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LEHET A MATEK IS ÉRDEKES!!! 

 

Tehetséggondozás matematikai kompetenciák fejlesztésével  

a Monori Kossuth Lajos Általános Iskolában 

a Nemzeti Tehetség Program támogatásával 
 

 Iskolánk diákjai a Nemzeti Tehetség Program támogatásával  egy féléven keresztül új 

megközelítésben ismerkedtek a matematika és a geometria rejtelmeivel. Minden új tudnivalót játszva 

tanultak meg, és a pályázat keretében beszerzett új, eddig ismeretlen eszközök segítségével azonnal a 

gyakorlatban is megvalósították azt, amiről szó volt: rajzoltak, hajtogattak, vágtak, építettek. 

 

Témakörök 

1/ Játék a síkon a TANGRAM  elemeivel, kerület , terület fogalmának kialakítása, rögzítése 

 2/ Szimmetria vizsgálata  

3/ Pentomino elemeivel játszunk a síkon  

4/ Építsünk testeket ! 

5/ GeoGebra program használata 

6/ Matematika múzeum  

7/ Tehetségnap, kreatív matematikai program az ÉlményMűhely segítségével 

 

Térszemlélet fejlesztését előtérbe helyező matematika szakkör foglalkozásait 2015 decemberében kezdtük 

el. A gyermekek az első foglalkozáson tesztet írtak, majd egy motiváló képsor és játék segítségével 

megismerkedtek az elkövetkező foglalkozások témáival. A szakkörre nem feltétlenül a jól teljesítő tanulókat 

szerveztük be. Tanórán látható, hogy jó gondolkodású kreatív a gyermek, de még szüksége van támogatásra, 

újabb élményekre ahhoz, hogy ki tudjon bontakozni tudása, megnyíljon érdeklődő legyen. a természetes 

gyermeki kíváncsiságot próbáltuk a foglalkozásokon újraéleszteni, változatos munkaformákkal, 

feladatokkal.  
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1/ Teszt írása 

          2/ Játék a tangrammmal 

Első foglakozáson tesztet írtak a gyermekek, ami azonnal értékelésre került. ezután egy kis ízelítőt kaptak az 

eljövendő órák témáiból.  

A végleges tanmenetet kialakításában figyelemmel voltam arra, hogy nagyon kis lépésekben haladjunk az 

egyszerűtől a bonyolultabb feladatok felé. Mindenki dolgozhatott a saját tempójában, nem kellett időre 

megoldani feladatot, minden probléma megoldása sikerélménnyel zárult. Minden foglalkozáson nagy 

segítség volt a két pedagógus jelenléte, hiszen így mindig azonnali segítséghez juthatott mindenki, ha 

igényelte. 

1/ Játék a síkon 

Első témakörünkben a síkon „játszottunk” a TANGRAM elemeivel, párhuzamosan kerületet becsültünk, 

mértünk. Már a második foglalkozáson egyre biztosabban bántak az elemekkel, rögzültek a geometriai 

alapfogalmak. A feladatok megoldását óvatosan úgy irányítottunk, hogy gondolkodásra, önálló munkára 

„kényszerítsük” gyermekeinket. 

A kerület terület fogalmára később pentominó segítségével visszatértünk! 
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 3/ Mindenki „dolgozik” 

                         

4/ Kép a tangram elemeiből , kerület számítással                                  5/ „terítős” feladat 

 6/Csoportmunka 

2/  Szimmetria  

A szimmetria fogalmát több oldalról sikerült körbejárnunk, érdekes feladatokon keresztül.  

 ( PREZI: https://prezi.com/gsq7379bdwnf/a-tengelyes-szimmetria-6ii9-anna-tothne-szalontay)  

Szimmetria keresése, először hajtogatással majd ragasztottunk, színeztünk, szimmetrikus alakzatokat! 

           

7/ Szimmetria feladat      8/ Szabadon választott feladat/ tangram 

https://prezi.com/gsq7379bdwnf/a-tengelyes-szimmetria-6ii9-anna-tothne-szalontay
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3/ Pentominó elemeivel tovább játszunk a síkon 

 Még mindig a síkon maradva új eszköz segítségével, rögzítettük mélyítettük az eddig megszerzett 

ismereteket, arra sarkallva gyermekeinket, hogy meglévő tudásukat alkalmazzák önállóan. logikus 

gondolkodásra, kreativitásra volt szükség a feladatok megoldásához. Minden órán szakítottunk időt , hogy a 

interaktív tábla segítségével feladatokat oldjunk meg, ami különösen közkedvelt lett!  

Nagyon jó feladatnak bizonyult a különböző téglalapok elkészítse pentominóból, kerületek területek 

összehasonlítása. Ötletességre, nézőpontok rugalmas változtatására volt szükség a feladatok megoldásához.  

 

             

9-10/ Elmélyülten folyik a munka 

4/ Építsünk testeket ! 

Síkból kilépve a térbe, elkészítettük a kocka 11 hálóját, vizsgáltuk tulajdonságait, jellemzőit. 

csoportosításokat végeztünk, lapokat, éleket,csúcsokat számolgattunk, a síkban megtanult alapfogalmakat – 

párhuzamos, merőleges- rögzítettük. Síkidomkészlet segítségével testhálókat készítettünk, elkészültek a 

szabályos testek minden csoport keze nyomán. 

                         

11/ Készül a kocka 11 hálója                                                                  12/ Az ügyesebbek fraktálokat 

építettek 

 



5 

 

                        

13/ Készülnek a testek… 

Felszín és térfogat fogalmát külön fogalakozásokon próbáltuk rögzíteni. Egységkockákból építettünk 

téglatesteket. Minden órára jutott játékos logikai feladat is, valamint az ismereteik rögzítését majd 

alkalmazását megcélzó tevékenység. Nézeti képek és vetületek készítése nagy élvezet volt a CUBO 

fakockák segítségével.  

 

                                        

14/ Építkezés a CUBO fakockával                                             15/ Terület foglalós játék 

5/ GeoGebra Program használata 

Több foglalkozást az informatika teremben tartottunk. Minden gépre fel lett telepítve a GeoGebra 5 

program. Minden gyermek kapott egy általunk készített munkafüzetet, amelynek segítségével meg tudott 

ismerkedni a program adta lehetőségekkel és a második foglalkozáson már önálló munkára is képes volt a 

gyermekek nagy része.  

 

 

16/ Folyik a munka az informatika teremben 
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 17/ Egyéni tempóban haladhattak feladataikkal                       18 / Egy kis segítség…. 

 

6/ Matematika múzeum 

Az ELTE matematika múzeumában Kabai 

Sándor foglakozással egybekötött előadásán 

vehettünk részt . Előzetesen egyeztettük a 

fogalakozás anyagát, így lehetőségünk volt 

felkészülni a találkozásra. Nagyon sok új , 

érdekes dologgal ismerkedtek meg a gyermekek, 

de büszkén tapasztalták, hogy felkészülésünknek 

meg volt az eredménye, hiszen érdemben részt 

tudtak venni a foglalkozáson.  

 

 19/ Matematika múzeumban 

7/ Tehetségnap, kreatív matematikai program az ÉlményMűhely segítségével 

Plakát részlet:  

ÉlményMűhely a Monori Kossuth Lajos Általános Iskolába látogat, ahol Szabó Ildikó, az 

ÉlményMűhely pedagógiai koordinátorának vezetésével számos legkevésbé sem hétköznapi 

mulatságban lehet része a diákoknak. Molekula-foci, óriás-nanocső építés, nanotechnológiai 

kosárlabda-bajnokság, JOVO és Jomili – többek között ez alkotja a programot! 



7 

 

 

Élményműhelyen 60 gyermek vett részt az iskolából 3-8 osztályig.  

Bevezetőben egy rövid előadást hallhattunk a nanotechnológiáról, majd 4 fős csoportokban dolgoztak, 

kreatívan építették a Molekula focit. Egy kis ízelítőt kaphattak a tehetséggondozó kör munkájából, emellett 

kedvet kaphattak a következő tanévre a szakköri munkához. Jó hangulatban tartalmasan telt el a két óra! 

Zárásként egy élménymegosztó beszélgetést tartottunk matematika órán,  amelyen kiderült hogy nagyon 

élvezték a feladatokat a gyermekek. Azok a tanulók is feltalálták magukat és sikerélményhez jutottak akik 

matematikából nem olyan ügyesek.  

Összességében úgy érzem sikerrel zárult ez a tehetséggondozó program. Több olyan tehetséges gyermek is 

részt vett akik nem tudnak tanórán jelesre teljesíteni, de itt kifejezetten jól tudták kamatoztatni 

kreativitásukat, jó kepésségüket. ezután önbizalmuk nőtt, hiszen bátrabban jelentkeztek matematika 

versenyre, tanórákon is aktívabbak lettek. Célunk ez volt!  

Monor 2016.06.16.            

         Darabos Attiláné  

 


