SZIVÁRVÁNY
VIZUÁLIS TEHETSÉGGONDOZÓ MŰHELY
„A legnagyobb öröm az alkotásban a felszabadult, vég nélküli játék, új utak
nyitása, a harmónia és az örömszerzés a másik számára.”
Galánfi András (fafaragó)
Tehetségműhelyünk célja:
- a gyermekek élmény és fantázia világának képzeletének képi, térbeli,
szabad önkifejezése, a szépség iránti vonzódás és értékelő képesség
kialakulása
Feladatai:
- a gyermekek képi-plasztikai kifejező nyelvének, ábrázoló és konstruáló
képességének és vizuális látásmódjának megalapozása
- a gyermekek megismertetése az eszközök használatával, a különböző
anyagokkal, technikai alapelemekkel
- az alkotás öröméhez való eljutás
- az ábrázoló tevékenységhez szükséges készségek alakítása, fejlesztése
- a szem-kéz és finommotoros koordináció fejlesztése
- a megismerő, befogadó képesség, nyitottság, érdeklődés és kíváncsiság
fokozása
- gondolkodás, összehasonlítás, lényegkiemelés, ok-okozati összefüggések
feltárása problémamegoldó képesség fejlesztése
- a gyerekek valamennyi alkotásának értékként való kezelése, a konstruktív
vélemény nyilvánítás kialakítása
- a több érzékszervre ható ingereken keresztül a belső képek gazdagítása
(látás, hallás, tapintás, szaglás, ízlelés)
- a gyermeki kreativitás ösztönzése, motiválása, kitartás, feladattartás
fejlesztése

- feladatok iránti elkötelezettség, együttműködő képesség, tolerancia
kialakítása
- szülők tájékoztatása, egyetértése, bevonása
- kiállításokon, rajzpályázatokon való részvétel
Kiemelt feladatunknak tekintjük a természet szépségeinek megfigyelését, a
természetes anyagok és a népi kismesterségek megismertetését, alkalmazását az
alkotások elkészítésében.

A foglalkozások alapanyagai:
kavicsok, kövek
kagyló, csigaház
termések, termények
falevelek
magok
homok
fadarabok, ágak, botok
gyapjú, fonal
csuhé, kukoricaszár, kukoricahaj
gyöngy, flitter
üveg
textil, rongy, filcanyag
papír
gipsz
agyag
só-liszt gyurma, tészta
A foglalkozások technikái:
szövés
fonás
szabás-varrás
barkácsolás
kasírozás
nemezelés
batikolás
gyöngytechnikák
agyagozás
tojásfestés
decoupage

csomózás
körmöcskézés
mozaikolás
festés
foltképzés
foltberakás
pókháló szövés
hangszerkészítés
origami
babakészítés
montázs
A foglalkozások tematikája:
képalkotás homok, kavics, kagyló felhasználásával
termésbábok
csuhébabák, csuhé állatok
képalkotás magokból
Sün Balázs házának, erdejének, testvéreinek elkészítése
Mikulás
gyertyatartó üvegfestéssel
angyalka cserépből
malacka kesztyűbáb
kulcstartó vagy karkötő – körmöcskézés, fonás
terítő - batikolással
mackó - fonalragasztással
álarc farsangra
város dobozokból, papírokból
báli asztali dísz
babaruha mozaikolással
edények agyagból
horgász játék
virágkompozíció síkban
tojásfestés
nyaklánc, karkötő gyöngyszövéssel
kincses doboz
labdaevő sárkány (célba dobó tábla)
rongykép
tengerpart (terepasztal)
Szülők, partnerek segítésének, bevonásának formái:
- az óvodapedagógusokkal negyedévenkénti team megbeszéléseket tartunk

- szülők körében kérdőíves formában tájékozódunk gyermekükről
- nevelési évindító és záró szülői megbeszélést tartunk
- nyitott műhelyfoglalkozáson betekinthetnek a tehetséggondozás
folyamatába
- gyűjtő, kutató, megfigyelő munkába is bevonjuk a szülőket
Hatásvizsgálatok
Tehetséggondozó munkánkban az eredményesség és hatékonyság felmérését
illetve növelését, mérési-értékelési adatait az IMIP tartalmazza.
Az eredményességét az alábbiakkal vizsgáljuk:
- az egyéni fejlődés nyomon követésére szolgáló dokumentáció
(sikerkritériumok)
- partneri elégedettségi vizsgálatok

