TEHETSÉGMŰHELYBEN
MEGVALÓSULÓ
TEHETSÉGGONDOZÁS BEMUTATÁSA

Tehetségműhely bemutatása
„Méhecske” tehetséggondozó műhelyünk a helyi óvodai nevelési programunk
„környezetpedagógiai” alapjain jött létre. Foglalkozásainkat heti rendszerességgel szervezzük,
legfeljebb egy óra időtartamban, az 5. életévüket betöltött, „tehetség ígéretre” utaló, speciális
személyiségjegyekkel rendelkező, a természeti jelenségek és állatvilág, valamint a logikaimatematikai terület játékai iránt kiemelkedő érdeklődést mutató, 6-8 kisgyermek számára.
Éves komplex tehetséggondozó programunk gazdagító, fejlesztő, és lazító típusú
foglalkozásokból épül fel. A gazdagító típusú foglalkozások során elsősorban, a gyermekek
természetet felfedezéséhez szükséges-, és a kiemelkedő logikai-matematikai képességét
támogatjuk.

Gazdagító típusú tevékenységeink. Kiemelt gazdagító területünk a

természettudományok közül elsőssorban a csillagászat, a logikai-matematikai területről pedig
a gyermekinformatika- robotika. Célunk, elsősorban az algoritmikus gondolkodás fejlesztése.
Az új ismereteket nyújtó, élmény-, és tevékenységközpontú, kihívást jelentő felfedezések során
több szempontú megközelítést alkalmazunk a kreatív gondolkodás bevonására. A változatos,
többféle nehézségi fokozatot biztosító, kreatív-, és kritikai gondolkodást igénylő játékos
ismeretszerzés saját erőfeszítések megtételére ösztönzi a gyermekeket. Reális önértékelésük
alakulását pozitív megerősítéssel, és konkrét visszajelzésekkel támogatjuk. Egyéni-, páros-, és
mikrocsoportos foglalkoztatás alkalmával gyakran alkalmazunk tehetséggondozó módszereket,
mint „tevékenység” térkép, „gondolattérkép”, „mozaik” módszer. Tevékenységeik gazdagítása
érdekében- a csillagászat, és a gyermekinformatika területén speciális tudással rendelkező
szakemberekkel működünk együtt (Szalkári Zétény informatika tanár, Ujlaki Csaba csillagász).
Kedvelt tevékenységeink: irányjátékok, robotjátékok, geometriai- és logikai rejtvények, a
programozást megalapozó téri-, síkbeli tevékenységek. Játékaink, az alábbi képességterületeket
célozzák: problémamegoldás, algoritmikus-kritikai és kreatív gondolkodás, analógiás
gondolkodás,

információval való

bánásmód

megsegítése,

gyakorlása.

Csillagászati

alapismeretek interaktív, játékos elsajátítása (csillagvárosok, Naprendszer, kőzetek).
Kísérletek- és vizsgálódások-, melyek a természetismereti témák sokoldalú, elmélyült
feldolgozását segítik- pl. „Hogyan lát a méhecske?”, „Miből lesz az energia?”, „Hogyan
képzeljünk el egy gázbolygót?” (megfigyelés, tapasztalatszerzés, ismeretbővítés minilaborunkban, a természetben).

Tehetségműhelyünk jól felszerelt speciális játékokkal és

eszközökkel (pl térképek, határozó könyvek, USB mikroszkóp, interaktív tábla, padlórobotok,
logikai- és kísérletező játékok, ásvány készletek, hangszerek, rajzeszközök).
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Műhelylátogatás- és eszköz kölcsönzés formájában támogatjuk, és gazdagítjuk az
óvodai csoportjainkban megvalósuló tehetséggondozást.
Fejlesztő típusú tevékenységeink megtervezése során, kiemelt fontosságúnak tartjuk az
eltérően fejlődő képességek kiegyenlítését, a kreativitás-, és szociális kompetenciák fejlesztését.
Fejlesztő tevékenységeinket átszövik a drámajátékok, logikai rejtvények, vizsgálódáshoz
szükséges eszközök barkácsolása, kézműves tevékenységek- és alkotások, stratégiai- és logikai
táblás játékok, interaktív táblás játékok.

Lazító

típusú

tevékenységeink,

foglalkozásaink, a kikapcsolódást, élményszerzést, a közösség építését szolgálják: kirándulás,
zene-, és a kézművesség, a drámajáték, amely a matematikai tehetségek pihenését és
feltöltődését, valamint társas képességeik kibontakoztatását is elősegítik. Fontos számunkra az
egyéni elképzelések-, az alkotó munka-, önkifejezés támogatása.
Tanácsadásban, elsősorban logikai-matematikai és természeti területen, szívesen
állunk a gyermekek szülei, kollégáink, munkánk iránt érdeklődő szakemberek rendelkezésére.
Tanácsadó

munkánkat

igény

szerint

óvodapszichológus,

pszichopedagógus,

tehetségfejlesztési szakértő-, és tanácsadó, valamint logopédus is segíti.
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Életképek a „Méhecske” tehetségműhelyünkből
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