
42 TEHETSÉGFEJLESZTÉS

Ám vannak olyan emberek, olyan kivételes tehetségek, 
mondhatnánk géniuszok, akiknek a matematika teljesen 
mást jelent, mint egyszerű gazdasági, kereskedelmi muta-
tót, vagy éppen az alapműveltség részét. Számukra a ma-
tematika egy csoda, maga a megtestesült valóság.

Rengeteg példa létezik a nagyvilágból olyan emberekre, 
akik életüket úgy élik le, hogy a legkisebb gond nélkül ké-
pesek a matematika, a számok összefüggéseit felismerni, 
megérteni, sőt továbbfejleszteni.

Azonban azt a tényt nem szabad � gyelmen kívül hagy-
ni, hogy milyen nagy erő rejlik az ösztönzésben, az okta-
tásban és a szülők hozzáállásában a tehetséges gyermek 
kibontakozásához. Azért említenénk elsőként a szülőket 
és nem a pedagógusokat, hiszen a gyermek személyisége, 
fejlődése nem terelhető csupán a közoktatásra. A legjelen-
tősebb szerepet mindenféleképpen a szülő maga tölti be. 
Ő kezdi el irányítani gyermekét, segíteni azon az úton, 
amiben a gyermek egy „kicsit jobb, mint a többiek”. Ezért 
tehát rendkívül fontos az, hogy minden gyermek képes-
ségeinek, tudásának, érdeklődésének megfelelően kapjon 
lehetőséget tehetségének kibontakoztatására. 

A pedagógusok és iskolák felelősségteljes munkájára 
szükség van, hogy minden gyermek egy külön indivi-
duummá, önálló gondolkodással, önálló érzésekkel és 
sajátos igényekkel rendelkező lénnyé váljon. A pedagógu-
sok legfontosabb és legnehezebb munkája, hogy átlássák 
a gyermekek gondolatait, ismerjék vágyaikat. A tehet-
séggondozásban fontos olyan tankönyvet választani, ami 
hatékonyan segíti a gyermekek fejlődését és a pedagógus 
munkáját a felismerésben és a fejlesztésben.

Erre kiválóan alkalmasak az Apáczai Kiadó tankönyvei 
és kiadványai, amelyekkel a mindennapi tanítási-tanulási 
folyamatban di� erenciáltan taníthatunk:

– Okos(k)odó
– Napi(s) gyakorló
– Kompetenciafejlesztő játékok
– Szövegértést fejlesztő gyakorlatok
– Szöveges matematikafeladatok
– Matematika tankönyvek és feladatgyűjtemények
A „tehetségígéretek” felismerése már az óvodáskorban 

elkezdődik, ebben is segítséget nyújtanak a Kiadó köny-
vei. Az iskoláskor természetesen már más lehetőségeket 

kínál, azonban itt is óvatosan kell eljárnunk. A kisisko-
láskorban is alapozó munkát végezhetünk, csak más ér-
telemben, mint az óvodáskorban: elsősorban a tehetség 
általános képességeihez tartozó elemeit kell hatékonyan 
fejleszteni. Ha felbukkan a tehetség – pl. matematikai, 
nyelvi –, egyéni programmal lehet a fejlesztést megoldani.

A tehetségfejlesztés legkritikusabb pontja a tehetség felis-
merése és azonosítása. Dr. Gyarmathy Éva (1995) kutatá-
sában ezek a következők:

– A tesztek segítséget nyújthatnak, de önmagukban 
nem tévedhetetlenek, így nem jelenthetnek egyedüli meg-
oldást.

– A szunnyadó tehetség rejtekezik, gyakran ezért is ne-
héz felismerni. 

– A képesség és a teljesítmény két különböző dolog, 
gyakori az alulteljesítő tehetséges gyerek.

– A pedagógus vagy más fejlesztő szakember és a gyerek 
folyamatos együttes tevékenysége adja a legtöbb kapasz-
kodót a tehetség felismeréséhez.

– Minél több forrásból szerzünk a gyerekre vonatkozó 
információkat annak teljesítményéről, képességeiről, an-
nál megbízhatóbb az azonosítás.

A matematika és a számok világa összefüggések, szabá-
lyok, rendszerek kimeríthetetlen tárháza, ezért a szellemi 
tevékenység kiváló terepe már kevés ismeret és tapasztalat 
birtokában is. A kisgyermekeknél mutatkozó kiemelkedő 
matematikai képesség és érdeklődés, melyet elsősorban a 
magasabb szintű gondolkodás és az absztrakciós képesség 
korai megjelenése jellemez, később többnyire más terület-
re kanyarodik. A korai matematikai tehetség tehát több 
szempontból is jelentős.

A matematikai tehetségek főbb tulajdonságai felismerhető-
ek és fontos támpontot nyújtanak a pedagógusoknak. Ezek 
a jegyek a következők (Dr. Gyarmathy Éva, 1995):

– Kitartás és feladat-elkötelezettség a problémamegol-
dásban.

– Fáradhatatlan, ha matematikáról van szó.
– Csodálatba ejtik a tények, formulák stb.
– Keresi a problémákat.
– Kiváló emlékezete van számokra, formulákra, viszo-

nyokra, megoldási módokra stb.

LESTYÁN ERZSÉBETKÓS NÓRA

HOGYAN FEJLESSZÜK 
A MATEMATIKAI TEHETSÉGEKET?
A matematika elkísérte az emberiséget a fejlődés, a 
megismerés és a felismerés útján. Gondoljunk csak 
a legalapvetőbb dolgokra: nélküle nem ismernénk 
a terület-, kerületszámítást, vagy akár az összeadás és 
kivonás fogalmát sem. Tulajdonképpen a matematika 
az élet bármely területén, bárhol felfedezhető.
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– Rugalmas a gondolkodása a matematikai struktúrák 
és minták terén.

– Kiemelkedően jó vizuális képzelet jellemzi.
– A problémák és absztrakt viszonyok vizualizációjá-

nak képessége mutatkozik meg nála.
– A részleteken felülemelkedik, az összetettet egysze-

rűbbé teszi.
– A problémát gyorsan formalizálja és általánosítja.
– Hasonló problémákra már a közbülső logikai lépések 

kihagyásával reagál.
– Egyszerű, egyenes és elegáns megoldásokat keres.
– Verbális problémákat is egyenletben tud megfogal-

mazni és kezelni.

A következőkben olyan feladatokat mutatunk be az Apá-
czai Kiadó könyvei segítségével, melyek hatékonyan segí-
tik a tehetséges gyermekek kibontakozását. 

Képességfejlesztő matematikai feladatok
Ezek a feladatok hatékonyan fejlesztik a gondolkodási 
műveleteket, a szelektív � gyelmet, a rövidtávú memóriát 
és a szövegértést.

1. Ebben a feladatban a tanulók � gyelmének segítségé-
vel sajátíttatjuk el a matematikai szabályt.

2. A tanulók feladata a vastagon kijelölt matematikai fo-
galmak megtalálása a szövegben. Hatékonyan fejleszti a 
rövidtávú memóriát, hiszen semmilyen segédeszközt nem 
használhatnak feladat közben.

páros          többszörös           téglatest
öt, osztója, páratlan, páros, kevesebb, több, téglatest, 

kocka, test, többszörös, kivonandó, fele, páros, szorzandó, 
téglatest, többszörös, téglalap, gúla, páros, páratlan, tég-
latest, negyede, negatív, pozitív, sok, síkidom, osztandó, 
nyíl, reláció, többszörös, összeadás, ötöde, téglatest, páros, 
kivonandó, szorzás, művelet, maradék, osztás, összeadan-
dó, kisebbítendő, összeg, nagyobb, tag, szorzat, hányados, 
tízszerese, különbség, háromszög, kocka, szorzó

3. A tanulók rövidtávú memóriáját és a gondolkodás 
műveletei közül az analízist, szintézist, kategorizálást, 
összehasonlítást stb. jól fejlesztik azok a feladatok, ame-

lyeknél a különböző formában elhelyezett számokat kell 
megjegyezni, és felismerni a különbségeket.

Számolási készséget és szövegértést fejlesztő fel-
adatok:

1. A szöveges feladatok már az általános iskola első osz-
tályától segítséget adnak a szövegértésben és a matemati-
kai tehetség fejlesztésében. A Kiadó könyveiben számos 
olyan feladat található, amelyek segítik a pedagógusok 
di� erenciálási lehetőségeit.

2. A következő feladatnál a problémamegoldó gondolko-
dás teszi lehetővé a megfelelő nyitott mondat kiválasztását.

Feladat: Édesapa májusban 83 070 Ft � zetést és 12 400 Ft 
táppénzt kapott. Könyvrészletre � zetett 3500 Ft-ot, a kö-
vetkező havi ebédre pedig 7200 Ft-ot. Otthon elszámolást 
készített. Melyik sor jelentheti apa elszámolását?

a) 83 070 + 12 400 – 3 500 – 7 200
b) 83 070 + (12 400 – 3 500 – 7 200)
c) (83 070 + 12 400) – (7 200 – 3 500)
d) 83 070 + 12 400 – (3 500 + 7 200)

3. Azok a szöveges feladatok, amelyek több szempont 
alapján elemzik, mutatják be a feladatot (kép és szöveg 
együttes alkalmazása), a tanulók megismerő tevékenysé-
geit fejlesztik.

Feladat: Mennyit gyűjtsön egy-egy gyerek, ha egyfor-
mán akarnak hozzájárulni a szánkó árához? 

A szánkó ára 4680 Ft.

„A tehetség isteni áldás, de hihetetlen akarat és alázat nél-
kül mit sem ér.”                 (Steven Gerrard)

A fenti idézet is mutatja, hogy a tehetség kibontakozta-
tásában szükség van a gyermekre, a szülőkre és a pedagó-
gus kitartó és elhivatott munkájára.


