
A szükséges anyagok listája:

• Nagy műanyag palack (2 liter)
• Ollók
• Nagy teherbírású szalag
• Virágföld
• Magok
• Víz

DEMOKRATIKUS ÉS TÁRSADALMI 
ÉRTÉKEK - MUNKAERKÖLCS - FÁK ÉS 
AZ OXIGÉN

7-11 éveseknek

4-5 fős csoportok

45 perc

A MI SAJÁT 
FA-BÖLCSŐDÉNK

Környezeti értékek - Munkaerkölcs:
• A környezettudatosság növelése
• Tanulják meg a fák fontosságát és a természet tiszteletét.



Bevezetés:
A fák létfontosságúak. Mint a bolygó legnagyobb növényei, oxigént adnak, szenet tárolnak, 
stabilizálják a talajt és életet adnak a világ vadvilágának. Szintén biztosítanak számunkra anyagot 
a szerszámainkhoz és a menedéket a számunkra.
Fákra van szükségünk, hogy lélegezzünk. ... A fák eltávolítják a szén-dioxidot a légkörből. Az 
oxigént a fotoszintézisnek nevezett folyamaton keresztül szabadítják fel. Gyakorlatilag a Föld 
minden állati életének szüksége van oxigénre a lélegzéshez, és az erdők kulcsszerepet játszanak 
a komplex globális oxigénciklusban.
A fák 5 ° C-os hűvösebbé tehetik a kertet, mint amennyit nélkülük volna. Évente legalább két fát 
kellene ültetnünk, mert ennyit “fogyasztunk el” ilyen vagy olyan módon. A gyümölcsfák különösen 
értékesek. Ezért nagyon fontos, hogy vegyetek részt a fák termesztésében, ültetésében és 
védelmében. Egy faiskola kialakítása nagyon fontos szolgáltatás lehet a helyi közösség számára.
A saját faiskola megvalósításához szükséges lépések:
1. Vond be a fi atalokat, hogy keressenek olyan fákat, amelyek láthatóan jól érzik magukat a 
környezetükben.
2. Kérjetek engedélyt a tulajdonosoktól, hogy magokat gyűjthessetek.
3. Gyűjtsetek össze üres, két literes műanyag palackokat
4. Készítse elő a mini-terráriumokat:
• Vágjátok ki a palackot
• Töltsétek fel az alsó részét virágfölddel
• Ültessétek el vetőmagot és öntözzétek meg, anélkül, hogy teljesen feláztatnátok a földet.
• Óvatosan ragasszátok vissza a palack tetejét.

5. A terrárium készen áll, tegyétek egy szép napos helyre. 
6. Öntözzétek (kevés vízzel) hetente egyszer. 
7. A magnak négy hét kell, hogy kihajtson 
8. Három hetes növekedés után tegyétek át egy tápanyagban gazdag talajjal töltött műanyag 
szatyorba. 
9. Amikor a csemete a 30 cm magasságot elérte, adjátok oda valakinek, aki vállalja, hogy 
gondoskodik róla és komposzttal gazdagított talajba ülteti. A fi atal facsemetéket az első két 
évben kell locsolni. 

Forrás: The Global Scout, Frank Opie. Maszkó Miller Longman (1993), adaptáció

Introduction:
Trees are vital. As the biggest plants on the planet, they give us oxygen, store carbon, stabilize the soil and give 
life to the world's wildlife. They also provide us with the materials for tools and shelter. 
We need trees to breathe. ... Trees remove carbon dioxide from the atmosphere. They release oxygen through a 
process called photosynthesis. Practically all animal life on Earth needs oxygen to breathe and forests play a 
key role in the complex global oxygen cycle.
Trees can make a garden 5°C cooler than would have been the case without them. We should all plant at least 
two trees a year, because that is what we use in one way or another. Fruit trees are especially worthwhile. So, it 
is quite important to get involved in growing, planting and protecting trees. Developing a tree nursery can be a 
very important service for a local community.

Steps to implement our own tree nursery:
1. Involve young people in looking at the trees that grow well in your area.
2. Ask permission from the owners to collect seeds. 
3. Collect old two-liters plastic bottles 
4. Prepare mini-terrariums:
• Cut a bottle 
• Fill the bottom with soil 
• Plant the seed d. Water without soaking the soil 
• Carefully tape the top of the bottle back.

5. Your terrarium is ready, put it in a nice sunny place. 
6. Water lightly once a week. 
7. The seed should take four weeks to grow 
8. After three weeks of growth, report into a plastic bag filled with good soil. 
9. When the tree is 30 cm tall, give it to someone who promises to care for it, and plant it in the ground with lots 
of compost. New trees need to be watered for the first two years of growth

Source: adapted from: The Global Scout, Frank Opie. Maskew Miller Longman (1993)


