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Tündérkert készítés 

A gyerekeknek hihetetlenül élénk a fantáziájuk, fantasztikus dolgokat tudnak kitalálni, elképzelni. Remek 
időtöltés velük készíteni minikerteket, tündérkerteket. 
Tündérkert készítés során nemcsak megtanulják beültetni a növényeket, hanem a gondozást is magukra 
vállalják a saját kertjükben. 
Érdemes a gyermeket érdeklő témában választani a kiegészítőket. Dinoszauruszos, sárkányos, tündéres, 
egyszarvús kertek nagyon vonzzák az óvodás/kisiskolás korosztályt. Nagyon szeretik az olyan kerteket, ahol 
be lehet kukucskálni valahova. Ilyen lehet pl. nyitható házikó, titkos ajtók, bejáratok stb. 
Nagyon szeretik a szép növényeket is, hagyjuk, hogy ők válasszanak! 
 

 
 

Tündérkertet többféleképpen készíthetünk gyerekekkel.  

Alap tündérkert készítése: egy bármilyen tálszerű kaspóba ültetünk néhány növényt és tematikusan 

berendezzük. Pl.: 

• Farm téma: malacok, kacsák, tyúkok, talicska,  

• erdei téma: fahatású növények (törpe örökzöldek) fa kiegészítők pl. fatörzs ülőkék, erdei állatok: 

mókusok,őzek, patak. 



Alap tündérkert készítése 

A növények beültetése történhet vízkifolyós kaspóba (van nyílás a kaspó alján, hogy kifolyjon a felesleges 
víz). Feltétlenül ilyet használjunk kültéren, ahol eső is éri.  
Fedett teraszon, illetve lakásban használhatunk vízkifolyó nélküli kaspókat, ebben az esetben vízelvezető 
réteget rakjunk a kaspó aljába: néhány cm vastagon kavicsot vagy agyaggranulátumot. A kavicsra vagy az 
agyaggranulátumra érdemes teríteni egy fóliát, melyet tűvel vagy fogpiszkálóval kilyuggatunk, hogy a víz 
átfolyjon, de a virágföld ne. Erre kerüljön a növények igényeinek megfelelő föld. Röviden lásd az alábbi képet: 
 
 

 
 
 
A következő oldalakon következzen néhány példa tematikus tündérkertekre. Ti melyiket készítitek el? 



“Sárkányos” kertek 

A kiegészítők, házak beszerezhetők a Bernikert webshopban (www.bernikertwebshop.hu) 

Ezt a sárkányos kertet együtt készítettük (az akkor még) ovis fiaimmal. Kiválasztottuk a növényeket, illetve a 
kiegészítőket. Amikor az ültetés után a helyére tettük a várat, rögtön szóvá tették, hogy a sárkányok kastélya 
szikla tetején helyezkedik el, nem a földön. Így kerestünk egy megfelelő „sziklát” neki… Ők választották a 
növényeket is. Mindenképpen szerettek volna fákat, valamint egy virágzó növényt (százszorszép – Bellis 
perennis) is. A szélére kócosan növő varjúhájat (Sedum) ültettünk, melynek fantasztikus sárga virágai nyílnak 
majd késő tavasszal. 

Figyelem! 

A növényválasztásnál legyünk figyelemmel az esetleges allergiákra, illetve mérgező növényeket se nagyon 

válasszunk – főleg kisebb gyermekeknél figyeljünk erre. A kiegészítőknél is érdemes odafigyelni, hogy 

mennyire törékenyek. Nagyon kicsi gyermekeknél inkább gyurma, papír vagy műanyag figurákat 

használjunk. Remek felhasználása lehet tündérkertben a kinder figuráknak is. 

 

A jobb oldali kert egy könyvtárba készült, 

így a sárkány könyvvel a kezében került a 

kertbe. Az egyik különlegesség a kertben 

a „titkos” csapóajtó. Kinyitva lépcső 

látható benne… A növények pedig 

strapabíró pozsgások: Crassula ovata 

(pozsgafa), Crassula ovata ’Gollum’ (Shrek 

füle). A pozsgásokhoz remek talajtakaró a 

többféle méretű kavics, így a növények 

levele nem érintkezik az esetleg vizes 

földdel. 

http://www.bernikertwebshop.hu/


Dínós kertek 

Nincs olyan gyerek, aki ne szeretné a dínókat... Lent látható egy egyszerű dínókert, melyhez fel lehet 
használni az otthon kallódó dínófigurákat. Növények esetében itt a fűszerű növények (japán kígyószakáll, 
csenkesz) jelennek meg, de mehet a kaspóba néhány apró páfrány (csak, ha árnyékos helyre kerül a kaspó), 
melyek szerintem remekül illenek egy ilyen kertbe. 
Az alábbi kertnél először a növényeket ültették be, majd az utat kaviccsal szórták be, végül elhelyezték a 
figurákat. 

 

A kép forrása: bubhub.com.au 
 

https://www.bubhub.com.au/hubbub-blog/make-a-mini-garden-with-the-kids/


Egy különleges dínókert tóval, barlanggal. Nekem ez a kedvencem, a gyerekek imádják a vizet, állandóan 
pótolják... Természetesen a kertben vagy a teraszon érdemes ilyet készíteni. A barlanghoz elég egy műanyag 
virágcserepet oldalra fektetve beépíteni, majd földdel borítani és beültetni. A tóhoz pedig egy nagyobb, már 
nem használt tálat (pl. keverőtálat a konyhából) bevetni. 

 

 

 
A képek forrása: joann.com 

 

https://www.joann.com/blog-A-Mini-Dinosaur-Garden-Fit-for-a-3-Year-Old.html?fdid=decorateblogDir#_a5y_p=6417141


Tengerparti tündérkert készítése 

 

A kép forrása: miniaturegardenshoppe 
 
Ennek a kertnek remek tengerparti 
hangulata van. Vizet készíthetünk kék 
dekorhomokból, vagy átlátszó, esetleg 
kékes dekorkavicsból. Pici gyermek 
mellett ne használjunk ilyen kavicsot! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ez a kertecske is könnyedén elkészíthető 
otthon található kiegészítőkkel. A kép 

forrása: kidspot.com.au 

Kindertojás figura, agyagcserép, műanyag 
tálka, kagylók, kavicsok, virágföld, 
növények, gallyak hozzáadásával 
készíthetünk egy ilyen helyes kis 
minikertet. Az elkészítése is remek 
elfoglaltság a gyerekeknek, de utána is 
sokat tudnak vele játszani. 
 
 
 

 
 

Ha kültérre kerül a kert, akkor legyen 
vízelvezető nyílása az edénynek, amibe 
tesszük a minikertet. A kaspó bármi lehet: 
régi fiók, talicska, fadoboz, bármi, amit 
szívesen látunk a kertben, csak fúrjunk az 
aljára néhány lyukat. Az aljára még 
tehetünk néhány cm vastagságban 
kavicsot, majd erre rá a növények 
igényeinek megfelelő virágföldet. 
Ültessük be a növényeket, majd helyezzük 
el a kiegészítőket. (A tündérkertek 

elkészítéséről itt találsz pontos leírást). 
A kép és a termékek forrása: bernikertwebshop.hu 
 

A gyerekek nagyon szeretik az állatokat. Tegyünk bele nekik kutyát, macskát, denevért, éppen, amit 

szeretnek. Nagyobb kedvvel gondozzák a növényeket. 

http://miniaturegardenshoppe.com/content.html
http://www.kidspot.com.au/kids-activities-and-games/Gardening%20for%20kids+31/make-a-fairy-garden+12095.htm
https://bernikertwebshop.hu/elsotunderkert
https://bernikertwebshop.hu/


Egyszerű kaspó készítése gyerekekkel 

Rengeteg hulladék keletkezik a háztartásokban. Egy részét megpróbáljuk újrahasznosítani, ezért gyűjtjük a 

papírt, műanyagot, üveget külön. Itt következik egy egyszerű felhasználási módja a hulladékoknak. Akár 

fűszernövényeket is ültethetünk bele.   

Egyszerűen elkészíthető kaspók tejesdobozból, eldobható kávéspohárból, ásványvizes palackból. 

Tejesdobozból kétféle "design" is született. Az egyik a cicafej (lehet persze macifej vagy nyuszifej is), valamint 

egy házikó tetővel, ablakokkal. Mindkettő könnyen kialakítható ollóval, előtte érdemes berajzolni a mintát, 

hogy még könnyebb legyen kivágni. Utána jöhet a festés, hosszú távú használatra érdemes akryl festéket 

használni, és alkoholos filccel megrajzolni a mintát. A házikónál az ablakokat és a többi kiegészítőt 

dekorgumiból vágtuk ki. Kisebb gyerekek használhatnak sima filcet is. 

Az ásványvizes palackból egy kis várkastély került kialakításra, téglákkal és ablakokkal. Ehhez remek egyszerű 

kiegészítő egy dekorálható zászló, ami készülhet hurkapálcára.  

Az eldobható kávéspohár esett át a legnagyobb átalakításon: festés után egy dekupázsoltuk. 

Ültetés menete 

A kaspókba néhány cm vastagon kavics került - ez adja a vízelvezető réteget, - majd ennek tetejére egy apró 

lyukakkal rendelkező fóliát tettünk. A fóliára már lehet is lapátolni is a növények igényeinek megfelelő 

virágföldet. Legjobban pozsgásokkal szeretek dolgozni. Nagyon változatos a megjelenésük, nincs olyan 

gyerek, aki ne látná meg hirtelen a kedvencét. Miután kb. a kaspó háromnegyedéig tele van virágfölddel 

beültetjük a növényt, majd még pótoljuk a földet. A tetejét boríthatjuk apró szemű kaviccsal is. 



Kavicsos kaspó készítése 

A következő azért is a kedvencem, mert kavics is kell hozzá! Minden gyerek imád kavicsot gyűjteni, 
pakolgatni, ragasztani… 

 

A kép forrása: kidfriendlythingstodo.com 

Hozzávalók: 
• műanyag vagy terrakotta kaspó (esetleg lefestett pet palack), 

• tündérajtó - ez lehet kész tündérajtó, melyet a linkre kattintva a Bernikert webshopban is 

beszerezhető, de készíthetjük spatulák összeragasztásával, süthető gyurmából, műanyagból, 

kartonból kivágva. 

• kavicsok, 

• dekormoha, 

• gombák, egyéb dekorok, 

• beültetendő növény. 

A képen egy sima műanyag kaspóra van ráragasztva az ajtó először, majd utána a kavicsok ragasztópisztollyal. 
Ezt érdemes úgy csinálni, hogy a felnőtt használja a ragasztópisztolyt, és a gyerekek csak rányomják a 
kavicsokat. A szabadon maradó helyeket pedig mohával töltik ki. Ide már akármilyen ragasztót lehet 
használni, persze a leggyorsabb itt is a ragasztópisztoly. 
A többi kiegészítőt el lehet készíteni levegőn száradó gyurmából is, de ha megszáradt érdemes lefesteni akril 
festékkel, hogy jobban bírja a körülményeket, de be lehet tűzni vagy ragasztani kész kiegészítőket is. Utána 
pedig be lehet ültetni a gyerekek által választott növényt. 

https://kidfriendlythingstodo.com/how-to-make-an-enchanted-fairy-house-planter-with-kids/
https://bernikertwebshop.hu/shop_search.php?search=ajt%C3%B3&infinite_page=3
https://bernikertwebshop.hu/shop_search.php?search=sz%C3%A1r%C3%ADtott+moha


Növénybarátok készítése 

Kedves kis arcok készítése műanyag pl. vajkrémes vagy joghurtos dobozokból. Festés után jöhetnek a 
szemek, masnik, gomb orrocskák... Itt fűmag volt elszórva, ami kb. 7-10 nap után kikel, de lehet esetleg vetni 
helyette mást is. Pl. metélőhagymát, metélőpetrezselymet, amit utána fel is tudunk használni az ételek 
készítésénél. 

 

A kép forrása: aboutfamilycrafts.com 

http://aboutfamilycrafts.com/how-to-make-hairy-friends/


Kültéri tündérkert 

 

 

Előkertben levő „minikert”. A gyerekek szeretik gondozni az ilyen kerteket: locsolják a növényeket, 

vadásznak a csigákra. Növények benne: törpe hinoki hamisciprus (Chamaecyparis obtusa ’Nana Gracilis’, 

japánmirtusz (Cuphea hyssopifolia), mini rózsák, korai kakukkfű (Thymus praecox), Chiriman törpe 

hamisciprus (Chamaecyparis obtusa ’Chiriman’). 

A kiegészítők természetesen bírják a vizet. Az eső, hó miatt a kis utak nem lehetnek sima szórt kavicsok, mivel 

elmosná a víz, hanem ragasztott. Itt pl. dekorgumi lett kivágva és összeragasztva méretre, majd mozaikot 

ragasztottunk rá mozaik- és kavicsragasztóval. A szélére pedig aprószemű kavicsot kevertünk össze 

kavicsragasztóval és spatulával rákentük. Így stabil, nem tudja az időjárást tönkretenni.  

Érdemes a kiegészítőket rögzíteni a földben, hogy a szél se lökje fel őket, a legtöbb tündérkerti kiegészítőt 

ezért beszúróval együtt árusítják. Aminek nincs ilyen beszúrója a talpára ragasszunk szöget vagy csavart, és 

azzal együtt szúrjuk a földbe. 



Kerti konyha 

 

A kép forrása: 1001gardens.org 

A kép önmagáért beszél. Nem mondom, kell egy kis segítség az összeállításhoz, és néhány már nem használt 
edény a konyhából, de ha kész, készülhetnek a sártorták...  

http://www.1001gardens.org/2014/07/20-mud-kitchen-ideas/


Vicces kaspók készítése 

   

A kép forrása: ehow.com 

Hozzávalók: 

• különböző alakú műanyag flakonok, 

• festék spray, akril festék, 

• ragasztó, 

• filctoll, 

• kupakok, gyöngyök, gombok, fadarabok, bármi, amit fel tudsz használni a díszítésre, 

• növények. 

 

1. Jól mosd ki a műanyag flakonokat, majd sniccerrel vágjátok ki azt a részt, ahova a növényt be szeretnétek 
ültetni. Az aljára néhány vízelvezető nyílás is kell. A vágást inkább a szülő készítse. 
2. A lábakat, kezeket, stb (amit festeni is szeretnétek) ragasszátok fel. 
3. Jöhet a festés (akrilfestékkel lesz tartós), majd száradás után a díszítés. 
4. A flakon aljába kerülhet némi kavics, majd rá a virágföld és a növény. 
 

http://www.ehow.com/slideshow_12338177_upcycled-earth-day-planters-older-kids.html?page=1#slide=1


Homok és kavicskert készítés 

 

A kép forrása: craftionary.net 

Már a hozzávaló kavicsok keresgélése is remek elfoglaltság a gyerekeknek. Akár egy cipősdoboz tetejében is 
elkészíthető. A homokot pedig tollal, bottal, villával is mintázhatjuk. Különféle mintákat találhatunk ki hozzá, 
de akár óránként is átgereblyézhetjük. 
 

http://www.craftionary.net/gardening-with-kids


Szivacsház 

 

A kép forrása: craftionary.net 
Vágd ki a szivacsot a kívánt formára, ragaszd össze, majd spricceld le vízzel és szórd rá a fűmagot. Tartsd 
mindig nedvesen: 7-10 nap múlva elkezd nőni a fű. 

http://www.craftionary.net/gardening-with-kids


Levél/virág lenyomatok készítése 

 

 

A kép forrása: family.disney.com                      A kép forrása: mothernatured.com 

 

Keressünk a kertben érdekes leveleket, virágokat és préseljük le őket. Persze most még (március) meg kell 
várni előbb, amíg megnőnek a levelek…) A szárított növényi részekből aztán készülhetnek képek, 
festmények. A leveleket befesthetjük és azzal nyomdázhatunk is. 

 

http://family.disney.com/crafts
http://mothernatured.com/2013/05/24/colour-with-nature-free-animal-templates/


Kavicsállatok készítése 

 

A kép forrása: thriftyniftythings.blogspot.com.au 
Nagyobb kavicsokból, kövekből festhetnek a gyerekek katicát, hernyót, de bármi mást is... A lényeg, hogy 
vízálló festékkel készítsék, hogy bírja az időjárást. Lehet temperával is festeni, de utána akkor le kell lakkozni. 
Ha rögtön vízállóra szeretnénk, akkor használjunk akryl festéket. 

http://thriftyniftythings.blogspot.com.au/2012/03/spring-rock-critters.html?m=1


Pillangóetető készítés (nyári ötlet) 

• egy mély tányérba vagy tálba (az még jobb, ha virágos) töltsetek egy kis vizet, majd rakjatok bele 
gyümölcsöket (pl. dinnye, narancs, stb). 

• befőttesüveg etető: a tetőt egy szöggel (és kalapáccsal) kilyukasztod, majd ebbe a 
nyílásba tuszkoljatok egy hosszú darab szivacsot. Az üveget töltsétek meg 9 rész víz és 1 rész cukor 
keverékével (a cukor-víz keverékét forralás után ki kell hűteni és mehet az üvegbe), rá a tetőt és 
tetővel lefelé akasszátok egy fára. 

• Tálkába is rakhatsz 9 rész víz és 1 rész cukor keverékét, majd bele egy feltűnő színű szivacsot.  

 

A kép forrása: inspirationgreen.com 

 

http://www.inspirationgreen.com/index.php?q=fruit-for-the-butterflies.html


Mini vízikert készítése 

Nagyobb gyerekekkel már egy vízikert készítése sem túl nagy kihívás. Melegben kifejezetten jól esik vele 
foglalkozni. Az elkészítéséről itt olvashatsz.  

 
A kép forrása: midwestliving.com 

 
Egy mini vízikert viszonylag egyszerűen elkészíthető. Keress egy szép, nagy víztartó edényt. Ez lehet kerámia- 
vagy kőkaspó, esetleg fadézsa (ezt tófóliával kell bélelni, hogy a fa ne károsodjon). A kaspó legalább 15-20 
cm mély legyen. Az üveg nem olyan jó választás, mert hamar átmelegszik. Minél nagyobb a kaspó, annál jobb 
a növényeknek, mert viszonylag kiegyenlítettebb a hőmérséklete. Ha sötét a belseje a kaspónak, úgy néz ki, 
mintha mély is lenne. Válaszd ki a végleges helyét a kaspónak és ott készítsd el! Tele vízzel már nagyon nehéz 
lesz a helyére tenni.  
Válaszd ki a növényeket. A méretük és számuk a választott kaspótól függ. Kicsi edénybe ne ültess túl sok 
növényt, mert nem fog látszani a víz. A növények többféle méretűek, színűek legyenek, így sokkal érdekesebb 
lesz a látvány. A növényeket mindig a javasolt ültetési mélységben helyezd el, különben nem fognak szépen 
fejlődni. Használhatsz köveket vagy téglát az ültetési szint emeléséhez. A nagyobb, magasabb növényeket 
hátulra ültesd és elé a kisebbeket. 
Választhatsz pl. a következők közül: Vízi jácint - Eichornia crassipes, Kagylótutaj - Pistia stratiodes, mini 
tavirózsa pl. Nymphaea Aurora vagy Nymphaea pygmaea 'Rubra'. Attól függően, hogy milyen típusú a 
vízinövény, ültesd el külön kis műanyag kaspókba (teheted speciális, lyukacsos ültetőkaspóba), hogy ne 
tudjon annyira elterjedni. A kis kaspókba tegyél tavi földet, ebbe ültesd a növényeket és a tetejére szórj 
kavicsot, így az ültetőközeg nem fogja szennyezni a minitó vizét. Érdemes 2-3 szintet kialakítani növényekből 
a minikertben. Töltsd fel a nagy kaspót vízzel. 
Gondozása: szükség lehet vízpótlásra, vízcserére és a növényeknek tápanyag utánpótlásra. Fontos, hogy 
legalább 6 órán keresztül érje napfény a mini vízikertet. 
 
 

http://bernikert.blog.hu/2015/05/22/mini_vizikertek
http://www.midwestliving.com/garden/container/easy-container-water-gardens/?page=5,0


14 növény, melyet a gyerekek imádnak a kertben 

 
Ha szeretnénk, hogy a gyerekek jobban kötődjenek a kerthez, kerti növényekhez, érdemes olyan növényeket 

is ültetni, ami izgalmas lehet a számukra: lehet vele játszani, különleges a tapintása, finom az illata, csalogatja 

a madarakat, lepkéket.... Ha együtt ültetjük, még jobban megszerettethetjük velük a kerti tevékenységeket. 

1. Tátika (Oroszlánszáj) 

 A kép forrása: life.hu 
Ezzel a virággal szerintem mindenki szeret 
játszani, kortól függetlenül... Vidám, 
színes növény, mely napos helyet és jó 
vízáteresztő talajt kedvel. Jellegzetesen tátogó 
virágai hosszú fürtökben és gazdag 
színválasztékban nyílnak május közepétől 
szeptemberig. Levelei lándzsa 
alakúak. Magvetéssel szaporítható áprilisban. 
 
 
 
 
 
 

2.Pitypang, Gyermekláncfű 

 A kép forrása: novenyhatarozo.info 

 

Ki ne ismerné? Mindenki játszott vele gyerekkorában. 
Remek mulatság elfújni a magokat, vagy a szárából 
nyakláncot készíteni. A sárga, fészkes virága pedig 
egyszerűen szép. Emellett gyógynövény, valamint levele 
saláta alapanyag. Tudom, persze termeszteni senki sem 
akarja, mégis valahogy megtelepszik a gyepben...Virága 
április-májusban nyílik. 

  

http://www.life.hu/csalad/20120326-egesz-nyaron-viragzo-novenyek-aprocska-erkelyekre.html
http://novenyhatarozo.info/noveny/pongyola-pitypang.html


3.Bablevelű varjúháj 

 A kép forrása: edenkert.hu 

A gyerekek nagyon fogják szeretni a húsos, 
érdekes leveleit, valamit ernyőszerű virágait. 
50-60 cm magasra növő, igénytelen, évelő. 
Szürkészöld levelei, húsosak. Pici virágai 
bogernyővirágzatot alkotnak a hajtások végén, 
nyár végén kezd virágozni. Színe 
sötétrózsaszíntől a rozsdásvörösig 
terjed. Napos, félárnyékos helyet, jó 
vízáteresztő talajt kedvel. Tőosztással 
szaporítható.  
 
 
 

4. Árvalányhaj 

A kép forrása: kolibrikerteszet.hu 
Remek dolog simogatni selymes kalászait, melyről nevét is 
kapta. Alacsony, 60 cm-s díszfű, levelei zöldessárgák, 
virágbugái júliustól szeptemberig nyílnak. Meleg, 
napfényes helyet, jó vízelvezetésű, laza talajt kedvel. Erős 
fagyok esetén takarással védjük. 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.Ökörfarkkóró 

 A kép forrása: blog.egeszsegeletmod.hu 

 
Vastag, "szöszös" levelei vannak, melyeket jó megérinteni. 
Sárga, illatos fürtvirágzatai hosszú száron júniustól 
szeptemberig nyílnak. Levelei szürkészöldek, molyhosak. 
Virágzatot csak a második évben hoz. Gyógynövény. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.edenkert.hu/diszkert/viragagyasok/konnyen-gondozhato-kerti-novenyek/5264/
http://www.kolibrikerteszet.hu/tippek/novenyismertetesek/diszfuvek
http://blog.egeszsegeletmod.hu/megfazas/az-okorfarkkoro-avagy-kiralydarda/


6.Gyapjas tisztesfül (Nyuszifül) 

A kép forrása: botanikaland.hu 
Ezüstös-fehér levelei, de még hajtásai is 
gyapjasak. Pont olyan puha, mint egy 
nyuszi füle. Levélzete kb 20 cm magas, jó 
talajtakaró, bár gyomosodik. Rózsaszín 
virágai tavasz végétől nyílnak magas 
virágszárakon. Napos helyet, jó 
vízelvezetésű talajt kedvel. Tőosztással 
szaporítható. 
 
 
 
 
 

7. Záporvirág 

 A kép forrása: edenkert.hu 
A virág színe nagyon hatásvadász, felkelti a 
gyerekek figyelmét. 
Nagyméretű virágai csak napsütésben 
nyílnak. Gazdag színváltozatban fordulnak 
elő.  Nálunk egynyári virág, 10-30 cm 
magas. Fény és melegigényes, 
tápanyagban gazdag talajt igényel. 
Közepes vízigényű.  
 
 
 

http://www.botanikaland.hu/stachys-byzantina/gyapjas-tisztesfu/
http://www.edenkert.hu/diszkert/erkely-es-terasz/balkonladak-balkonnovenyek-teleltetese/4875/


8.Napraforgó 

A kép forrása: mezfarm.hu 

Szántóföldi növény, mely virágját mindig a 
nap felé fordítja. Azontúl, hogy gyönyörű 
látvány a szép sárga szirmaival, finom 
magokat érlel, mely télen táplálékul 
szolgálhat a madaraknak is. Nemesített 
fajtája a dísznapraforgó, mely kisebb, és 
virágai feltűnőbbek (fajtától függően akár 
pom-pom szerűek is lehetnek!). 
Napfény és meleg igényes növény. 
Közepesen vízigényes. A magasabb fajtákat 
szélvédett helyre ültessük. 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Árvácska 

A kép forrása: botanikaland.hu 

 

Tavasszal és ősszel láthatjuk vidám, bársonyos 
szirmú virágait, jól tűri a hideget. Gyönyörű, 10-15 
cm magas növény, termetéhez képest hatalmas 
virággal. Számtalan színben és változatban 
kapható. Levelei vékonyak, élénkzöldek. Napos, 
félárnyékos helyet, jó vízáteresztő talajt kedvel. 
Nagyon vidám látvány, amikor a szél lobogtatja a 
színes szirmokat. 
 
 

http://www.mezfarm.hu/napraforgo-mez
http://www.botanikaland.hu/viola-x-wittrockiana/kerti-arvacska/


10. Klemátisz 

A kép forrása:  kertvarazsmagazin 
Gyönyörű, feltűnő színű virágai vonzzák a 
tekintetet. Finom, lágyak a szirmai. Az egyik 
legszebb kerti kúszónövény, mely 3-4 m 
magasra is felfuthat. Megfelelő 
támasztékról azonban gondoskodni kell. 
Nagyon sok fajtája létezik. Fényigényes, de 
gyökérzete, töve hűvös helyet igényel. 
Tápanyagban gazdag talajban virágzik 
szépen. 
 
 
 
 
 

11. Citromfű 

 A kép forrása: edenkert.hu 

40-60 cm magas, gyorsan terjedő évelő. Levelei fűrészes szélűek, 
tojásdad alakúak. A levelek hónaljában találhatók a fehér vagy 
rózsaszín virágok, melyek július-augusztusban nyílnak. Az egész 
növény fantasztikusan citrusos illatú. Remek a teája, 
gyógynövény. 
 
 
 

12. Orgona 

A kép forrása: botanikaland.hu 

Gyönyörű, illatos virágai április végén, májusban 
nyílnak. 3-7 m magasra megnövő, terjedő tövű 
cserje. A tavasz elmaradhatatlan színfoltja. 
Virágai már elég sok színben nyílnak: fehértől a 
bíborvörösön át a sötétliláig. Levelei jellegzetes 
szív alakúak. Fagytűrő évelő, mely napos helyet 
kedvel. Némi ritkítás és alakítás serkenti a 
virágzást. 

 

 

http://www.kertvarazsmagazin.hu/index.php/kuszo-noevenyek/571-a-legszebb-kerti-kuszonoeveny-clematis
http://www.edenkert.hu/konyhakert/gyogynovenyek/citromfu-gyogynoveny-/2175/
http://www.botanikaland.hu/syringa-vulgaris/kerti-orgona/


13. Levendula 

A kép forrása: szentesimag.hu 

 

Ez a fantasztikusan aromás illatú, mediterrán 
félcserje egy kertből sem hiányozhat. Első kékeslila 
virágai július elején jelennek meg. 60-80 cm 
magas. Napos helyet és jó vízelvezetésű talajt 
igényel. Rendkívül sok mindenre használják. 
Gyógynövény. 
 
 
 
 
 
 

14. Snidling 

 A kép forrása: patikamagazin.hu 

Lila kis virágai évekig kertünk színfoltjai lehetnek, na és a 
levelük nagyon finom a szendvicsen... Napos, félárnyékos 
helyet, humuszban gazdag talajt kedvel. Március közepén-
végén vethetjük. 
 
 
 
 
 
 

http://www.szentesimag.hu/gyogy-fuszernovenyek/levendula
http://www.patikamagazin.hu/cikk/index/13442/top-7-gyogynoveny-gyulladascsokkentesre.html


És a zöldségek? 

Az előző listából kimaradtak a zöldségek, gyümölcsök, inkább a dísznövényekre koncentráltam. Azonban a 
gyerekek nagyon szeretik figyelni például a borsó növekedését, majd szedni és rögtön enni a szemeket. A 
retekkel még gyorsabb siker érhető el. Természetesen a paradicsom vagy egyéb kedvenc ennivaló növényt 
se hagyjuk ki. Ezeket akár a teraszon, erkélyen is el lehet ültetni. 
Március közepén-végén elkezdhetjük vetni a paradicsom-paprika magokat. Elég hozzá egy használaton kívül 
tojástartó. Az alját töltsük fel palántafölddel vagy virágfölddel. Minden tojás helyére egy-két magot szánjunk: 
egy vékony bottal/hurkapálcával készítsünk egy-két lyukat ebbe tegyük a magot (ne túl mélyre). Óvatosan 
spricnivel locsoljuk meg, majd fóliázzuk le, hogy ne száradjon ki. Tegyük világos kb. 20 fokos helyre. A magok 
hamarosan kicsíráznak, majd elkezdenek nőni a palánták. Biztosítsunk nekik minél több fényt, hogy ne 
nyurguljanak meg a növények. Ha már kicsit megerősödtek, illetve már túl vagyunk a fagyos éjszakákon, 
akkor kiültethetők.  
 

 
 
Futóbabból sátrat is készíthetünk a nyárra! Szóval a lehetőségek száma végtelen: tervezzünk, ültessünk, 
gondozzuk őket! 
 
A minikert, tündérkert készítésről részletesebben a Minikertek, tündérkertek világa című könyvben 
olvashatsz. Tündéreket, egyéb minikerti kiegészítőket, növényeket találsz a Bernikert Webshopban is. Ha 
érdekelnek a tündérkertek, minikertek, látogasd meg a Facebook oldalunkat  vagy kérdezz bátran 
a Tündérkert csoportban. 
 

https://bernikertwebshop.hu/minikertek-tunderkertek-vilaga
https://bernikertwebshop.hu/
https://www.facebook.com/bernikert
https://www.facebook.com/groups/216355072035482/

