
Feladatlap egy iskola kertjéhez 

(Séta és feladatlap; Bp. XI. Köbölkúti iskola) 

 

(Összeállították: a kerületi továbbképzés résztvevői) 

 

 

Tantárgyakhoz kapcsolható feladatok 

 

Biológia 

 

 Rajzold le a lépcső oldalán található növények közül legalább 6 félének a levelét!  

Melyik egyszikű ill. kétszikű? 

Cserjéé vagy lágyszárúé a levél? 

 Hány db fás szárú növény van a focipálya körül?  

Hány féle fajba tartoznak? (levelük alapján).  

 A térképen jelöld a fák helyét, piros pontot tegyél ahhoz a fához, amelyen zuzmó 

található!  

 Melyik fa termését használjuk gyógyszer-alapanyagként?  

 Melyik virágából készíthető gyógytea?  

 Jelöld be a focipálya körül található örökzöldek helyét!  

 Melyik fa levelének rajza szerepel és melyik észak-amerikai ország zászlajában?  

 Jelöld a térképen, hol található a fekete bodza és a vadrózsa!  

Melyik növénynek van tüskéje? Mely részüket, milyen formában fogyasztjuk? 

 A lépcső két oldalán hány db nyitvatermőt találatunk?  

Egyikük levelét, ha megdörzsölöd, narancsillatot érzel. Jelöld be ennek a helyét! 

 

 

Irodalom, történelem 

 

Babér meggybokor 

 Ókori olimpiák – versenyszámok felsorolása, eljátszása 

 Babérkoszorú (ételek felsorolása, amelyekben babérlevelet is használunk) 

 

Mogyoróbokor 

 Petőfi: Tisza c. verse 

 

Játszótér 

 Kosztolányi:  

 Feladat: leíró fogalmazás írása: pl. beszélgess egy öreg fával; mit élt át? 

Meséld el az életét, érzelmeit! 

 Mindenki válasszon egy fát, bokrot!  

Melyikkel tudsz azonosulni?  

Mutatkozz be annak nevében! 

 

 Állítsd betűrendbe a gyűjtött növények neveit. (segítenek a táblák) kb. 20 db 

 Maradj csendben! Mit hallasz? 

Figyeld meg a hangokat, gyűjts hangutánzó, hangfestő szavakat!  

 

Vadrózsabokor 



 Goethe: Vadrózsa; Megtalálva c. versei 

 

 Írj mesét! 

 Mutatkozz be egy virág stb. nevében.  

Készíts szakszerű leírást is róla! 

 

Galagonyabokor 

 Weöres S. verse: Őszi éjjel 

 Ritmusgyakorlatok; időmértékes verselés más verseket is megfigyelni 

 

Eperfa 

 Arany J. Családi kör 

 

Karácsonyi ünnepkör:  

 Madárkarácsony; fenyőre vagy kopasz fára madáreleség helyezése faggyúlabdacsok 

magokkal 

 Német: Tannenbaum éneklése 

 

 

Kisiskolások 

 

Lépcső: egyénileg választott mondókára ugrálás fel a lépcső tetejére. Mire véget ér a 

mondóka juss fel a legfelső lépcsőfokra! 

 

Csapatkendő készítés levélnyomattal (itt felhívjuk a figyelmüket, hogy olvassák el a táblákat a 

kertben, legyenek figyelmesek stb.) 

 

Gesztenyefa: madárétlap: madár-eleség párosítás  

 

Violin játszótér: egy dal ritmusát lekopogja a tanító, kopogják le visszhangként! 

Menekülés egy vadállat elől: másszon fel az egész csapat egyszerre valahová és maradjon ott 

5 másodpercig! (nem érhet le senkinek a lába) 

 

Homokozó: lábnyomok felismerése 

 

Mászóka: elrejtettünk képrészleteket; egyet mindenki lehoz, lerakja a helyére. Ha kész a kép 

mondjanak el róla mindent, amit tudnak. 

 

Mit rejt a láda? Letakart termések felismerése tapintással 

 

Vadgesztenyefák alatt:  

Szöveges feladatok  

Keresd meg, melyik lehetne Ludas Matyi fája! Mérd meg melyik fa a legvastagabb! 

 

Focipálya: Farönk gurítás szlalomozva 

 

Teniszpályához vezető lépcső környéke: hulladékgyűjtés: Segíts összeszedni a rendetlen 

kirándulók szemetét! Szelektálás! 

 



Vadrózsabokor: megadott időre soroljanak fel minél több, a kertben előforduló, növény nevét! 

(1-2. osztályban még elszaladhatnak megnézni a növények nevét, 3-4-ben emlékezetből 

sorolják fel)  

 


