
 TEHETSÉGGONDOZÓ SZAKKÖRÖK AZ ALSÓ TAGOZATON 

 

1.osztály 

Tanulást támogató játékok és mozgások szakkör 

Tanár: Kotormánné Erdei Erika 

E-mail: erika.kotorman@gmail.com 

Időpont: csütörtök 15.15-16.00 (heti 1 óra) 

Első időpont: október 13. (csütörtök) 9-es terem 

Létszám: max. 10 fő 

A szakkör célja: 

Elsősöknek szóló, a tananyag elsajátítását segítő képességfejlesztő 

szakkör. A foglalkozások során fejlődik az akaratlagos figyelem, a 

memória, a ritmusérzék, a téri tájékozódás, a finom és 

grafomotorika, valamint erősödnek a keresztcsatornák, a szem-kéz 

koordináció, a vonalkövetés, az emlékezet, a képzelet, a gondolkodás.  

 

 

 

 



 

2. osztály 

Matematika szakkör második évfolyamos diákok részére    

Tanár: Jencsikné Végh Adrienn 

E-mail: vadrienje@gmail.com 

Időpont: csütörtök 15.00-16.30 (heti 1 óra) 

Első időpont: október 13. (A22-es terem) 

Létszám: max. 16 fő 

A szakkör célja: 

A második évfolyamos matematika szakkör célja a matematikai 

feladványok, logikai játékok megismertetése és megszerettetése a 

gyerekekkel. A foglalkozások első részében feladatokat oldunk meg 

páros, vagy csoportmunkában. Ezek a feladatok nem a tanórai 

feladatok nehezített változatai, sokkal inkább beugratós, 

gondolkodtató feladványok. A szakköri alkalom második részében 

stratégiai, matematikához kapcsolódó játékokkal ismerkedünk meg, 

és játszunk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. osztály  

Matematika szakkör harmadik évfolyamos diákok részére    

Tanár: Erdősiné Gondos Judit 

E-mail: gondosjudit1@gmail.com 

Időpont: szerda 15.00-16.30  

Első időpont: október 13. 

Létszám: max. 16 fő 

A szakkör célja: 

A szakkörre azokat a 3. évfolyamos gyermekeket várjuk, akiket 

érdekel a matematika, szívesen töprengenek fejtörőkön, logikai 

feladványokon, kedvelik a stratégiai és társasjátékokat. A szakköri 

alkalmak során a gyerekek egyénileg, illetve kisebb csapatokban 

dolgozva foglalkoznak gondolkodtató matematikai feladatokkal, 

játékokkal, miközben fejlődik a kreativitásuk, problémamegoldó 

képességük. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. osztály 

Matematika szakkör negyedik évfolyamos diákok részére    

Tanár: Farkasházi Csilla 

E-mail: csillagfa0413@gmail.com 

Időpont: szerda 15.30-17.00 (heti 2 óra) I. emelet 127/A  

Első időpont: 2022. október 5.  

Létszám: max. 20 fő 

A szakkör célja: 

Fő célja a tehetséggondozás, Fazekasba járó és külsős diákok 

vesznek részt a foglalkozásokon körülbelül fele-fele arányban. A 

témakörök újra és újra előkerülnek egyre magasabb szinten, pl. 

logikai feladatok, matematikatörténeti érdekességek, kreativitást 

igénylő feladatok, különleges számok, rákmódszer, elemi matematikai 

ismeretekre épülő gondolkodtató feladatok, építkezés síkban és 

térben, síkgeometria, térgeometria, térlátást igénylő feladatok, 

tapasztalatokon alapuló következtetés, ok-okozat összefüggései, 

gondolkodtató matematikai játékok. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.osztály 

Tollforgató nyelvkincstár szakkör 3. osztályosok számára 

(tehetséggondozó szakkör) 

Tanár: Budácsik Éva 

E-mail: budacsikevi@gmail.com 

Időpont: szerda 15.00-16.00  

Első időpont: október 3. (9-es terem) 

Létszám: max. 15 fő 

A szakkör célja: 

Az anyanyelvhez kapcsolódó pozitív érzelmek erősítése, érdeklődés 

és kíváncsiság felkeltése az irodalom, a nyelvi játékok iránt. 

A tehetséggondozó szakkör feladatai által fejlődik az anyanyelvi 

kompetencia, ezen belül a szövegértés-szövegalkotás, kreativitás, 

problémamegoldó képesség. 

Megtapasztalják a gyerekek, hogy a magyar nyelv milyen sokszínű, 

milyen sokféle szórakozásra és szórakoztatásra alkalmas. 

Kreatív szövegalkotás, játékos szövegértés, valamint szellemi 

játékok és agytornák kerülnek előtérbe a foglalkozásokon. 

 

 

 

 

 


