Lakitelek

SzínesKert

– jógyakorlat -mentori szakmai anyag

SZÍNESKERT avagy művészetek/vizuális kultúra az iskolakertben
1.0 Miért kezdtem el…
Hol volt, hol nem volt egyszer egy sikertelen pályázat, amelybe sok munkát fektetett két
barátnő. A kidolgozott tervet nem hagyták veszni, egyikük felterjesztette minta projektnek
a Nemzeti Művelődési Intézetnél, a másik megvalósította a Lakiteleki Eötvös Iskola
SzínesKert szakkör elindításával………...Kezdődhetne így is ez a fejezet. A cél az volt,
hogy a diákokat egy vonzó, sokrétű, közösségi programmal cselekvésre ösztönözzük. A
festőnövényeskert létrehozása, közös művelése, a hozzájuk kapcsolódó kézműves alkotó
tevékenységek beváltották a hozzájuk fűzött reményeket. Iskolakerten kívül is életem
részét képezi a festőnövények termesztése, a velük való, hagyományokra épülő hímestojás
festés. A SzínesKert program pedagógiai és alkotói életem egyik összegződése, valamint
folyamatos, új lehetőségek kapuja.
2.0 Iskolakert és a művészetek, valamint vizuális kultúra, grafika, kézműves szakkör az
iskolakertben
2.1.0 A vizuális kultúra tantárgynak a NAT 2020 szerint 3 fő területe van : a képzőművészet,
tárgy- és környezetkultúra, a vizuális kommunikáció. Milyen tevékenységekkel
kapcsolódhatunk az iskolakerthez ezeken a területen? A tevékenységek témája és helyszíne
is lehet az iskolakert, az alábbi vizuális kultúra feladatokban, a teljesség igénye nélkül
2.1.1 Tér és időbeli viszonyok
-

Növényi színes jég olvadásának képi rögzítése,
Árnyék megfigyelés, követés, fázisainak rögzítése

2.1.2 Vizuális információ és befolyásolás – Kép és szöveg üzenete
-

-

Növényi tinták készítése, felhasználása például: gótbetű írás nádtollal, növényi
tintával
Egy kerti látványt megjelenítése a képzőművészet eszközeivel (fotó, film,
grafika, montázs….)
Fotó/filmkészítés a kertről, a munkálatokról, benne élő állatokról
Egyszerű tájékoztató, magyarázó rajzok, ábrák, jelek, szimbólumok tervezése: pl.
teakészítés szabályai; növényi feliratok tervezése, készítése (fotó)
Iskolakerti kiállítás-, iskolakerti napok plakátja, ökológiailag tudatos
termékcsomagolás, rövid mozgóképi reklám, animált gif a kertről; alkalmazott
grafika; arculattervezés, logó-tervezés (fotó)
Blog készítés az iskolakertnek, diákvállalkozás részére
Híroldal tervezése

-

A kiemelés, figyelemirányítás, egyensúlyteremtés vizuális eszközei: színes
virágok elhelyezése a kertben a felsorolt szempontok szerint

2.1.3 Technológia és hagyomány. Hagyományos magyar népi kultúra az
iskolakerttel kapcsolatosan. Néprajz, népi kultúra, design, kézműves technika.
-Növényi festőlében színezett hímestojás készítés
-Növényi festőlevek készítése, gyapjú festés, nemezelés
-Kerítés régen és ma, kerítés tervezés az iskolakerthez
2.1.4 Tárgyak, terek, funkció
-

-

Az iskolakert és/vagy kapujának áttervezése, átalakítása megadott valós vagy játékos
funkció megvalósítása (pl. biztonságérzet, figyelemfelhívás, otthonosságérzet,
rejtőzködés) érdekében
Szokatlan egyéni funkcióra: pl.”növény – állat felismerő”, „lustaság elszívó”)
alkalmas tárgy tervezése
Környezettudatosság, tervezés, rendeltetés: újrahasznosítással ülőhelyek tervezése
Vetületi ábrázolás-a kert felülnézetbe
Tárgyak átalakítása, áttervezése meghatározott célok (pl. védelem, álcázás,
stílusváltás) érdekében
Térhasznosítás az iskolakertben
Designgondolkodás, ergonómia, forma és funkció összefüggései-kültéri ülőbútor
tervezése az iskolakertbe

2.2.0 SzínesKert szakkör: jógyakorlat és helyi érték. Öko kertészkedéstől a hímestojásig
2013-tól a SzínesKert szakkör tagjai, heti 2 órában, ökológiai kertészkedést folytatnak 200
m2-en, a Lakiteleki Eötvös Lóránd Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola udvarán. 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.
2.2.1 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.
Tevékenységeik ünnepköreinkhez igazodnak. Húsvétra hímestojás; karácsonyra nemezelt
tárgy, gyógytea-SzínesTea; Anyáknapjára SzínesCsoki, SzínesKence; gyermeknapra
papírsárkány készül.
2.2.2Képzőművészeti tevékenységeik: Illusztráció és növényi névtábla készítés; logó,
címke és csomagolás tervezés; színes jégvár építés, kiállítás a gyermekek munkáiból.
2.2.3 Háztartási tevékenységeik. Feladatuk, termések, virágok, gyógyteának valók
begyűjtése, feldolgozása, csomagolása.

Zölditalt, tökitalt, csipkebogyóitalt állítanak elő friss fogyasztásra, levendulaszörpöt,
dszemeket téli fogyasztásra. Bőrápolókencéket állítanak elő természetes anyagokból.
2.2.4 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. Valamint hivatalos formában,
diákvállalkozásba kezdtek.
3.0 Gyakorlati útmutató
Egy iskolakert mérete fogja meghatározni, hogy az egynyári, kétnyári, és cserje növények
mellett festőfákat el tudunk-e helyezni benne. A mi kertünk 200 m2, de az iskolaudvar
óriási, így lehetőségünk van a kerten kívüli fák ültetésére.
Az alábbi táblázat növényeit elsősorban tojás, gyapjú, nemez, fa, papír festésére és tinta
készítésére használtuk. Más anyagok festése, színezése esetén eltérhet a színük a
felsoroltaktól. Egy részüket termesztjük, ápoljuk a kertünkben, más részüket gyűjtjük a
környékbeli erdőn, mezőn. Fokozottan figyelünk arra, hogy védett növényeket nem
gyűjtünk és csak a szükségleteinkhez mérten, minél kisebb kisebb ökolábnyom hagyása
mellett.
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3.1 Festésre alkalmas növények
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3.2 Festésre alkalmas, ehető növények
3.2 Festésre alkalmas, ehető növényeink
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A mérgező növények termesztését gondoljuk át, legyünk körültekintőek. Ha úgy döntünk,
hogy kertünkbe visszük, akkor figyelmeztető tábláról gondoskodjunk. ld. alkörmös
Festő csüllengről (Isatis tinctoria)
https://www.eletestudomany.hu/sztyeppnovenybol_turingia_aranya

Beszerzési lehetősége: Pillanatnyilag kertünkből „eltűnt”. Megszedett magja nem kelt ki.
A festő buzér (Rubia tinctorum) könnyen szaporítható tőosztással. A növény gyökerét
használjuk festésre. A legszebb színeket a 2 éves növény gyökere adja, ezek már vastagabbak,
elágazások vannak rajta. A festőgyökér kiásásakor figyelünk arra, hogy egy kis területet
háborítatlanul hagyunk, hogy legyen szaporító anyagunk folyamatosan. Egyébként, ha nem
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szedjük el gyökerét, képes a terület foglalásra vízszintesen és függőlegesen is. Ezt a
tulajdonságát ki is használhatjuk, ha olyan területre ültetjük, ahol más növényzettől
szabadulni akarunk, a festőbuzér elvégzi ezt helyettünk 1-2 év alatt.
Beszerzési lehetősége: Az érdeklődőknek szívesen adok szaporító anyagát.
Feketicsi meggy/festőmeggyről (Prunus cerasus ’Feketicsi) még:
https://biokiskert.hu/termek/feketicsi-meggy-szabadgyokeru-gyumolcsfa-oltvany/

Beszerzési lehetősége: Gyümölcsfaiskolákban kapható facsemete.
Festő pipitér (Anthemis tinctoria). Ha az első virágokat meghagyjuk, magja beérik és elszórja
azokat, De be is gyűjthetjük és új helyre elvethetjük. Különösebb gondozást nem igényel.
Beszerzési lehetősége: Az érdeklődőknek szívesen adok szaporító anyagát
3.3 Festékek előállítása
A növényi festékekkel való foglalatosság mindig időigényes, ráérős munka volt. Erre
legtöbbször akkor van időnk, amikor a kertben nincs munka. Ez főként téli időszakra esik.
A növényi festékek alapanyagairól gondoskodni kell, ha ebben az időszakban akarjuk
használni őket. Az évszakonként begyűjtött virágok, leveles szárak, bogyók tárolása
lehetséges szárítva, mélyhűtve, befőzve. A friss és mélyhűtött növényi részekből mindig
élénkebb festéket tudunk előállítani.
3.4 A festékek elkészítésének eljárásai, gyerekekkel is elkészíthető néhány egyszerű
folyamatleírás és recept
Általában a növényi részeket megfőzzük (kivétel festőbuzér!) egy zománcos edényben,
utána levét leszűrjük. A további eljárás a festendő anyagtól függ.
Főzési idő: virágok 20-30 perc, leveles növény 30-60 perc. Függ a víz mennyiségétől.
Tinta esetében 1dl vízben 5-10 perc főzés szükséges. A festőbuzér gyökerét főzni nem
szabad, mert elillan a színező anyaga. Általában annyi súlyú növényi rész kell, amennyi a
festendő anyag súlya.
3.5 Felhasználási területük
3.5.1 Tintakészítés papír és fafestéshez, (gótbetű) íráshoz
A növényi rész főzéséhez elég egy konzerves doboz. Leszűrés után annyi mézgát teszünk
bele, hogy híg méz sűrűségű legyen. Ezután ezzel rögtön festhetünk, írhatunk papírra,
festhetünk fára. Egy-egy növény esetén kísérletezhetünk adalék anyag, például csipetnyi
timsó hozzáadásával. Vöröshagymahéj tinta esetén a vörösesbarna tintából sárga tinta
lesz. Tinta tárolása: -lapos edényben, gyors kiszárítása után könnyen tárolható a következő
felhasználásig. Kupakkal lezárt dzsemes üvegekben hűtőben 1-2 év. Simító-záras
zacskóban mélyhűtve is tárolhatjuk.
Képek: sárkány festés, gótbetű írás, növényi névtábla festés
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3.5.2 Tojásfestéshez már 4-5 literes zománcozott fazekat használunk. Az egyszínű vagy
levélrátétes tojásfestéskor a tojásokat együtt főzzük a növényi részekkel. Ez az együstös
eljárás. Itt felhívom a figyelmet arra, ha a hímestojásnak szánt egésztojást ételként
kívánjuk majd felhasználni, akkor csak élelmi jellegű növényt használhatunk. Például
vöröshagymahéj! Üres tojáshéjjal, és nem csak élelmi jellegű növényekkel való
kísérletezés viszont sok szép színt eredményez. A viaszos tojásírás során csak langyos
festőlé alkalmazható, mert a viasz-minta leolvad a tojásról. Egy-egy növény esetén
kísérletezhetünk adalék anyag, például timsó hozzáadásával. Tárolás: Ha lehet, néhány
napon belül használjuk fel a festéket, mivel megromlik, egyébként mélyhűtőben tárolható.
3.5.3 Gyapjúfestés: A gyapjút timsós vízben érdemes pácolni festés előtt, hogy a színt
„befogadja”. Együstös eljárást alkalmazhatunk, ha a gyapjú és a növény összekeveredését
meg tudjuk akadályozni, például a növényi részeket hálóba helyezzük. Egyébként a
növényi festőlé leszűrése után főzöm, vagy áztatom a gyapjút. 10-20 dkg növényi rész-10
dkg gyapjú- 3 liter víz. Pácoláshoz 1-2 teáskanál timsó-3 liter víz. A növénnyel festett
gyapjúnak nemezeléskor megváltozik a színe. Kisebb, egyszínűnek szánt tárgyakat előre
nemezeljük meg és utána festjük.
3.5.4 Körömvirágos kenőcs készítése
A téli időszakban, kertünk szárított gyógynövényeit sokrétűen felhasználhatjuk a gyerekekkel.
Például a körömvirág (Calendula officinalis) virágából kenőcsöt is készíthetünk, amit
gyulladásokra, kipirosodásra, vágásokra, égési sebekre és viszketés csökkentésére is
használhatnak. Az alábbi recept alapján 100 g körömvirágos kenőcsünk lesz, amit 15 tégelybe
adagolunk, 15 gyermek örömére.
Előkészület
- körömvirág gyűjtés, szárítás
- a körömvirágos macerátum készítés
- tégelyek beszerzése
- tea készítés
Egy lábasban vizet melegítek. Ebbe egy hőálló edényt helyezek, majd beleöntök 120 g
hidegen sajtolt olíva olajat, beleszórok 6 teáskanál körömvirág szirmot. Időnként kevergetve
főzöm másfél óráig. Alacsony fokozatú melegítéssel nem megy az olaj hőmérséklete 60 C˚
fölé. Nem is szabad. Lehűlés után sűrű szitán zárható üvegbe szűröm le.
Megvalósítás
Időigény: 90 perc
A foglalkozáson először bemutatom a macerátum készítés első lépéseit, de a kenőcshöz a már
előre elkészítettet használom.
A körömvirágos macerátumot egy hőálló edénybe öntöm, ezt egy kislábas meleg vízbe
helyezem, alá melegítek. Hozzáadok 13 g méhviaszt, kevergetem, amíg feloldódik az
olajban. A vízből kiveszem és gyorsan a tégelyekbe töltöm, mert hamar szilárdul a kenőcs.
Fedél nélkül kihűtjük a kenőcsöt. A krém 6-9 hónapig eláll.
Amíg hűl a kenőcs, körömvirág teát iszunk a gyerekekkel, a tégelyekre a címkét megtervezik,
feliratozzák, felragasztják. Az alapanyagok kimérését, adagolást, kevergetést rábízhatjuk a
gyerekekre, nagyon szeretik ezeket a tevékenységeket.

Egy iskolakert vezetőnek nem kell a kenőcskészítéshez is értenie, bátran hívjunk hozzáértőt,
ezt tettem én is. Ha kérdésetek van a kenőcskészítésekről, írjatok az alábbi ímél címre
ditke01@gmail.com

3.5.4 Növénnyel színezett jégkocka
-játéknak, kísérletezéshez. Elsősorban télen, fagyos napokon érdemes, kis műanyag
edényekben megfagyasztani a növényi festékes vizet az iskola ablakpárkányán. Fagyás
után eltávolítjuk az öntőformát és építhetünk belőle egy kis jégvárat. Majd
megfigyelhetjük olvadását, fázisfotókat, filmet készíthetünk róla. Garantáltan jó móka.
-hűsítőnek italhoz: Jégkockatartóba/szilikonos formába öntsünk élelmi jellegű növénnyel
színezett vizet, majd fagyasszuk le és nyáron hűsítő italokhoz adagoljuk. Erre kiválóan
alkalmas a szeder termése.

„A növényi festést csak elkezdeni lehet, befejezni nem.” Nagy Mari-Vidák István
textilművészek

Felhasznált irodalom:
Kemendi Ágnes Festőnövények, Móra Kiadó 1989.
Kemendi Ágnes: Festés növényekkel, Cser Kiadó 2014.
Csókos Varga Györgyi: Festés, szövés; Calibra Kiadó 1995.
Nagy Mari-Vidák István: A gránátalma színe, Kecskemét
Szelesné Kása Ilona: Tojásfestés növényekkel; Népművészet Ifjú Mestere dolgozat, kétirat 1995.

4.0 Egy lehetséges tovább lépési irány: iskolakerti diákvállalkozás, mint oktató
program.
Amikor mentorkertté váltunk és láttuk sok pozitív hozadékát, merészebb álmaink
megvalósításához erőt kaptunk. 7 diákkal és 1 mentor pedagógus irányításával, bátran
belefogtunk a SzínesKert Diákvállalkozásba.
Magyarországon ma egy diákvállalkozás törvényi hátterét a JAM-Junior Achievement
Magyarország Oktatási, Vállalkozásszervezési Alapítvány http://ejam.hu/ biztosítja, jelenlegi
tudásom szerint. A JAM Diákvállalkozás programra való jelentkezés feltétele egy társasági
szerződés és cégbejegyzés kitöltése, továbbá a 2000 Ft regisztrációs díj befizetése az
alapítvány számára. A szerződés egy tanévre szól. Egy mentor pedagógus is szükséges a
működéshez. Az alapítvány továbbképzéssel is segíti a pedagógusokat, ha igénylik. Az külön
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jó dolog, hogy a JAM önkéntes mentorokat is
területeiről, hogy segítse a diákvállalkozásokat.

aktivizál a gazdasági élet különböző

Ez inspiráló volt számunkra is. A mi önkéntes mentorunk, Dézsi Péter a GB & Partners
Investment Management befektetési igazgatóhelyettese friss látásmódjával, nagyban
gondolkodásával sokat segített. Ez a segítség jól jött az én 30 éves vállalkozói tapasztalatom
mellett is.

Mit fejleszt a diákvállalkozás?
A NAT 2020 külön kiemeli a diákok „Munkavállalói, innovációs és vállalkozói
kompetenciák” fejlesztését. Egy diákvállalkozás működtetése teljes mértékben megfelel
ennek az elvárásnak.
A SzínesKert Diákvállalkozás esetében a diákok az alábbiakban fejlődtek
Célkitűzést fogalmaztak meg például a cég fő tevékenységének leírásával: Növénytermesztés
ökológiai módszerekkel. Az így termesztett növények feldolgozása, értékesítése. Kézműves
tevékenységek tanítása, népszerűsítése. Milyen áruval készüljünk az Adventi udvarra, Duna
Plázába
Gyakorlati tanulás ez számukra, az alábbi valós munkatapasztalattal:
-

Költségvetés készítés
Csapatmunka
Kommunikáció, alkukötés
Pénzügyi kultúra
Megtanulják egy vállalkozás működését, brand építését
Termék- és szolgáltatás fejlesztés
A jövő állásaira készít fel: ökogazda, marketing szakember, alkalmazott grafikus. A
SzínesKert Diákvállalkozás esetén az alábbi munkaköröket töltik be az 5-6. osztályos
diákok: ügyvezető igazgató, marketingigazgató, pénzügyi igazgató, beszerzési és
értékesítési igazgató, munkaügyi igazgató, fejlesztési igazgató

A diákvállalkozásunk célja a kertben termett festő és egyéb növények feldolgozása háztartási,
kézműves, művészeti termékekké. https://nesz.hu/tojasdiszitok-2020-04/ Valamint a szolgáltatás
irányába-hímes tojás festés és nemezelés tanítása,-is tettünk lépéseket. A markerting
felépítésébe, a SzínesKert brand kidolgozásába bevontuk iskolánk felsős évfolyamait vizuális
kultúra órákon, valamint a grafika tanszakos tanulókat. Sok-sok jó ötlet született logó és
felirat terén. Használatukról végleges döntés nem született, a folyamatot a világjárvány
megszakította.

Feldfunktion geändert

Összefoglaló a diákvállalkozásról:
https://drive.google.com/file/d/1ORL5w96K6faB3RsKnXm0h8dqDou1tVIS/view
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Mint mentorkert, a SzínesKert szakkörösök hetenkénti feladatait megosztom az Iskolakert
Hálózat fenntartójával. Legutóbbi olvasható az Iskolakertekért Alapítvány honlapján
http://www.iskolakertekert.hu/files/Online_iskolakert_6_het_04_27_N_I__A.pdf
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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, életre nevelünk
8. saját ötletből, saját erőforrásokból, fenntartható költségvetéssel, támogatásból,
támogatókkal.
9. Partnerek, akik segítettek a megvalósításban: 3 költségvetési szervezet, 2 civil
szervezet, 2 alapítvány; 50 személy, ebből 20 önkéntes
10. 60 órás akkreditált SzínesKert-vezető képzést valósítottunk meg 2019-ben

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
Lakitelek: Helyiérték
Mentorkert minősítés: Agrárminisztérium-Iskolakert Hálózat 2019.

Az iskolakert 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.

Lakitelek 2020. 04.30.

Szelesné Kása Ilona SzínesKert- mentorkert

Bőrápolókencéket állítanak elő természetes anyagokból

Citromfű gyűjtése a SzínesKertben

Árnyékmegfigyelés, követés, fázisainak rögzítése
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21 növényi szín hímesen

Hímestojások készítése növényi festőlé felhasználásával

Bársonyka-főzet színe hímesen

Növénytábla festés növényi tintával

Csipkeitalhoz bogyó gyűjtés

Jégfestés és kísérletezés

5. b osztály a növényi tintával festett sárkányaikkal

Növényi tinták és színei papíron

Sárkány kifestése növényi tintákkal vizuális kultúra órán

4 növényből -7 színű gyapjút festettünk

Festődió gyűjtés a környéken

Felsősök és grafikások felirat és logó tervei

A környékünkön élő festőnövények listájából, az alábbi növényt választottam:
…………………………………………………………………………………………………………

Név…………………………………………

osztály:………

Kutatási feladat:
1. A növény mely részéből lehet festéket készíteni? (1 pont)

dátum:…………………………

2. Milyen eljárással nyerhető ki a növényből vagy növényi részből a festékanyag? Főzéssel;
főzés nélkül-napon érleléssel; erjesztéssel; áztatással; egyéb (1 pont)
3. Milyen színt eredményez az eljárás? (1 pont)
Ábrázolási feladat:
1. Készíts egy rajzot a növényről vagy színt adó részéről! (2 pont)

