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TEHETSÉGGONDOZÁS ÓVODÁNKBAN 

Az óvodánkban a tehetség fejlesztése sajátos körülmények között zajlik. Viszonylag kevés az 

a gyerek, akinek a tehetsége korán megnyilatkozik (kiválóan rajzol, énekel, számol fejben 

stb.), de a tehetség – ígéretek felfedezése és fejlesztése igazi kihívás az óvodapedagógus 

számára. 

Az óvodai tehetséggondozás a tehetség-ígéretek megtalálásával kezdődik, majd a fejlesztés 

mint az isteni szeretet helye és eszközei egyénre szabott módjaival folytatódik. 

Nálunk az óvodában a tehetséges gyermekek fejlesztése történhet az óvodai csoportban, 

illetve kreativitást fejlesztő „tehetséggondozó” foglalkozásokon- népi játék, néptánc és kreatív 

műhelyekben. Az óvodai csoportban a tehetségfejlesztés a mindennapi cselekvéses 

helyzetekbe van beépítve, a gyerekek szabadon dönthetnek, hogy részt vesznek-e a felkínált 

tevékenységben. Ezek a helyzetek nyitottak, bármikor bárki bekapcsolódhat vagy kiléphet a 

tevékenységből. Természetesen ezek a foglalkozások is játékosak. Ez hozzájárul az óvodás 

gyermek személyiségének alakulásához, amelyet az érzelmi biztonságot nyújtó, támogató 

környezet és az óvónő személyisége is segít. 

A tehetséges kisgyerekek korai jellemzői: 

 meglepő pontosságú, illetve részletességű hosszú- és rövidtávú memória, 

 az átlagnál sokkal hosszabb ideig képesek egy dologra figyelni, 

 gyorsan kialakuló, változatos és gazdag szókincs, 

 fejlett képzelőerő, amely megnyilvánulhat korai szerepjátékokban. 

 humorérzékben (kétéves kor körül szándékosan elferdít valami mondókát és aztán 

nevet ezen stb….)  

 magánál idősebb játszótársakat preferál (vagy pedig a sokkal fiatalabbakat, akiknek 

dirigálhat), 

 

 

 absztrakt gondolkodás, amely ebben ez életkorban főleg a nyelvi készségekben érhető 

tetten (időviszonyokra utaló szavak, mint pl. tegnap, este, 



 felsorolásokat másfél évesen "és"-sel köt össze; kétévesen olyan szavakat használ, 

mint pl. hanem, is, mégiscsak, múltkori, kedvenc; egyre több betűt felismer, esetleg 

olvasni is megtanul még négyéves kora előtt), 

 matematikai készségek is egyértelműen megjelennek (kétévesen 4-10 tárgyat stabilan 

megszámol; ismeri a több, kevesebb, ugyanannyi fogalmát; háromévesen 50-es 

számkörben összead, kivon), 

 saját személyről való tudatosság és önreflexió korai megjelenése (ilyesféle 

szóhasználatból, kifejezésekből látszik, mint "szerintem", "erre gondoltál", "baba 

eltöprengett", "jó itt feküdni"), 

 szenvedélyes érdeklődés a külvilág, az emberek, a tárgyak, természeti jelenségek, 

zene, gépek működése stb. irányában; már másfél-két évesen rengeteget kérdez, 

okokat és összefüggéseket próbál találni, 

 fejlett koordináció és finommotoros mozgás. 

A tehetséggondozás céljai: 

 a tehetséges gyermek erős oldalának fejlesztése; 

 egy adott tehetséges gyermek (tehetséggel összefüggő) gyenge oldalainak 

kiegyenlítése; 

 „megelőzés”, „légkörjavítás”; 

 olyan területek támogatása, amelyek kiegészítik a direkt tehetségfejlesztést. 

(RELAXÁCIÓ)   

A tehetséges gyermek erős oldalának fejlesztése  : Emlékezet, fantázia, logikus 

gondolkodás terén viszonylag könnyen felismerhető a tehetség-igéretes gyermek.  A gyermek 

egy-egy területen rengeteg ismeretanyagot halmoz fel. Segítenünk kell, hogy ezeket 

elmélyíteni tudja. Nem célunk, hogy koravén kis emberkéket neveljünk, de teremtsünk minél 

több lehetőséget, hogy játékos feladatokkal, játékhelyzetekben (logikai játékok, szerepjátékok 

stb.) minél több sikerélményt szerezzenek 

Minden terület fejlesztése 

A gyermekek fejlesztése során fontosnak tartjuk -a különleges esetleg fejlesztésre szoruló 

területek mellett-, az átlagos képességek, az egész személyiség támogatását  

A tehetséges gyermek gyenge oldalainak fejlesztése  

Tehetséggel összefüggő gyenge oldalon „hiányosságot” kell értenünk, amelyek a tehetség 

fejlődését megnehezítik, vagy éppenséggel megakadályozzák. A gyenge oldalak általában – 

valamiféle kiegyensúlyozatlan tehetségprofilban nyilvánulnak meg: 

Problémák jelenhetnek meg pszichomotoros képességek, érzelmi-szociális érettség vagy 

éppen a motiváció területén. Mindenesetre ezek a „hiányosságok a tehetség kifejlődését 

megnehezítik, esetleg megakadályozzák. A gyermek esetleges „gyenge” oldalát  



 

mindenképpen diagnosztizálni kell, amelyeknek mindegyike különböző bánásmódot 

igényel. Ezek alapján egy program, amely a tehetséggel kapcsolatos gyenge oldalakat akarja 

megszüntetni, pszichológiai bázisú kell, hogy legyen, és egyedi 

segítségnyújtásban nyilvánul meg. 

Az elfogadó,  személyiségfejlődést segítő légkör kialakítása elsődleges a csoportjainkban. 

A gyermeknek tisztában kell lennie saját értékeivel, de nem szabad, hogy túlbecsülje azt. Egy-

egy kiemelkedő gyermek integrálásában segíthet néhány más, intellektuális téren nem olyan 

kiváló társa. 

Kiegészítő tevékenységekeink: 

Olyan területek támogatása, amelyek közvetlenül semmit sem nyújtanak a gyermek 

tehetségének fejlesztésével kapcsolatban. Feladatuk: feltöltődés biztosítása.  (Például: az 

intellektuális képességekkel rendelkező gyermekeket festészetben, táncban vagy sportban 

„támogatjuk”.  

 


