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Madarász Imre Egyesített Óvodai Tehetségpont

2000-ben alakultak első tehetséggondozó műhelyeink gyermek néptánc területen, 
melyek évenként bővültek mind területileg, mind a gyermekek létszámát illetően. 
2011-ben került sor az intézmény tehetségpont regisztrációjára Madarász Imre 
Egyesített Óvodai Tehetségpont néven. A regisztráció valamennyi óvodapedagógus 
szakmai felelősségét erősítette a fejlesztés érdekében a tehetséggondozás területén. 
2013-ban a tehetség műhelyek vezetőivel lehetőséget éreztünk arra, hogy a tehet-
ségpontunk működését akkreditáltassuk. Az első akkreditáció 2013-ban, a máso-
dik 2016-ban, a harmadik 2020-ban Akkreditált Kiváló Tehetségpont minősítéssel 
zárult. A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek által támogatott továbbképzéseken 
óvodapedagógusaink nagy számmal vettek részt a tehetséggondozás területén is-
mereteik bővítése, mélyítése, a gazdagabb módszertan elsajátítása érdekében. Te-
hetséghidak program keretében 3 alkalommal került megszervezésre kihelyezett 
csoportos képzés intézményünkben, ahol a tehetséggondozás projektrendszerű 
szervezésének módszertanával, a kreativitás fejlesztésével és a drámapedagógia al-
kalmazási lehetőségeivel ismerkedtek tehetségműhely vezető óvodapedagógusok. 
Bekapcsolódtunk az Országos Óvodai Tehetségsegítő Tanács munkájába, ahol le-
hetőségünk nyílott szakmai kapcsolataink bővítésére, együttműködések kialakítás-
ra. Nemzeti Tehetség Program pályázatait sikeresen valósítjuk meg 2014 óta.
2015-ben megalakult a Karcag és Térsége Tehetségsegítő Tanács Dobos László 
akkori polgármester úr elnökletével, Dr. Fazekas Sándor miniszter úr támogatásával, 
2020. októberétől az elnöki tisztséget Szepesi Tibor polgármesterúr tölti be. Tehet-
ségpontunk a tanács alapító tagja, a működés szervezői, megvalósítói, támogatói 
vagyunk, együttműködve a térség köznevelési és közművelődési intézményeivel, 
társadalmi és civil szervezeteivel, alkotóművészekkel. Karcag Város Önkormányza-
ta 2019-ben elnyerte a „Tehetségbarát Önkormányzat” címet.

A Táncsics krt. 17. óvodában 3 tehetséggondozó műhely működik:

• Logi Kuckó- logikai tehetséggondozó műhely
   vezeti: Kovácsné Czigle Erika, Gulyás Ferencné óvodapedagógus

• „Kreatív kuckó”térbeli - vizuális tehetséggondozó műhely
   vezeti: Nagy Tiborné óvodapedagógus

• Mákszem testi –kinesztetikus - gyermektánc tehetséggondozó műhely
   vezeti: Kunné Nánási Mónika szakvizsgázott óvodapedagógus

A Nemzeti Tehetség Program keretében „Úton a digitalizált világ felé” c.
pályázati projekt megvalósulása a Madarász Imre Egyesített

Óvoda Táncsics krt. 17. óvodájában
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Madarász Imre Egyesített Óvodai Tehetségpont
A Nemzeti Tehetség Program keretében „Úton a digitalizált világ felé” c.

pályázati projekt megvalósulása a Madarász Imre Egyesített
Óvoda Táncsics krt. 17. óvodájában

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támoga-
táskezelő által meghirdetett, „A hazai és határon túli óvodai tehetség-kibonta-
koztató programok támogatása” című, NTP-OTKP-20-0089 pályázati azonosító 
számon szereplő „Úton a digitalizált világ felé” elnevezésű nyertes pályázat 2020. 
október és 2021. június között valósult meg Madarász Imre Egyesített Óvoda Tán-
csics krt. 17. óvodájában. 

A nyertes pályázat megvalósításához nyújtott támogatás: 583.000 Ft.

A pályázati programban az óvoda „Kreatív kuckó” kézműves tehetségműhelye és 
a „Logi kuckó” logikai tehetségműhelye vett részt 18 gyermekkel Nagy Tiborné 
és Kovácsné Czigle Erika tehetséggondozó óvodapedagógusok vezetésével.
A 30 órás program célja volt a gyermekek informatikai műveltségének megalapo-
zása, kulcskompetenciáik kialakítása az innovatív műhelymunkák során. A gyer-
meki kreativitásra építve, tematikusan épültek egymásra a műhelymunkák, mely 
alkalmak során az innovatív programok megvalósítása kihívást jelentettek a gyer-
mekeknek, ösztönözte, próbára tette kiemelkedő adottságaikat, gyenge oldalaikat 
fejlesztette, mélységben, tartalomban gazdagítottak. A két tehetségterület speciális 
szempontjaiból kiindulva projekt módszerrel dolgozta fel a programokat. A két tehet-
ségterület műhelyeibe járó gyermekek az együttes tevékenységek során ismerete-
ikkel, képességeikkel kiegészítették egymást, összeadódtak értékeik. A gyermekek 
kalandozást tettek a síkban-térben, a fonalak, tükrök, a fény-árnyék, a formák, az 
anyagok világába, a digitalizált világban mélyültek el. Az alkotások, élmények meg-
örökítése által ismerkedtek a fényképezőgéppel, okostelefonnal, beszélőkockával, 
a táblagéppel, a kép és hangrögzítés, videófelvételek módjával. Laptopon virtuális 
képgalériát tekintettek meg, logikai játékokat játszottak, Paint programban alkottak, 
közben weboldalakkal technikai műveletekkel ismerkedve alkalmazóképes tudásuk 
mélyült. A szülők a közös műhelymunkák során megtapasztalták a gyermekek ki-
emelkedő adottságainak kibontakoztatását, elköteleződtek a tehetséggondozás 
iránt. Rubik kocka és kockajátékok, interaktív informatikai eszközbemutató is szí-
nesítette műhelymunkákat. Pinczésné Soós Gyöngyi csipkeverő, kunhímző népi 
iparművész együttműködésével a csipkeverés technikai folyamatába tekinthettek 
be a gyermekek. Györfi Sándor Kossuth díjas szobrászművésznél tett műhelylá-
togatás hatására a gyermekek pozitív érzelmi viszonya erősödött a szobrászat iránt. 
A Karcagi SZC Varró István Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma - 
informatikai tantermében a 3D nyomtatás izgalmas digitális világával ismerkedtek.

Gulyás Ferencné
intézményvezető
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Tehetséggondozó műhely bemutatása Pályázat célkitűzései, feladatok

A Kreatív kuckó kézműves műhely a 
2010/2011. nevelési évtől működik a Tán-
csics krt. 17-es óvodában. A 2014/2015. 
nevelési évtől a komplex tehetséggondozó 
program szellemében, az inter- és intraper-
szonális képességek fejlesztésével történik a 
tehetségműhelyben zajló munka, heti rend-
szerességgel, nevelési időben. Több pályá-
zatban sikeres programokat valósítottunk 
meg. Városi és országos rajzpályázatokon első és országos szinten második helye-
zésekkel büszkélkedhetünk. A 2020/2021-es nevelési évben 10 fő 5-6-7 éves korú 
gyermek vett részt, akik nagyon szeretik az ábrázoló és kézműves tevékenysége-
ket, saját örömükre, önállóan alkotnak. Kreatívak és kitartóak. Munkáik precízek, 
kidolgozottak. A szép iránt nyitottak, esztétikai érzékenységük fejlettebb társaiknál. 
Produktumaikban elképzeléseiket egyéni módon jelenítik meg, folyamatos tevé-
kenykedésre ösztönzi őket alkotó vágyuk, esztétikai érzékenységük átlagon felüli. 
A változatos élmények birtokában, a felkínált technikák sokszínűségével az alko-
tásban való érzelmi ráhangolódásuk mélyül, többlet ismereteket kapnak, komplex 
személyiségfejlődésük valósul meg. 

A Logi kuckó logikai műhely a 2013/2014.
nevelési évtől működik a Táncsics krt.17-es 
óvodában. A 2014/2015. nevelési évtől a 
komplex tehetséggondozó program szelle-
mében, az inter- és intraperszonális képes-
ségek fejlesztésével történik a tehetségmű-
helyben zajló munka, heti rendszerességgel, 
nevelési időben.A 2020/2021-es nevelési év-
ben 8 fő 5-6-7 éves korú gyermek vett részt, 
akika matematikai, logikai, társasjátékok iránt fokozottan érdeklődnek, gyors meg-
oldó képességgel rendelkeznek, kreatívak a problémamegoldásban. A műhelymun-
ka célja az interperszonális és intraperszonális képességek fejlesztése az átlagon 
felüli adottságok kibontakoztatása érdekében, a gyermekek érdeklődésének kielégí-
tése, átlagon felüli képességeiknek és szociális kompetenciáiknak továbbfejlesztése. 
A táblajátékok szabályainak elsajátításával, alkalmazásával, indirekt módon a gyer-
mekek logikai, matematikai képességeinek fejlesztése, különös tekintettel a figye-
lem, az emlékezet, logikus, problémamegoldó gondolkodás, kreativitás fejlesztése, 
türelemre, szabályok betartására való ösztönzés. A megszerzett tapasztalatok más 
tevékenységekben való alkalmazása, alkalmazó képes tudás megalapozása.
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Tehetséggondozó műhely bemutatása Pályázat célkitűzései, feladatok

A gyermekek informatikai műveltségének megalapozása, kulcskompetenciák kiala-
kítása az innovatív műhelymunkák során. Fokozatosan, egymásra épülve a gyerme-
kek informatikai ismeretei gazdagodnak, jártasabbá válnak a IKT világában, élmé-
nyeik gazdagabbá válnak. A megismerési folyamatokat támogatva egyre bátrabban, 
önállóban, hatékonyabban használják a rendelkezésükre álló eszközöket. Az inno-
vatív programok megvalósítása a műhelymunkák alkalmával kihívást jelentenek a 
gyermekeknek, ösztönzi, próbára teszi kiemelkedő adottságaikat, gyenge oldalaikat 
fejleszti, mélységben, tartalomban gazdagítanak A két tehetségterület műhelyeibe 
járó gyermekek az együttes tevékenység során ismereteikkel, képességeikkel kiegé-
szítik egymást, összeadódnak értékeik. A gyermeki produktumokban, megnyilat-
kozásokban tükröződnek az élmények, megszerzett ismereteik. Vidám hangulatú, 
ötletgazdag alkotótevékenység, játéktevékenység alakuljon ki, ahol a gyermekek jól 
érzik magukat, szívesen vesz részt a tevékenységekben, mely hozzájárul személyisé-
ge harmonikus fejlesztéséhez. Az újszerű feladatok elé kerülve a gyermekek kreatív, 
logikus gondolkodásának fejlesztése, feldolgozási képességeik, alkotó képzeletük 
gazdagítása, kreativitásuk fokozása. 

A gyermekek szabad önkifejezésének ösztönzése, hogy egyedi, alkotó módon meg-
jelenjenek produktumaikban, megnyilatkozásaikban átélt élményeik, a megismert, 
felfedezett új ismereteik. Az élmények, az egyéni sikerek motiváló ereje mellett a 
gyermek élmény és fantázia világának szabad önkifejezésének támogatásával, az 
önmegvalósítás serkentésével, ideális teret kap az egyéni tehetség kibontakoztatá-
sa. Az élményszerző programokon kapott többletismeretek a gyermeki személyiség 
komplex fejlődéséhez szélesebb lehetőségeket teremtenek. A családok bevonása 
által szülők részesei lehetnek a gyermekek élményeinek, alkotásainak, hogy megta-
pasztalják kiemelkedő adottságainak kibontakozását, elköteleződjenek a tehetség-
gondozás iránt.
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Együttműködő partnereink Pályázat tartalmi megvalósítása

Györfi Sándor - Kossuth díjas szobrászművész 

Hagyományápoló tevékenységét, kimagasló művészi munkáját számos díjjal elis-
merték. 2007 - Nagykunságért díj, 2001 - Magyar Művészetért díj, 2009 - Magyar 
Örökség díj, 2011 - Magyar Köztársaság Arany Érdemkereszt, 2013 - Érdemes mű-
vész, 2018 – Kossuth - díj.

Munkásságával tudatosan ápol-
ja, őrzi és éleszti újjá a kun ha-
gyományokat. Karcag város 
határában a Kun emlékhelyen 
látható kunbabák megalkotója. 
A műhelylátogatáson a szobor-
csoport megszületésének tör-
ténetét, általa hiteles forrásból 
ismerhetik meg a gyermekek. 
Bemutatja műhelyében haszná-
lati eszközeit, folyamatban lévő 
alkotásait. A művésszel való ta-
lálkozás közel hozza a gyerme-
kekhez a szobrászat szépsége-
it, az alkotásban rejlő örömteli 
időtöltést, a kun hagyományok 
megőrzését, ápolását. 

Pinczésné Soós Gyöngyi - csipkeverő, kunhímző népi iparművész 

Nagy figyelmet fordít a hagyományok ápolására, folyamatos kutatómunkát végez. 
A kunhímzés során régi hagyományos motívumokkal dolgozik. Műhelyfoglalkozás 
keretében a csipkeverés technikai fogásait mutatja be a gyermekeknek, tudásával 
átadja a kézművesség, a népi díszítőművészet hiteles helyi értékeit.
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Együttműködő partnereink Pályázat tartalmi megvalósítása

A gyermeki kreativitásra építve, tematikusan épültek egymásra a műhelymunkák. 
A technikák, logikai játékok sokszínű alkalmazhatóságát gyakorolhatták a gyer-
mekek. A felkínált tevékenységek nehézségi fokozatai közül választhattak, az ön-
differenciáló feladatválasztás mélységben gazdagította tehetségfejlesztésüket. 
Az újdonság, elmélyülés gazdagította feldolgozási képességeiket. Az innovatív mű-
helymunkákon fokozatosan egymásra épültek a gyermekek informatikai ismeretei, 
jártasabbá váltak a IKT világban. Plusz ismeretet közvetítettek számukra, személyi-
ségük további komplex fejlődésére nyílt lehetőség.

1. Témakör: Kalandozás síkban -térben

A kézműves műhelyben a gyermekek térkollázs képet készítettek síkban,3 dimen-
ziós képet rajzoltak. Formát terveztek papírmaséból - bábukat alkottak, játéktáblát 
terveztek és készítettek. Az újszerű technikák kíváncsivá tette őket, a kész alkotások 
látványa „AH” élményt nyújtott számukra.

A logikai műhelyben piramist építettek a 
gyermekek térben /Pylos játék/, síkban. 
A Tic-tac-toe játék síkban-térben fejlesztet-
te a gyermekek téri tájékozódó képességét, 
tájékozódását a sorok és oszlopok között. 
A műhelyekben a gyermekek a tevékenysé-
gekről képeket rögzítettek fényképezőgép-
pel.

Közös műhelymunkában, gazdagító programként Ru-
bik kocka és kocka játékok bemutatója valósult meg a 
családokkal. Kipróbálhatták a térbeli kirakós játékot, 
mely a kockajátékok későbbi elsajátítását segíti. Megis-
merhették a videofelvétel módját is fényképezőgéppel.
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2. Témakör: Kalandozás a fonalak világában

A kézműves műhelyben elkészítették a gyermekek „Fonalváros lakói”-t, technikai 
ismereteik, feldolgozási képességeik tartalomban gazdagodtak. A makramé karkö-
tő készítése során a csomózási technika változatos alkalmazhatóságát gyakorolták. 
A különböző tudáselemek fokozatosan összekapcsolódtak a foglalkozások alatt, a 
megszerzett tudásuk gazdagodott. 

A logikai műhelyben Furfangos (kombinatorika) fonalvárost alakítottak ki a gyer-
mekek, elképzeléseik kipróbálásával sikerélményt éltek át, önbizalmuk, kitartásuk 
erősödött.
A fonallal méréseket, összehasonlításokat végeztek. A Nagy gubanc játékok (fonal-
játékok, zsinóros fejtörők) megmozgatták a fantáziájukat, fejlődött térlátásuk, logi-
kus gondolkodásuk. A „Fonalas vonalas” (tantrix és labirintus) játékok a megszerzett 
ismeretek mélyebb rögzülését tette lehetővé a gyermekek számára.

A műhelyekben ismerkedtek a gyermekek a tábla-
géppel, az érintőképernyő használatával.

Közös műhelymunkában térbeli labirintus játékot 
készítettünk. A gyermekek kreatívan jelenítették 
meg elképzeléseiket a játéktér, a feladatok kialakí-
tásában. Felszínre került alkalmazóképes tudásuk.

Gazdagító programként Pinczésné Soós Gyöngyi csipkeverő, kunhímző népi ipar-
művész közreműködésével betekintést nyertek a gyermekek a csipkeverés mester-
ségébe, megismerték, kipróbálták a mester által használt eszközöket. A meghívott 
szakember személyes jelenléte a hiteles helyi értékek közvetítését, a tudás átadá-
sát, az értékek közvetítését tette lehetővé a gyermekek felé. 
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3. Témakör: Kalandozás a tükrök világába

A kézműves műhelyben kaleidoszkópot készítettek a gyermekek,a munkafolya-
matok sorrendjének követésével szerialitásuk fejlődött. „AH” élményként élték át 
az optikai játék kipróbálása során a színes, kavargó minták varázslatos változásait. 
Közös munkában festettek tükörre, a festmény tervezési folyamatáról hangot rög-
zítettek okostelefonnal. A térkitöltésnél a tükör felületén a gyermekeklátás módja 
gazdagabbá vált (függőleges felületen festés).

A logikai műhelyben a „Trükkös tükrös” játékkal, tükrözéssel tengelyesen tükrös 
alakzatokat hoztak létre a gyermekek. A„Hely-színelők” tükörkép játékban a hely és 
szín egymásutániságát kellett megjegyeznie a gyermeknek. A „Tükörszó”játékban a 
tükörkép létrehozása a látás kizárásával, hallott instrukciók alapján történt, melye-
ket okostelefonnal rögzítettek.

A műhelyekben táblagépen az alkotómunka folyamatának sorrendiségét követték, 
tükrös játékokban mélyültek el. Az okostelefon használatával újabb technikai isme-
rethez jutottak, megismerték a hangrögzítés módját. Szélesebb körben megismer-
ték, magabiztosan használták az eszközöket. 

Közös műhelymunkában drámajátékot (tükörkép mozgás), laptopon tükrös játéko-
kat játszottunk. A gyermekek kreatívan jelenítették meg ötleteiket meglévő isme-
reteik fantáziájuk alapján. Az ötletek szabadon szárnyaltak, egymásra ösztönzően 
hatottak. A tudáselemek fokozatosan egymásra épültek. 
Az okostelefonnal történő videófelvétel módját megismerték (kép és hang együttes 
rögzítése). 

4. Témakör: Kalandozás a fény - árnyék világában

A kézműves műhelyben árnyképeket készítettek a gyermekek, a fényforrás biz-
tosításához diavetítőt használtak. Fokozott önállósággal használták a megismert 
anyagokat és technikákat. Ideális teret kapott az egyéni tehetség kibontakoztatása. 
A különböző tudáselemek fokozatos összekapcsolása, a komplexitás révén létrejöt-
tek az egyedi produktumok. 

A logikai műhelyben a Fényvarázs (árnykép készítő-kereső) játék során a fényvarázs 
„kísérletben” a feladvány kártyákon lévő egyszerű építmények árnyképét hozták lét-
re a gyermekek. Az adott formák síkból térben történő létrehozásával a gyermek 
térlátása, koncentrációs képessége és finommotorikája is fejlődött. 

A műhelyekben a diavetítő/zseblámpa használatát szélesebb körben megismerték, 
a fényforrás irányát, élességét próbálták helyesen beállítani.
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Közös műhelymunkában gazdagító prog-
ramként ovi-mozi keretében árnyjáték me-
sét láthattak a gyermekek laptopról projek-
torral kivetítve. Az új bábtechnika lenyűgöző, 
érdekes látványvilága igazi színházi élményt 
nyújtott. 

A bábjátékot kipróbálva sok tapasztalási, 
felfedezési, kísérletezési lehetőség nyílt szá-
mukra. Megismerték a különböző eszközök 
együttes használatának módját. Gazdagodtak, mélyültek IKT ismereteik.

Filmet forgattak mobiltelefonnal, tablettel. 
Kiigazodtak az eszközök technikájában.
A fénnyel és árnyékkal játszva a gyerme-
kek árnyképeket, síkbábokat és saját testük 
mozgását használták. 3D hologram videót 
tekintettek meg okostelefon használatával. 
A két különböző tehetségterület műhelyeibe 
járó gyermekek egymásnak kreatív ötlete-
ket adtak, ösztönzőleg hatottak egymásra. 
Innovatív javaslataikkal előmozdították a 

filmforgatás kreatív kibontakozását. A gyermekeket szórakoztatta, amikor felfedez-
ték, hogy az árnyékuk, a báb pontosan ugyanazt csinálta, amit ők. Gyors reagálóké-
pességük, mozgáskoordinációjuk, téri tájékozódásuk, kézkoordinációjuk, fejlődött. 
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5. Témakör: Kalandozás a formák világában

A kézműves műhelyben geotábla játékot készítettek a gyer-
mekek, majd laptopon geometriai formákkal ismerkedtek.
Kártyalapokat készítettek monotípiával (egyszeri nyomattech-
nikával), monotípia festményeket nézegettek laptopon, ismer-
kedtek az egér használatával. A gyermekek technikai ismere-
tei, feldolgozási képességei tartalomban gazdagodtak.

„AH” élményként élték át a 
rajzoltkártyaképeik papírlapon 
való megjelenését. Az egyéni 
alkotások közös kártyajátékká 
rendezése, majd a kártyajáték 
kipróbálása nagy örömmel 
töltötte el a gyermekeket.
„Fess okosan!” - absztrakt festményt készítettek, 
Op-Art technikával készült festményeket nézegettek 
virtuális galériában 

laptopon. Az előttük álló feladat kihívást jelentett 
számukra, kiteljesednek adottságaik, fejlődésük ha-
tékonyabbá vált. 

A logikai műhelyben Tangram (formák-alakzatok) já-
ték során az elemek forgatásával és összeillesztésé-
vel hoztak létre alakzatokat a gyermekek, a maguk 
által kidolgozott formációk, elvont minták megalko-
tása fejlesztette problémamegoldó, stratégiai gon-
dolkodásukat. Kártyajátékokat játszottak (Swish), majd különböző kártyajátékok 
szabályait figyelték meg laptopon. Fejlődött rugalmas, tervezői, térbeli gondolko-

dásuk, szabálytuda-
tuk, türelmük. Quarto 
játékot játszottak, a 
geometriai elemek ra-
kosgatása, a tervezés 
közben fejlődött lo-
gikus gondolkodásuk 
és az azonosítás és 
válogatás műveletek. 

Geometriai formákkal ismerkedtek, a logikai készlet lapja-
ival játszottak laptopon is, az egér mozgatása, gombjainak 
használata egyre magabiztosabbá vált.
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Közös műhelymunkában szülők meghívásával szink-
ron festettek párban, „Te legyél a szemem, én leszek 
a kezed…” szinkron mozgás párban – játék előzte meg 
a festést. Az élményeket megörökítették fényképe-
zőgéppel, majd az elkészült képeket laptopon közösen 
megtekintettük. Az új technika kihívást jelentett, alko-

tásra ösztönözte őket. 
A fényképezőgép és a 
laptop együttes hasz-
nálatával szélesebb körű ismereteket szereztek az IKT 
eszközökről. Megismerték azt a technikai műveletet, 
mellyel a fényképeket 
áttettük a laptopra. A 
szülők részesei voltak 

a gyermekek élményeinek, alkotásainak, megtapasz-
talták kiemelkedő adottságaik kibontakozását, mely 
segíti elköteleződésüket a tehetséggondozás iránt.

Gazdagító programként interaktív bemutatókeretében ismerkedtek a digitális vi-
lággal. A gyermekek megszerzett ismeretei megmutatkoztak, megismerték, bátran 
használták az eszközöket.

6. Témakör: Kalandozás az anyagok világában

A kézműves műhelyben „Tapints-érezd!”-játék keretében kinetikus /örökmozgó/ ho-
mokkal formáztak a gyermekek homok- víz asztalon. Terméseket öntöttek gipszbe, 
fosszíliákat készítettek nyomhagyással agyagba. Asztali korongozón agyagedénye-
ket formáztak, majd díszítettek. A korongozó gép, az agyag fokozta a gyermekek 
alkotóvágyát, alkotási kedvét, önkifejezésük, önmegvalósításuk kiteljesedett. 
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A logikai műhelyben „Tapintó” (párkereső-memória doboz) já-
tékot játszottak a gyermekek. Az anyagok tulajdonságaival való 
ismerkedés közben ok-okozati összefüggéseket fogalmaztak 
meg, fejlődött logikus gondolkodásuk, gazdagodott szókincsük. 
A Mancala játékban fejlődött a gyermekek stratégiai gondolko-
dása. 
Tapin(tó) - soralkotó játékban a „tóban” lévő kincseket gyűjtöt-
ték össze a gyerekek, a látás kizárásával, tapintás útján. A Tapo-
gatózó (kódfejtő), Mastermind - páros logikai játékban fejlődött 
döntési képességük, elmélyült kombinációs készségük, straté-
giai gondolkodásuk. 

A műhelyekben bátran próbálkoztak a beszé-
lő kocka önálló használatával. Rövid hang és 
képanyagot rögzítettek az eszközzel. Videófelvé-
telt készítettek okostelefon-
nal, tablettel. Kiigazodtak 
az eszközök technikájában, 
megszerzett ismereteiket 
képesek voltak alkalmazni, 
tudásuk megmutatkozott. 

Közös műhelymunkában a gyermekek 
3D szobrot öntöttek párban. Az új techni-
ka kihívást jelentett számukra, alkotásra 
ösztönözte őket. Alkotóvágyuk kitelje-
sedett. A tudáselemek fokozatosan egy-
másra épültek. A gyermekek örültek a kö-
zös alkotásaiknak. Önállóan, magabiztos 
tudással fényképeztek. Megismerték a fotók kinyomtatásának 
műveletét, IKT ismereteik gazdagodtak. 

Gazdagító programként Györfi Sándor Kossuth díjas szob-
rászművész műhelyébe látogattunk el, ahol a sok érdekes 
látnivaló felkeltette a gyermekek érdeklődését, kíváncsiságát. 
A gyermekek élményekkel és sok többlet ismerettel váltak 
gazdagabbá. Megismerték a gyermekek a művész használati 
tárgyait, eszközeit, folyamatban lévő alkotásait. A művész úr-
ral való személyes együttlét, gyermekközeli személyiségének 
varázsa, a hiteles helyi értékek közvetítését, a tudás átadá-
sát, az értékek közvetítését tették lehetővé a gyermekek felé. 
A gyermekek pozitív érzelmi viszonya alakult a szobrászat 
iránt. A műhelylátogatáson magabiztosan használták a fény-
képezőgépet, fotóztak, videó felvételt készítettek.
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7. témakör: Kalandozás a digitalizált világban

A kézműves műhelyben formákat terveztek és színeztek a gyermekek laptopon, raj-
zoltak Paint programban. Az előttük álló feladat kihívást jelentett számukra, kitelje-
sedtek adottságaik, fejlődésük hatékonyabbá vált. A műhelymunka a változatosság, 
újdonság, elmélyülés mellett- gazdagította a feldolgozási képességeket a kreatív 
gondolkodás fejlesztésével. 

A logikai műhelyben Amőba játékot játszottak laptopon. Az ismert táblajátékot 
megváltozott körülmények között alkalmazták, a gyermekek feldolgozási képes-
ségei gazdagodtak. A Mátrix (szín-irány) játékban, tableten szabály szerinti szem-
pontoknak megfelelve az ábrákat pontosan elhelyezték a mátrixban. Meglévő is-
mereteik elmélyültek, az innovatív digitális megoldási módok fejlesztették kreatív 
gondolkodásukat, gazdagította feldolgozási képességeiket.
A műhelyekben az IKT eszközöket bátran, önállóan használták. Az érintőképernyőn 
eligazodnak, gyakorolták az egér használatát, felfedezték a program által nyújtott 
lehetőségeket. Feldolgozási képességeik gazdagodtak, informatikai műveltségük 
alapozódott.

Közös műhelymunkában gazdagító program-
ként „Mesevilág más szemmel…” origami mesét 
tekintettünk meg laptopról projektorral kivetítőn. 
Az újszerű feldolgozásban átélt meseélmény 
gazdagította a gyermek számára az IKT eszkö-
zökkel megjeleníthető tevékenységeket. A figu-
rák és azok mozgása, a zenei betétek ötvözése komplex élményt nyújtott számukra. 
Találkoztak az origami mese alkotójával Pintér Dóra óvodapedagógussal. Inter-
aktív animációkat, játékokat játszottunk az egyszervolt.hu weboldalon laptopon. 
A weboldallal való ismerkedéssel a játékokkal alkalmazóképes tudásuk mélyült. 
A gyermekek informatikai műveltsége alapozódott, kulcskompetenciáik alakultak az 
innovatív műhelymunkában. 
Gazdagító programként ellátogattunk a Karcagi SZC Varró István Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és Kollégiumába. Az IKT eszközök korszerű, modern technikáját, 
a 3D nyomtatást megtekintve a gyermekek izgalmas, eddig ismeretlen digitális vi-
lágba nyerhettek betekintést.
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Lazító programok

Közös műhelymunkában a Kováts Mihály Általános Iskolai Tagintézmény fizika 
szakkörös tanulói közreműködésével kísérleteket láthattunk a szülők részvételével. 
A látványos kísérletek elvarázsolták a gyermekeket. A tanulók segítségével a gyer-
mekek ki is próbálhattak egyszerűbb eszközökkel elvégezhető kísérletet, közvetlen 
tapasztalatot szerezhettek a jelenségekről. 

A program továbbfejlesztési lehetőségei:
A pályázati program tartalma megvalósítása lehetőség szerint újabb technikák, in-
formatikai eszközök megismertetésével gazdagíthatók (pl: zsugorka, wax technika, 
nemez, robotika, jármű modellezés, drónok, tervező programok, okos óra…).
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