KALEIDOSZKÓP
Szöveg és kép: Szalontai Kriszta

Kertészkedés
gyerekekkel
Modern világunk rengeteg technikai újdonsága mellett kevés a természettel foglalkozó, annak megismertetésére 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 szakkörökön rácsodálkozunk a növények
változatosságára: a levélformákra, virágszínekre, az ízek sokféleségére.
Az évszaknak megfelelően vagy egy
közelgő ünnepre készülve ültetünk
virágot, csíráztatunk magot, kóstolunk gyógyteát. Ha az időjárás engedi, természetismereti sétát teszünk, faleveleket gyűjtünk kézműveskedéshez. Beszélgetünk az ünnepkörökről, s az egyes ünnepekhez
kapcsolódó növényekből dekorációt, ajándékot készítünk.
A Kert Klub-foglalkozások nagyobb rálátást nyújt az összefüg-

gésekre: az évszakok és az időjárás változása, a hasznos és kártékony állatok megfigyelése, a terepgyakorlatok tapasztalati úton adnak
új élményeket. Küldetésünk a testet-lelket karban tartó kertészkedés
népszerűsítése, ami az egészséges 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 koordináció, a figyelem irányítása és megtartása, a problémamegoldó és
megfigyelőképesség. A Kert Klub
fejlesztő hatása abban is megnyilvánul, hogy a gyermekek a szakkörön ültetett, általuk gondozott növényekért felelősséget vállalhatnak.
Tapasztalataik révén elvárható,
hogy természetkedvelő, környezettudatos felnőttek váljanak belőlük.
Ennek elérése a Botanicon Kert
Klub küldetése. ■
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