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A tanulók ismerjék meg a növényi részeket és azok felhasználhatóságát, fogyaszthatóságát.
Témák:
Testünk és életműködéseink: étkezés, élelmiszerek, egészséges táplálkozás
Tartalom:
A hazai háztartásokban használt zöldség-, gyümölcs-, fűszer- és gyógynövényfajok, a növényi részek
módosulásai és ehető részei.
Zöldség, gyümölcs, fűszerek, gyógynövények beszerzése
A megismert zöldségekből, gyümölcsökből, fűszerekből közösen készítenek és fogyasztanak el különböző
étkeket. A gyümölcsös és zöldségeskert legfontosabb növényeinek (szilvafa, almafa, szőlő, paradicsom,
sárgarépa, fejes káposzta, burgonya, vöröshagyma) felépítése, élete, környezeti igénye és termesztése
Énhatékonyság-érzés: ön- és egészségvédelem
Szociális kompetenciákhoz szükséges kognitív készségek: információkezelés
Társas kompetenciák: kommunikációs készségek, együttműködő képesség
A NAT-hoz: Ember a természetben; Életvitel és gyakorlati ismeretek
Tantárgyakhoz: természetismeret – környezetünk élővilága
Modulokhoz: Finomat, egészségeset!
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Módszertani ajánlás
A tapasztalatok azt mutatják, hogy a gyerekeknek kevés ismeretük van a különböző zöldségekről, gyümölcsökről, különösen a fűszer- és
gyógynövényekről mint nyersanyagról, és a földben növekvő növényről. Tévképzetek alakultak ki, hogy ami gumó, az a föld alatti része a növénynek,
és minden, ami termés, az valahol felül van. E tévképzetek eloszlatására, illetve az ételeinkhez felhasznált növényi nyersanyagok megismertetésére
alkalmas ez a modul.
Javasoljuk, hogy május végére, június elejére tervezzék a modul megvalósítását, amikor a növények már jól láthatóan növekedésnek indultak; vagy
szeptember elejére, amikor már számos friss terményt lehet bemutatni.
Ha van lehetőségünk, menjünk el egy kiskertbe, ahol sok növényt élőben láthatnak a gyerekek.
A kiskert helyett a piacon is megtarthatjuk az óra egy részét.
A kertbe való belépés előtt a tulajdonos mondja el az általa fontosnak tartott szabályokat (pl., hol mehetnek, állhatnak, ne tépkedjenek le semmit,
melyik gyümölcsből ehetnek, hogyan kell leszedni stb.) A külső helyszíneken szükség lesz felnőtt segítőkre, akik lehetnek szülők, kollégák, vagy
nagyobb tanulók.
Az iskola épületében tartott foglalkozáson a feladatok nagy részéhez 4 csoportra lesz szükségünk. Válasszanak a foglalkozás témájának megfelelően
zöldség- vagy gyümölcsnevet. Innentől szólítsuk is ezen a néven őket, ha fel kell valahova írni a csoport nevét, akkor ez kerüljön fel.
Gyümölcsjáték: Mind a négy csoportnak van neve. Álljanak körbe a tanulók. Egy álljon középre, s a négy csoportnévből mondja valamelyiket. Az abba
a csoportba tartozóknak helyet kell cserélniük. Ugyanoda nem állhatnak vissza, és egymás mellett állók nem cserélhetnek, tehát mindenkinek ki kell
mozdulnia. A középen álló próbáljon belépni valamelyik megüresedett helyre. Akinek nem jut hely, az lesz középen, és az mondja a nevet. Érdemes
gyorsan egymás után mondani a neveket, akkor mozgalmas a játék. Ha van elég hely, akkor tegyenek körbe székeket, és székfoglalóként lehet játszani.
A modul mellékletei
Tanári melléklet
P1 – Melyik részét esszük? Megoldókulcs
Diákmelléklet
D1 – Melyik részét esszük?

3

