Bab, borsó, lencse minden menyiségben

Kincskeresők télen-nyáron
Városi fák kincskereső- a városi növények megismeréséhez
Trópusi kincskereső - a trópusi növények megismeréséhez a
pálmaházban

Kerti kaland az aszfaltrengetegben, avagy hogyan kertészkedhetsz balkonodon
télen-nyáron... Megmutatjuk hogyan lehet saját kerted ehető növényekkel a
teraszodon, hogyan védd meg a hasznos bogarakat, madarakat.
o legyen saját veteményeskerted, fűszerkerted, gyógynövénykerted,
virágoskerted
o madáretető készítés, madáretetés, bogárszálloda készítés

PILLANGÓ KERT, MADÁRBARÁT KERT

Jeles napok,
ünnepnapok, zöld
ünnepekhez
kapcsolódó
tematikus
foglalkozások:

Víz napja: a víz fontossága, vízi növények,
vizes élőhelyek
Anyák napja: virágültetés, virágos vetélkedő
Föld napja: veteményes a balkonládában, a
föld mint élőhely
Madarak és fák napja: erdők mezők
növényei, lakói
Szüret: burgonya és más vetemények, dió,
szőlő
Állatok napja: hasznos bogarak,
bogárszálloda készítés

