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1.  A Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola



2. Természettudományos tehetséggondozó 

rendszerünk

• Saját fejlesztésű

• 8 évfolyamra kiterjedő tehetséggondozó 

program



2a „Gondolkodva építs kezeiddel”

• 1-2. évfolyam

• Kézműves technika alapjai – természetes 

anyagok tulajdonságainak megismerése, 

megtapasztalása.

• 40 órás komplex program - kézműves 

tábor

• mézes tészta, agyag, gyapjú, csuhé, 

gyékény, vessző, papír, gyöngy



2b „Ismerd meg az öt elem titkát!”

• 3-4. évfolyam

• 60 órás program: a víz, a föld, a levegő, a tűz és az 

ember témakörök

• Természettudományok, kultúrtörténet, néprajz, kézműves 

tevékenységek

• Kiválasztás: Renzulli-Hartman: „Szempontsor a 

tehetséges tanulók kiválasztásához” és Gyarmathy Éva: 

„Az érdeklődés térképe” teszt alapján

• Célja: a gyerekek természettudományos érdeklődésének 

megalapozása, fejlesztése, bevonása a 

természettudományok bűvkörébe.



2c Természettudományos gyakorlat tantárgy

• 5. évfolyamtól kezdődően

• Kiválasztás: saját fejlesztésű természettudományos 

irányultságot mérő kérdőív alapján

• Heti 1 óra

• A bennünket körülvevő világ megismerésének módja, 

lehetőségei

• Tapasztalatszerzés, megfigyelés, vizsgálat végzése

• Rögzítés

• Kérdések megfogalmazása



2d „Gazdálkodás falun”

• 6. évfolyam

• 40 órás, azaz 1 hetes erdei iskolai program

• Feldolgozott témák:

– Fűben-fában orvosság

– Magból kenyér

– Tejben, vajban

– Tükröm, tükröm

– Táltos paripán

– Lazító, közösségépítő foglalkozások



2e „Láthatatlan világ”

• 7. évfolyam

• 30 órás tehetséggondozó program

• Fizika, kémia, biológia-környezettani ismeretek

• Kísérletek, megfigyelések végzése környezetünk azon 

részéből, amelyek már érzékszerveinkkel nem mindig 

megismerhetőek



2f  Projektmunka

• 8. évfolyam

• Önálló kutatás mentor tanár segítségével

• Több hónapon keresztül

• Gönczy Tehetségnap



2g Kincseink program

• Debrecen város tehetséggondozó programja

• Minden 4. osztályost mérnek – válogatás

• 6. és 7. évfolyamon 8-8 órát töltenek 

természettudományos ismeretek elsajátításával

• Mátrix alapján – a pedagógus tölti meg 

tartalommal



3 Természettudományos gondolkodás alapvető 

aspektusai

• Minden (célszerű) érzékszervemet használom a 

megfigyeléshez.

• A megfigyelt jelenségeket és dolgokat 

elkülönítem.

• Mintázatokat ismerek fel a megfigyelt 

jelenségek és dolgok körében.

• Hipotéziseket fogalmazok meg és tesztelek.

• Ok-okozati kapcsolatokról gondolkodok.



4 pillér

„A felfedezés a tananyag és a tanuló 

találkozásában valósul meg.” 

(Saul, Reardon, 1996)

1. Problémaalapú gondolkodás (probléma a napi 

életből, közvetlen környezetből)

2. Tapasztalás, vizsgálódás 

3. Önálló munka (a tanuló helyzetbe hozása)

4. Kommunikáció (érvelés, vita, magyarázat 

illetve folyamatos segítő értékelés során)



Amit tanultunk és alkalmazunk

• Aktív tanulási környezet

• Gardneri intelligenciaterületek

• Herron-skála

• Kérdezve tanulunk

• Hibákból tanulunk



Öveges professzor élete és munkássága



Léggömbrakéta fejlesztési céljai 

Herron-skála 1. szint

Gardneri intelligenciaterületek fejlesztése.

• Zenei: léggömbből kiáramló gáz hangjának 

megfigyelése a sebesség függvényében. 

• Vizuális-térbeli: léggömbrakéták 

versenyeztetése. 

Ismeretek szokatlan helyzetben való felidézése, 

alkalmazása. 

Egyszerű analógiáktól az absztrakt gondolkodásig 

jussanak el a tanulók.



Léggömb rakéta



Csipeszrakéta fejlesztési céljai

Herron-skála 1., 2., 3. szint

Gardneri intelligenciaterületek fejlesztése:

• Logikai-matematikai: mérések, számítások végzése 

különböző kísérleti összeállításokban.

• Vizuális-térbeli: golyó és a csipesz röppályájának 

megfigyelése.

• Zenei: a golyó és a csipesz koppanásának meghallása.  

A természettudományos gondolkodásmód 

fejlesztése:

• Több érzékszerv bevonása a kísérlet megfigyelésébe: 

látás, hallás, tapintás.

• A megfigyelések kategorizálása

• Metaforák és analógiák alkalmazása



Csipeszrakéta



Csillagszóróforgó fejlesztési céljai

Gardneri intelligenciaterületek fejlesztése:

• Zenei-vizuális: a csillagszóró égése közben keletkezett 

hanghatás és a mozgása közötti kapcsolat 

megfigyelése. 

• Térbeli: A csillagszóró mozgásához szükséges állvány 

összeszerelése.

Természettudományos gondolkodás fejlesztése: 

• Ismeretek szokatlan helyzetben való felidézése, 

alkalmazása. 

• Egyszerű analógiáktól az absztrakt gondolkodásig 

jussanak el a tanulók.



Csillagszóróforgó



Gyertyalibikóka fejlesztési céljai

Gardneri intelligenciaterületek fejlesztése: 

• Logikai-matematikai: mérések, számítások végzése az 

egyensúlyi állapot létrehozásához. 

• Testi-kinetikus: a mérleg mozgása és a viasz 

lecsöppenése közötti összefüggés megfigyelése.

Természettudományos gondolkodás fejlesztése: 

• Ismeretek szokatlan helyzetben való felidézése, 

alkalmazása. 

• Egyszerű analógiáktól az absztrakt gondolkodásig 

jussanak el a tanulók.



Gyertyalibikóka



Összegzés

Nagyon sok munka,

Nagyon sok tapasztalat,

Nagyon sok csillogó szem,

Köszönjük, hogy részt vehettünk.
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KÖSZÖNÖM 

A FIGYELMET!


