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A víz szinte mindenütt jelen van környezetünkben, mégis egy „különleges” anyag. Ennek az 

anyagnak vizsgáltuk fizikai, kémiai tulajdonságait, biokémiáját, előfordulását nem csak a 

természetben, hanem a népi hagyományokban is a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek 

Szövetsége támogatásával megvalósult tehetséggondozó műhelyünkben. 

A gyerekek tapasztalataira alapozva kívántuk fokozni a természettudományok iránti 

érdeklődésüket, fejleszteni problémamegoldó gondolkodásukat, kreativitásukat és társas 

kapcsolataikat. 

A műhely munkájában 12 tanuló vett részt, ezért a kezdeti időkben az önismeretre és a 

csoportalakításra helyeztük a hangsúlyt. Ez teremtette meg az alapot a későbbi sikeres együtt 

munkálkodáshoz.   

Ezt követte a vízről való eddigi ismereteik rendszerezése saját tapasztalataikra és 

tanulmányaikra építve. 

A vízzel végzett kísérletek kapcsán megismerték a kísérletezés módszertanát, hogyan kell 

megtervezni a gyakorlatot, hogyan juthatunk el a probléma felvetésétől a megoldásáig. 

Segítségével magyarázatot kaptak a mindennapi életben előforduló jelenségekre. 

A víz jelentőségéről és szerepéről kutakodtak a Bibliában. A lelki-szellemi élet területéről 

gyűjtött példákkal párhuzamot kerestek a mindennapi életből (lelki felüdülés, lelki élet 

tisztasága – divatos italok, vízszennyezés,…). 

Ezt követően a víz romboló munkáját és az ellene való védekezést tanulmányozták, 

modellezték. 

A víz gyógyhatásának vizsgálata kapcsán gyógynövénykertet telepítettek, gyógyteákat 

készítettek és meglátogatták a Miskolc-tapolcai Barlangfürdőt is.  

Az iható víz előállítását a vízműnél tett üzemlátogatás kapcsán ismerték meg. 

Áprilisban Egerbe kirándultak, az Eszterházy Károly Egyetem Varázstornyába. A 

Varázsterem interaktív eszközei kézzelfogható módon segítették a fizikai jelenségek 

megértését. A gyerekek tudományos „játékokat” játszhattak. A Csillagászati Múzeumban 

rácsodálkoztak a különböző távcsövekre, műszerekre. A Camera Obscura segítségével 

virtuális sétát tettek a városban. Rendhagyó órán vettek részt (Élet a vízcseppekben), majd a 

Planetáriumban az „Utazás a Naprendszerben” című előadást tekintették meg.  

Május végén Esztergomban jártunk. A Duna Múzeumban sajnos az állandó kiállítás felújítás 

miatt zárva van, de a múzeum munkatársai készséggel megmutatták a Látványtárat. A 

múzeumpedagógiai foglalkozáson megismerkedtek a „Vizes mesterségek”-kel.  
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A gyerekek nagy érdeklődéssel, hozzáértéssel, aktívan vettek részt a foglalkozásokon. 

Örömmel fedezték fel a már általuk is ismert jelenségeket, elevenítették fel tudásukat. 

Programunk zárásaként a tehetséggondozó műhely bemutatkozott iskolánk tanulóifjúságának 

és a szülőknek. A gyerekek izgatottan készültek a nyilvános szereplésre. Prezentációt 

készítettek, melyben a víz általuk legfontosabbnak tartott tulajdonságait foglalták össze, és 

felvillantottak néhány képet a foglalkozásokról. Kiválogatták azokat a korábban elvégzett 

kísérleteket, melyek leginkább felkeltették érdeklődésüket. Kiosztották egymás között a 

feladatokat: ki kinek adja át a meghívót, ki kezeli az IKT eszközöket, ki lesz a narrátor, kik 

végzik majd az egyes kísérleteket. A bemutatót megelőző délután előkészítették a szükséges 

eszközöket, anyagokat, berendezték az aulát.  

Május 25-én megtelt az iskola aulája: nagyon sok szülő fogadta el meghívásunkat. Az 

„előadók” fehér köpeny híján fehér ingbe öltözve álltak ki a közönség elé ezzel is felhívva a 

figyelmet a kísérletezés komolyságára. A hallgatóság érdeklődve figyelte az elhangzottakat, 

nagy taps kísérte a látványos kísérleteket. 

 

 

 

 

 


