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Modern világunk rengeteg techni-
kai újdonsága mellett kevés a ter-
mészettel foglalkozó, annak megis-
mertetésére irányuló, kifejezetten
gyermekek számára összeállított
program, így örömmel mutatunk be
egy olyan kezdeményezést, mely
környezeti neveléssel foglalkozik: a
Botanicon Kert Klubot. 

A termőföld illatát, a paradicsom
ízét a könyvek nem tudják bemutatni.
A környezeti nevelés csak tapintható,
átélhető formában, tapasztalati úton
valósítható meg hatékonyan. A szak-
körökön rácsodálkozunk a növények
változatosságára: a levélformákra, vi-
rágszínekre, az ízek sokféleségére.
Az évszaknak megfelelően vagy egy
közelgő ünnepre készülve ültetünk
virágot, csíráztatunk magot, kósto-
lunk gyógyteát. Ha az időjárás en-
gedi, természetismereti sétát te-
szünk, faleveleket gyűjtünk kézmű-
veskedéshez. Beszélgetünk az ün-
nepkörökről, s az egyes ünnepekhez
kapcsolódó növényekből dekorá-
ciót, ajándékot készítünk. 

A Kert Klub-foglalkozások na-
gyobb rálátást nyújt az összefüg-

gésekre: az évszakok és az időjá-
rás változása, a hasznos és kárté-
kony állatok megfigyelése, a terep-
gyakorlatok tapasztalati úton adnak
új élményeket. Küldetésünk a tes-
tet-lelket karban tartó kertészkedés
népszerűsítése, ami az egészsé-
ges életmódra neveléssel szoros
összefüggésben van.

A környezettudatos magatartás
kialakítása mellett a kertpedagógiai
foglalkozás fejlesztő hatással is bír:
a növényekkel való bíbelődés
során javul a szem-kéz koordiná-
ció, a figyelem irányítása és meg-
tartása, a problémamegoldó és
megfigyelőképesség. A Kert Klub
fejlesztő hatása abban is megnyil-
vánul, hogy a gyermekek a szakkö-
rön ültetett, általuk gondozott növé-
nyekért felelősséget vállalhatnak.
Tapasztalataik révén elvárható,
hogy természetkedvelő, környezet-
tudatos felnőttek váljanak belőlük.
Ennek elérése a Botanicon Kert
Klub küldetése. ■

Kertészkedés
gyerekekkel

Megjelent az Erdélyi Gyopár idei első lapszáma

Tartalmából :
• Munzlinger Attila: aki lehozza a csil-

lagokat az égből
• 25 éves a Csíki Természetjáró és

Természetvédő Egyesület
• Menedék a hegyjárónak – Barkács

a fűrészfogas Fogarason
• A néptáncolás élet- és lélekmentés

• Hargitafürdői büdös gödör
• Három vár a Király-hegyen
• Gyógynövény-kalendárium: Fehér

ösvények hava 
• A lila pénzecskegomba 
• A Hagieni-erdő Természetvédelmi

Terület bemutatása

Az Erdélyi Kárpát-Egyesület természetjárásról, honismeretről és környezet-
védelemrőlszóló kéthavonta megjelenő kiadványát Magyarországon meg-
vásárolhatja könyvesboltunkban (Stúdió könyvesbolt, 1138 Budapest, Nép-
fürdő u. 15/D. meg-rendeles@studio-pe.hu)


