
Iskolakert-Óvodakert  

Beszámoló 

 

Intézmény neve: Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és 

Alapfokú Művészeti Iskola 

Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szarvas utca 19. 

Óvodakert-vezető (egyben kapcsolattartó) neve: Papp Adrienn 

Óvodakert-vezető munkáját segítő neve: Imre Lászlóné 

 

Intézményünk kiválasztásra került az Iskolakerti Alapozó Alapprogram III. ütemének 

ÓVODA-KEZDŐ kategóriájában. A jelentkezésünket 2020.03.180-án kitöltöttük és elküldtük, 

mellyel vállaltuk a programban való részvételt. A programot a jelenleg érvényben lévő, 

koronavírus miatt hozott rendelkezések betartásával kellett megvalósítani. A program 2024. 

január 31-ig tart. 

Eszközök 

A program részeként kapott eszközöket az OÁZIS Kft-től rendelték meg, a „Kezdő” 

kategóriában nyertes intézmények számára egy egységcsomagot, a mentorok számára pedig az 

általuk választott lista szerinti eszközöket. Az eszközcsomagokat előre egyeztetett időpontban 

augusztus végéig juttatják el intézményünkbe.  

Képzés 

A képzés két részletben fog megvalósulni. Az óvodakertek számára 2020. július 6- 2020. július 

19. között. Ebben a két hétben bármikor, szabadon végezhető a képzés. Közös, együttes 

bejelentkezésre nem kerül sor, így mindenki a maga ritmusában tudja végezni a feladatokat. A 

képzés második, két napos ott alvós szakasza várhatóan ősz elején lesz. Ennek pontos időpontja 

és helyszíne egyelőre nem ismert. 

Mentor 

Minden intézményhez hozzárendeltek egy kertészeti és egy pedagógiai mentort. A kertészeti 

mentor abban segít, hogy kijelöljük az iskolakert lehető legjobb helyét (ha még nincs meg), 

kitaláljuk a saját területetekre, lehetőségeitekre szabott beültetés rendjét és növényvédelmi 

tanácsokkal lásson el minket. A járvány helyzet miatt a látogatások halasztódtak.  A mentor 



feladata az, hogy átbeszélje velünk az óvoda ill. iskolakert működtetésének rendjét, az oktatásba 

való beillesztés lehetséges módját, a tervezés és működtetés pedagógiai szempontjait. 

Intézményünk mentorálása 2020.07.06-án megkezdődik. Munkánkat Pauliczky Nóra fogja 

segíteni. 

Honlap 

Feladatunk részét képezi az Iskolakerti Alapozó Alprogram III. ütemének szerződésében vállalt 

kötelezettségünk szerint az intézményünk honlapján létre kell hoznunk egy "Iskolakert" 

menüpontot 2020. december 15-ig, amelyben a Program és a Program támogatóinak logóit is 

szerepeltetni szükséges. 

A járványügyi helyzetben munkánkat online elküldött ötletekkel segítették Online-Iskolakert 

címmel. 

A megvalósult program/esemény/rendezvény leírása:  

Március elején, még a járvány okozta korlátozások előtt megkezdődtek a kerti munkálatok az 

óvodában. Minden csoport a saját magasított ágyását készítette elő a veteményezéshez. A 

gyerekekkel közösen gyomláltunk, majd fellazítottuk a talajt, hogy megfelelően elő legyen 

készítve a magvaknak, palántáknak. A gyermekek számára biztosítottok az ehhez szükséges 

eszközöket; - locsolókat-gereblyéket-lapátokat. Izgalommal és örömmel telve vettek részt az 

egyes munkafolyamotokban. Külön figyelemmel voltunk arra, hogy valamennyi 

munkafolyamatot megtapasztalhassa minden gyermek. 

Első lépésnek kigyomláltuk a magasított ágyásokat, majd lapáttal fellazítottuk a talajt. Ezt 

követően gereblyével eligazítottuk, hogy egyenletesen legyen föld mindenhol.  

Második lépésként kijelöltük azokat a sávokat, ahová a dughagymákat ültettük, majd mindenki 

részese lehetett a dughagyma ültetésének. Öröm volt látni, ahogy nagy odaadással és 

koncentrációval végzik a feladatukat. Az ültetés közben a felmerülő kérdéseket megbeszéltük.  

Utolsó lépésként megtöltöttük a locsolókat és megöntöztük az elültetett hagymákat, majd 

kiválasztottuk, hogy az elkövetkezendő napokban kik lesznek a felelősek az öntözésükért. 

A járvány okozta korlátozások miatt minimálisra csökkent a gyermekek létszáma, azonban 

ebben az időszakban sem tétlenkedtük. Az előírásoknak és szabályoknak eleget téve végeztünk 

kerti munkálatokat a gyerekekkel, hiszen eljött a palántálásoknak az időszaka. 



Az ültetést megelőzően megbeszéltünk milyen eszközökre lesz szükséges és a raktárból 

magunkhoz vettük azokat. A magasított ágyásokban a hagyma melletti rész szolgálta a palánták 

helyét. A szabad területeket óvatosan a hagymákra vigyázva előkészítettük. 

Első feladatként fellazítottuk a talajt, majd gereblyével eligazítottuk a földet. 

Másodjára megfigyeltük milyen palántákat fogunk elültetni és azoknak melyek a jellegzetes 

tulajdonságai. Öröm volt látni, hogy hányan ismerik már fel ezeket a növényeket és jellegzetes 

tulajdonságaikat. A megfigyelést követően hozzá láttunk az ültetéshez.  

Harmadik feladatként annyi kis lyukat ástunk ahány palántánk volt, majd mindegyikbe vizet 

locsoltunk. Mikor beszívta a vizet a föld, belehelyeztük a palántánkat és szakszerűen elültettük 

azokat.  

Utolsó munkafolyamatként megöntöztük és kijelöltük ez elkövetkezendő napok felelőseit az 

öntözésükért. Így a kis magasított ágyásunk a hagymák mellett már paradicsom és paprika 

palántával is bővült. 

 











 


