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Kedves Gyerekek!

Még mielőtt belevetnétek magatokat a veteményezésbe, néhány mondatban ismertetem veletek
a "Vesd bele magad!" program részleteit.
Célom az, hogy felhívjam a figyelmeteket arra, hogy néhány zöldségfélét kellő odafigyeléssel és
gondoskodással ti is tudtok termeszteni, amely biztosan sokkal, de sokkal finomabb lesz, mint
amit a boltban vásároltok szüleitekkel.
Bármikor hátramehettek a kertetekbe, mindig friss élelmiszerrel tudjátok ellátni családtagjaitokat
és barátaitokat. Ha így jártok el, nagyban segítetek családotoknak és az egész világnak.
Gondoljátok csak meg, amit ti termeltek azt már nem kell szállítani a boltba és onnan haza, így
akár több száz, több ezer kilométert is spóroltok és nem terhelitek a környezetet. Ami a kis
kertetekben beérik, azt megeszitek, amit viszont a boltban nem vesz meg senki, az kidobásra
kerül.
Idei évben egy naplót és egy csapadékmérőt is kap iskolátok. Ugyanis a növénytermesztésnek
nagyon fontos része az időjárás, hiába vetitek el kis magjaitokat, ha nem fog esni az eső, vagy
ha nagyon nagy forróság lesz a nyáron. Az időjárás minden eleme befolyásolja a kis növényetek
fejlődését: a napsütés, a csapadék, a hőmérséklet, de most nem sorolom tovább hisz ezt már ti
is biztosan tudjátok, vagy ha nem akkor megígérem nektek, hogy amire learatjátok a kertben
terményeiteket már nagyon ügyes kis növénytermesztők lesztek.
Fontos, hogy megfigyeléseiteket a naplóba beírjátok, mert ha jövőre és azután is termeltek,
akkor már tudni fogjátok, hogy mi kell ahhoz, hogy jó termés legyen. Igaz hogy az időjárást nem
tudjuk befolyásolni, de minél jobban figyeltek annál jobb növénytermesztő válik belőletek, és ha
nagyok lesztek, talán ti termelitek majd meg sok- sok ember mindennapi élelmiszerét.
De ne rohanjunk előre, most arra kérlek benneteket, hogy amit a tanár nénitek/tanár bácsitok
mond, azt fogadjátok meg és ha bármi gond vagy probléma adódik, nyugodtan írjatok nekem.

RÉ PAli

...................................................................

Vesd bele magad!

95/96

Adatlap
Iskola:

Cím:

Kapcsolat:

...................................................................

Vesd bele magad!

Ez a munkafüzet a Cargill Magyarország Zrt. kezdeményezéséből és jóvoltából valósulhatott meg.
Vesd Bele Magas 2013 Munkafüzet
készült: 600 példány
© Vesd Bele Magad
Külön köszönet:
Magyar Mezőgazdasági Múzeum
Villangó-Török Ivett (Magyar Mezőgazdasági Múzeum, néprajzos muzeológus)
Lektorálta: Dr. Bárth Dániel (ELTE Folklore Tanszék, tanszékvezető)
www.mezogazdasagimuzeum.hu
Nyomda és Grafika:
MultiCopy Kft.
2900 Komárom, Mártírok út 117.
www.multicopy.hu
www.kantorcsaba.hu
Fotók: Internet

