
SzínesKert 
jógyakorlat és mintaprogram 

A kert és hozzá kapcsolódó tevékenységek helyszíne: Lakiteleki Eötvös Lóránd Általános 

Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Címe: 6065 Lakitelek Kiss János utca 1. sz. 

Mintaprogram vezető: Szelesné Kása Ilona művésztanár 

E-mail címe: szelesnekasailona@gmail.com  

Web: http://www.eotvosiskola.hu/  

Kert nagysága: 200m2  

A kert jellege: Elsősorban festőnövényes kert, de fűszer- és gyógynövényt is termesztünk. 

Van néhány festésre alkalmas növény, ami táplálékul is szolgál (pl. tüskétlen szeder, 

paradicsom…), így táplálékot adó kert is. 

A kert kezdete: 2013.  

A foglalkozások rendszere: SzínesKert szakkör, kézműves szakkör, grafika tanszak, 

vizuális kultúra óra, osztályfőnöki óra 

 Iskolakert Hálózat tagság kezdete: 2015.szeptember  

 

Szelesné Kása Ilona- Saját fejlesztésű jógyakorlat, mintaprogram. A Nemzeti Művelődési 

Intézet anyagi és erkölcsi támogatásával jött létre  

A „SzínesKert” szakköri program a kertészet, a kézművesség és a művészetek iránt érdeklődő 

(általában) felső tagozatosok délutáni elfoglaltsága.  

Tantárgyi kapcsolódásai vizuális kultúra, hon- és népismeret, természetismeret, 

biológia, technika és életvitel, fizika, kémia, földrajz, történelem és állampolgári 

ismeretek, magyar nyelv és irodalom, idegen nyelvek, osztályfőnöki.  
A szakkör rendelkezik néhány kertművelő kézi szerszámmal, 3db normál méretű 

komposztálóval. Locsoláshoz tömlőből, szórófejjel, szürkevizet tudunk használni.  

 

Tervezett foglalkozások egy tanévre: 38 alkalom-76 óra 

Helyszín: jó idő esetén az emeletes iskola udvarán, a „SzínesKertben”; rosszidő esetén/ 

vegetációs időszakon túl a grafika teremben (Lakitelek Kiss J. utca 1.) 
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SzínesKert 
Öko kertészkedéstől az adományig 

 

2013-tól a SzínesKert szakkör tagjai, heti 2 órában, ökológiai kertészkedést folytatnak 200 

m2-en, az iskolaudvaron. A kertben festőnövényeket, fűszer-, gyógy- és táplálékot adó 

növényeket termesztenek. Komposztálnak, mulcsoznak, biológiai növényvédelmet folytatnak, 

szürkevízzel locsolnak. Növényeik folyamatos virágzásával rovarbarát; madáritatók 

gondozásával, madárodúk készítésével madárbarát kertet hoznak létre. A nyári 

időszakokban is gondozzák, fenntartják a kertet.  

A növényeket sokrétűen használják fel játéknak, háztartási-, kézműves-, 

képzőművészeti célokra. 

Kézműves tevékenységeik: A kertben termesztett növényekből festőleveket készítenek. 

Gyapjút és hímestojást festenek. Saját készítésű papírsárkányuk kifestéséhez növényi tintákat 

állítanak elő, nemezelnek, madárodúkat készítenek. Kézműves mesterek műhelyeit látogatják. 

 

Képzőművészeti tevékenységeik: Illusztráció és növényi névtábla készítés; logó és címke 

tervezés; színes jégvár építés, kiállítás a gyermekek munkáiból. 

 

Háztartási tevékenységeik. Feladatuk, termések, virágok, gyógyteának valók begyűjtése, 

feldolgozása, csomagolása.  

Zölditalt, tökitalt, csipkebogyóitalt állítanak elő friss fogyasztásra. Levendulaszörpöt, 

dzsemeket készítenek tartósítással. Szakember bevonásával bőrápolókrémek készítésével 

ismerkedhetnek természetes anyagokból.  

 

Marketing tevékenységeik: Sajátmárkás termékeket hoznak létre a csomagolástól az 

értékesítésig, adományozásig. A termékeket ajándékba adják családtagjaiknak, 

vendégeinknek, adománygyűjtési akcióba iskolatársaik megsegítésére. Teszik mindezt 

fenntartható módon, szeretettel. 

Tevékenységeik ünnepköreinkhez igazodnak. Húsvétra hímestojás; karácsonyra nemezelt 

tárgy, gyógytea-SzínesTea; Anyáknapjára SzínesCsoki, SzínesKrém; gyermeknapra 

papírsárkány készül.  

 
A tevékenységbe bevont csoportok és korosztályuk 2016-2017. tanévben 

1 SzínesKert szakkör 5-7. osztály  10 fő 

2 Grafika tanszak 2-8.osztály  39 fő 

3 Kézműves szakkör  4-7.osztály  15 fő 

4 Vizuális kultúra óra  5-6.osztály 109 fő 

5 Osztályfőnöki óra  6.a osztály   20 fő 

6 Adventi Udvar projekt 6.a osztály és szüleik 12 gyermek és 11 szülő 

          Összesen 4-8.osztály 205 gyermek +11 szülő 

 



SzínesKert 
Erősségeink: 

1. tömegeket tudunk megmozgatni 

2. közösséget hozunk létre, -megtartjuk, -fejlesztjük 

3. komplex tevékenység egyénnek, közösségnek 

4. a programba széleskörű társadalmi réteget tudunk bevonni 

5. tevékenységünk fenntartható, környezettudatos-alacsony költségvetés, önkéntesek 

bevonása 

6. iskolai oktatás minden órájához tudunk kapcsolódni 

7. pályaorientációt elősegítjük 

8. életre nevelünk 

9. saját ötletből, saját erőforrásokból, alacsony költségvetésből, támogatásból, 

támogatókkal.  

10. Partnerek, akik segítettek a megvalósításban: 3 költségvetési szervezet, 2 civil 

szervezet, 2 alapítvány; 50 személy, ebből 20 önkéntes  

 

 
Elismerések, díjak 

 

 Ezüst Oklevél- Regionális Népi Kézműves Pályázat, Békéscsaba 2013.  

 I. Díj-Kerthez kötődő téli tevékenységek- Iskolakert Hálózat Pályázata 2017. 

 Ozone Zöld-Díj Bronz érem a fenntarthatóságért, Budapest 2017. 

 A Nemzeti Művelődési Intézet és az Iskolakert Hálózat mintaprogramjának és 

jógyakorlatának választotta a SzínesKertet 
 

Bemutatkozási lehetőségek 

 Kecskeméti Televízió-Házon Kívül műsorában a komposztálás bemutatása, riport 

2015. 

 II. Iskolakert Hálózat Konferencia- Győr 2016. 

 III. Iskolakert Hálózat Konferencia helyszíne a Lakiteleki Iskola- SzínesKert és a 

Lakiteleki Népfőiskola 2017. 

 Bács-Kiskun megyei polgármesterek találkozóján előadás a SzínesKertről-2017. 

 

Terveink: 

 Báziskertté válás 

 Madárbarát Kert programba bekapcsolódni 

 Kiadvány készítése a SzínesKertről 

 Az akkreditált SzínesKert szakkör vezető közművelődési szakember képzés 

beindítása 

 Pedagógus továbbképzésbe bekapcsolódni 

 Több pedagógus bevonása a programba 

 

Lakitelek 2018 február 25.                                                          Szelesné Kása Ilona 

                                                                                                   mintaprogram-vezető 


