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Munka- és balesetvédelmi, tűzvédelmi oktatás 

Laborrend 

 

  A szabályokat a labor első használatakor mindenkinek meg kell ismernie, ezek 

tudomásulvételét aláírásával kell igazolnia!  

 A szabályok megszegéséből származó balesetekért, anyagi károkért az illető személyt 

terheli a felelősség!  

 A labor használói kötelesek megőrizni a labor rendjét, a berendezési tárgyak, eszközök, 

műszerek épségét! 

 A laborba táskát, kabátot bevinni tilos!  

 A laborban enni, inni szigorúan tilos!  

  Laboratóriumi edényekből enni vagy inni szigorúan tilos!  

 A laboratóriumi vízcsapokból inni szigorúan tilos!  

 Hosszú hajúak hajukat összefogva dolgozhatnak csak a laborban!  

 Kísérletezni csak tanári engedéllyel, tanári felügyelet mellett szabad!  

 A laborban a védőköpeny használata minden esetben kötelező! Ha a feladat indokolja, a 

további védőfelszerelések (védőszemüveg, gumikesztyű) használata is kötelező!  

  Az előkészített eszközökhöz és a munkaasztalon lévő csapokhoz csak a tanár 

engedélyével szabad hozzányúlni!  

 A kísérlet megkezdése előtt szükséges a kísérlet leírásának figyelmes elolvasása! A 

kiadott eszközöket és vegyszereket a leírt módon használjuk fel!  

 A vegyszeres üvegekből csak a szükséges mennyiséget vegyük ki tiszta, száraz 

vegyszeres kanállal!  
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 Szilárd vegyszereket mindig vegyszeres kanállal adagoljunk!  

 Vegyszert a laborba bevinni és onnan elvinni szigorúan tilos!  

 Vegyszert megkóstolni szigorúan tilos!  

 Megszagolni csak óvatosan az edény feletti légteret orrunk felé legyezgetve lehet!  

  Kémcsöveket 1/3 részénél tovább ne töltsük, melegítés esetén a kémcső száját magunktól 

és társainktól elfelé tartjuk!  

  A kísérleti munka elvégzése után a kísérleti eszközöket és a munkaasztalt rendezetten 

kell otthagyni! A lefolyóba szilárd anyagot nem szabad kiönteni! 
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BEVEZETÉS 

 

A TÁMOP 3.1.3. „Természettudományos oktatás megújítása és laboratórium kialakítása az ózdi 

BAZ Megyei József Attila Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégiumban” című projekt 

keretében elkészült tanári segédlet az általános iskolák 8. évfolyam biológia óráihoz ad segítséget.  

 

A projekt keretében létrehozott természettudományos laboratórium lehetőséget ad számos 

korszerű pedagógiai módszer alkalmazására.  

 

A foglalkozások rövid ismétléssel kezdődnek, ezt követi az új anyagrész feldolgozása 

megfigyelések, kísérletek formájában, végül a tapasztalatok megbeszélése. A tanítási egységek 45 

perce tervezettek. A megfigyelések, kísérletek elvégzésével a tanulók gyakorlati és elméleti tudása 

is bővül. A biológiatanárok számára is hasznos segítség a foglalkozások megtartásához, a diákok 

csoportos és egyéni foglalkoztatásában.  

 

A tanári segédletben leírt óratervek csak ajánlások. A kísérletek leírása és a mellékelt ábrák 

segítenek abban, hogy az egyes kísérletek a labor falain kívül is elvégezhetőek legyenek. 

 

A tanári segédlet felhasználásához eredményes munkát és sok sikert kíván: 

 

A szerző 
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1. A FÉNYMIKROSZKÓP 

 

Tematikai egység: Az emberi test felépítése 

Időtartam: 45 perc 

 

Célok: 

 A fénymikroszkóp részeinek és kezelésének megismerése. 

 A kutatási vágy felkeltése. 

 A tudományok (a biológia és fizika) közötti kölcsönhatás megláttatása. 

 

Fejlesztendő kompetenciák 

Megfigyelési, számolási, rajzolási, ábraelemzési és szövegértési készség. 

 

Szükséges ismeretek, készségek, bemeneti követelmények 

Fénytani lencsék, a fény tulajdonságai, a fényvisszaverődés és fény törésének törvényei, 

gömbtükrök nevezetes elemei, felhasználási területei  
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Óraterv 

 

Idő-

beosztás 
Tanári tevékenység 

Tanulói 

tevékenység 

munkaforma, 

módszerek 

Eszközök 

5 perc I. Bevezető kérdések frontális munka munkafüzet 

 

 

 

8 perc 

 

10 perc 

 

17 perc 

 

II. Új anyag feldolgozás 

tanulói kísérletekkel 

 

1. A fénymikroszkóp 

 

2. A fénymikroszkóp felépítése 

 

3. A fénymikroszkóp 

használatnak megtanulása 

hajszál vizsgálata 

 

 

 

Egyéni/frontális 

munka 

páros munka 

 

 

páros munka 

 

 

 

 

 

munkafüzet 

 

mikroszkóp 

munkafüzet 

 

mikroszkóp 

munkafüzet 

 

5 perc 

 

III. Összefoglalás 

A tanultak megbeszélése 

 

frontális munka 

 

munkafüzet 
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A FOGLALKOZÁS RÉSZLETES LEÍRÁSA 

 

Bevezetés – történeti áttekintés 

 

Olvasd el figyelmesen a szöveget!  

 

I. A fénymikroszkóp  

 

A mikroszkóp feltalálásának pontos körülményei máig vitatottak. A legelfogadottabb nézet szerint 

a holland szemüvegkészítő, Hans Janssen és fia, Zacharias Janssen [zahariász janszen] készítette 

az első fénymikroszkópot 1595 körül. Az 1600-as években Christiaan Huygens [krisztián 

höjhensz] kifejlesztett egy egyszerű, kétlencsés okulártípust. A szintén ebben az időben élt Antony 

van Leeuwenhoeknak [antoni fan lévenhuk] köszönhetjük, hogy az orvosok és biológusok 

használják a mikroszkópot. Az ő mikroszkópja mindössze egy lencséből állt, de nagyon jó 

nagyítású volt. Az első több tagból álló lencséket 1825-ben készítették. Az 1800-as évek második 

felében a híres német optikus, Carl Zeiss [kárl cejsz] és a fizikus Ernst Abbe [ernszt abe] dolgozta 

ki a lencsék gyártásának elméletét, és tökéletesítette a gyártásukat.  

 

1. Kik és mikor készítették az első mikroszkópot?  

1590-ben Hans Lippershey, Hans Janssen és fia Zacharias Janssen. 

 

2. Kinek köszönhetjük, hogy a gyógyításban használják a mikroszkópot?  

Anton van Leeuwenhoek-nek. 

 

3. Kik és mikor tökéletesítették a fénymikroszkóp gyártását?  

1872-ben Carl Zeiss optikus és Ernst Abbe fizikus. 
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A fénymikroszkóp 

Olvasd el figyelmesen a szöveget!  

 

A legelterjedtebb mikroszkóptípus a fénymikroszkóp. Ez egy olyan optikai eszköz, amely 

lencserendszer segítségével nagyított képet állít elő a vizsgált tárgyról.  

A fénymikroszkóp leglényegesebb része az optikai rendszer: szemlencse (okulár), tárgylencse 

(objektív), kondenzor, tükör.  

Az optikai rendszer hibátlan működését a mechanikai szerkezetek biztosítják: állvány, tárgyasztal, 

beállító csavarok, tubus. 

A mikroszkóp nagyítását a szemlencse és a tárgylencse nagyításának szorzata adja. Ha például a 

szemlencse nagyítása 10-szeres, a tárgylencséé, pedig 40-szeres, akkor a nagyítás 400-szoros. Az 

iskolai fénymikroszkópokkal elérhető legnagyobb nagyítás 1000–1500-szoros.  

A fénymikroszkóp felbontóképessége mikrométeres nagyságrendű. Mikroszkóppal metszetet, 

nyúzatot, kenetet és kaparékot vizsgálhatunk.  

A mikroszkópi vizsgálódásokhoz leggyakrabban az alábbi eszközökre és anyagokra lesz 

szükséged:  

 eszközök: tárgylemez, fedőlemez, szike, bonctű, szövettani csipesz, óraüveg, 

borotvapenge, borotva, olló, vékony, puha ecset, cseppentő, 

 anyagok: desztillált víz, 96 %-os alkohol, sóoldatok, zselatin, glicerin, festékek. 

 

 Értelmezd a kiemelt mondatot! 

Felbontóképesség az a szög, amely alatt két különálló pontot még külön-pontként érzékelünk. 

Vagyis a mikroszkóp felbontási határa azt a két tárgypont közötti távolságot jelenti a vizsgált 

tárgyon belül, amelynek a végpontjait még különálló pontokként lehet észlelni. A fénymikroszkóp 

esetében ez μm–  es távolság.(mm ezredrésze). 
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2.  A fénymikroszkóp felépítése  

Tanulmányozd a fénymikroszkóp felépítését! 

 

1. A fénymikroszkóp felépítése 

 

3. Tanuld meg a mikroszkóp használatát!  

• Egyik kezeddel fogd meg az állványt, és helyezd el a munkaasztalon úgy, hogy az állvány és a 

szemlencse feléd, irányuljon! (1. ábra)  

• A megfigyelésre kiválasztott anyagot helyezd a tárgyasztalon a tárgylemezre, majd a lemezt 

rögzítsd a tárgyleszorítóval!  

• Bizonyosodj meg róla, hogy a mintát a megfelelő mennyiségű és minőségű fény éri! Ha külső 

megvilágítású a mikroszkópod, mozgasd addig a tükröt, amíg az egész látótér egyenletesen 

világos nem lesz! (2. ábra)  

• Állítsd a mikroszkóp tárgylencséjét a legkisebb nagyításra! (3. ábra)  

• A durvabeállító csavar segítségével engedd le a tárgylencsét a fedőlemezhez úgy, hogy ne 

érintkezzenek! (4. ábra) 
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• Finombeállító csavarral élesítsd a képet!  

• A tárgyasztal mozgatásával nézd végig a képet! 

• Ha nagyobb nagyítást akarsz használni, a finombeállító csavar segítségével igazítsd a kép 

élességét!  

• Készíts rajzot a látottakról!  

• A mikroszkópizálás befejeztével emeld fel a tárgylencséket!  

• Állítsd azokat kis nagyításra! Vedd le a tárgylemezt a tárgyasztalról! 

 

 

2. A mikroszkóp használata 

 

Vizsgálatok, feladatok 

 

3.1 Hajszál vizsgálata 

Anyagok, eszközök: Fénymikroszkóp, tárgylemezek, fedőlemezek, hajszál 

A hajszálat helyezd a tárgylemezre, tedd rá a fedőlemezt, a tárgyasztalon rögzítsd a tárgylemezt 

Először kis, majd nagy nagyítás alatt vizsgáld meg a hajszáladat! Rajzold le a látott képet!  

Nagyítás mértéke: 
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Töltsd ki a táblázatot! 

 

Objektív 10 10 10 50 100 

(Tárgylencse)      

Okulár 10 20 30 10 10 

(Szemlencse)      

Nagyítás 100 200 300 500 1000 

 

Nagyítás: az objektív és az okulár nagyításának szorzatával egyenlő. 

 

Összefoglalás 

Nevezd meg a mikroszkóp részeit! 

A) makrométercsavar/durvabeállító csavar 

B) mikrométercsavar/finombeállító csavar 

C) állvány 

D) csukló 

E) talp 

F) szemlencse/okulár 

G) tubus 

H) revolverfej 

I) tárgylencse/objektív 

J) tárgyleszorító 

K) tárgyasztal 

L) kondenzor 

  

 
3. A mikroszkóp részei 
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2. EMBERI SZÖVETEK VIZSGÁLATA 

 

Tematikai egység: Az emberi test felépítése 

Időtartam: 45 perc 

 

Célok: 

 Ismerje fel fénymikroszkópi metszeten a különböző szöveteket.  

 A szövetekről szerzett ismeretek megerősítése.  

 Magyarázza el, hogy a különböző szövetek felépítése hogyan függ össze működésükkel.  

 

Fejlesztendő kompetenciák  

Megfigyelő-, logikus gondolkodás képessége. 

Ábraelemzési, rajzolási és összehasonlítási készség fejlesztése. 

 

Szükséges ismeretek, készségek, bemeneti követelmények 

Sejt, szövet fogalma. Hámszövetek jellemzői. A fénymikroszkóp felépítése., használata. A 

mikroszkóp nagyítása, kötőszövetek jellemzői, izomszövetek jellemzői. 
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Óraterv 

 

Idő-

beosztás 
Tanári tevékenység 

Tanulói 

tevékenység 

munkaforma, 

módszerek 

Eszközök 

5 perc I. Bevezető kérdések frontális munka munkafüzet 

 

 

 

15 perc 

 

10 perc 

 

10 perc 

 

  

 

II. Új anyag feldolgozás 

tanulói kísérletekkel 

1. vizsgálat 

Hámszövet vizsgálata 

2. vizsgálat 

Kötőszövetek vizsgálata 

3. vizsgálat 

Izomszövetek vizsgálata 

 

 

 

páros munka 

 

páros munka 

 

páros munka 

 

 

 

mikroszkóp, 

munkafüzet 

 

mikroszkóp, 

munkafüzet 

 

mikroszkóp, 

munkafüzet 

5 perc 

 

III. Összefoglalás 

A tanultak megbeszélése 

 

frontális munka 

 

munkafüzet 
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A FOGLALKOZÁS RÉSZLETES LEÍRÁSA 

 

Bevezető kérdések 

1. Sorold fel az egyed alatti szerveződési szinteket!  

Szervezet (egyed), szervrendszer, szerv, szövet, sejt. 

 

2. Egészítsd ki a megkezdett táblázatot! 

 

hámszövet kötőszövetek támasztószövet izomszövet Vér (szövet) idegszövet 

érzékhám Lazarostos k porcszövet simaizomszövet ------------ --------- 

pigmenthám ínszövet csontszövet harántcsíkolt i. ------------ ---------- 

mirigyhám zsírszövet ------------------ szívizomszövet --------------------------- 

fedőhám ---------- ---------------- --------------- ------------------------- 

felszívóhám --------- ---------------- ----------------- -------------------------- 

 

3. Miért speciális kötőszövet a vér?  

Folyékony kötőszövet. Sejt közötti állománya a vérplazma (folyadék), sejtes állománya a 

vérsejtek (vörösvérsejtek, fehérvérsejtek, vérlemezkék). 

 

Vizsgálatok 

 

1. Hámszövet vizsgálata - Egyrétegű laphám vizsgálata 

Anyagok, eszközök: Emlős veséből készített metszet, mikroszkóp 
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Tedd a vizsgálandó metszetet a mikroszkóp tárgyasztalára!  

Vizsgáld meg a sejteket először 200-szoros nagyításban! 

 

4. Egyrétegű laphám (emlős vese) 

 

a.) Figyeld meg a sejtek elhelyezkedését! Milyen alakú a sejtmag és hol helyezkedik el a sejtben? 

A metszeten egyrétegű laphámot és egyrétegű köbhámot figyelhetünk meg. Az egyrétegű laphám 

sejtjei laposak a sejtek szorosan illeszkednek egymáshoz. A sejtmag középen helyezkedik el, 

gömbölyű/ovális alakú. 

 

b.) Fokozd a nagyítást 400-szorosra! Rajzold le a mikroszkópban látottak egy jellemző részletét! 

 

c.) Csoportosítsd a hámszöveteket felépítés alapján!  

     Felépítés szerint: 

 Egyrétegű: laphám, köbhám, hengerhám, többmagsoros hengerhám. 

 Többrétegű: el nem szarusodó laphám, elszarusodó laphám. 

 

d.) Mi a különbség az egyrétegű és a többrétegű hám között? A sejtrétegek száma 

 

e.) Hol fordul elő többrétegű el nem szarusodó laphám?  

Olyan felületeken figyelhető meg, amelyek mechanikai hatásoknak vannak kitéve, de nem 

száradhatnak ki. Ez a szövet borítja a nyelőcső vagy a nyelv nyálkahártyájának felszínét. 
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2. Kötőszövetek vizsgálata - Zsírszövet vizsgálata 

Anyagok, eszközök: bőraljából készített metszet, mikroszkóp 

 

Vizsgáld meg a fehér zsírszövet mikroszkópi metszetét 200-szoros nagyításban! 

 

a.) Figyeld meg a zsírsejtek alakját és a sejtmagok elhelyezkedését nagyobb nagyításban! 

Rajzold le a látott kép jellemző részletét! 

 

5. Fehér zsírszövet 

A zsírsejtek alakja gömbölyű vagy sokszögletű. A zsírsejtek között vékony kötőszöveti rostok 

találhatók.  

 

b.) Mi a jelentősége a zsírszövetnek?  

Tápanyagraktár, energiaraktár, mechanikai védelem, hőszabályozás, zsírban oldódó vitaminok 

oldószere. 

 

c.) Hol fordul elő az ínszövet? Ín, tarkószalag, ízületi szalag 

 

d.) Mi a szerepe a laza rostos kötőszövetnek? 

Kitölti a hézagokat; egyes szervek vázát alkotja; részt vesz más szövetek táplálásában és 

beidegzésében (erekben és idegekben gazdag); biztosítja a szervezet rugalmasságát a mechanikai 

hatásokkal szemben; vízraktár a szervezet számára; falósejtjei révén védi a szervezetet az idegen 

anyagokkal szemben; a szövetek pusztulása után elősegíti azok regenerációját. 
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3. Izomszövetek vizsgálata - Harántcsíkolt izomszövet/vázizomszövet vizsgálata 

Anyagok, eszközök: harántcsíkolt izomszövetből készített metszet, mikroszkóp 

 

a.) Figyeld meg először 200-szoros nagyításban az izomrostokat! 

Az izomrostokat a kötőszöveti hüvely izomnyalábbá kapcsolja össze Az izomnyalábokat 

kötőszövetből álló izompólya burkolja. Az izomrostok henger alakúak, sokmagúak.  

 

6. Harántcsíkolt izomszövet 

 

b.) Mi jellemző a szövet működésére?  

Gyorsan húzódik össze, nagy erőkifejtésre képes, hamar elfárad, akaratunktól függően működik. 

 

c.) Minek a felépítésében vesz részt ez a szövet? Vázizmok 
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3. A BŐRLÉC ÉS A KÖRÖM VIZSGÁLATA 

 

Tematikai egység: A bőr és a mozgásszervrendszer 

Időtartam: 45 perc 

 

Cél: 

 Ismerje a bőr felépítését, szerepét, jelentőségét. 

 

Fejlesztendő kompetenciák  

Megfigyelőképesség és problémamegoldó gondolkodás.  

 

Szükséges ismeretek, készségek, bemeneti követelmények  

Kültakaró, szövet, emberi szövetek, hámszövet, kötőszövet, zsírszövet, bőr függelékei, külső 

elválasztású mirigyek 
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Óraterv 

 

Idő-

beosztás 
Tanári tevékenység 

Tanulói 

tevékenység 

munkaforma, 

módszerek 

Eszközök 

10 perc I. Bevezető kérdések 

 

frontális munka munkafüzet 

 

 

10 perc 

 

 

10 perc 

  

   

10 perc 

II. Új anyag feldolgozás 

tanulói kísérletekkel  

1. vizsgálat  

Bőrléc vizsgálata 

 

2. vizsgálat  

Szaru vizsgálata 

 

3. vizsgálat  

Köröm vizsgálata 

 

 

 

páros munka  

 

 

 

páros munka  

 

 

páros munka  

 

 

 

vizsgálat eszközei  

munkafüzet  

 

vizsgálat eszközei  

munkafüzet  

 

vizsgálat eszközei  

munkafüzet  

 

5 perc 

 

III. Összefoglalás 

A tanultak megbeszélése 

 

frontális munka 

 

munkafüzet 
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A FOGLALKOZÁS RÉSZLETES LEÍRÁSA 

 

Bevezető kérdések 

1. Milyen rétegei vannak a bőrnek? Töltsd ki a táblázatot! 

 

Rétegei Hám Irha Bőralja 

Jellemző szövettípus 
többrétegű 

elszarusodó laphám 
lazarostos kötőszövet zsírszövet (fehér) 

Feladatai 

mechanikai védelem 

sugárzástól, 

fertőzésektől véd 

anyagforgalom, 

hőszabályozás, 

védelem 

mechanikai védelem, 

hőszigetelés 

raktározás 

 

2. Mit értesz szövet alatt? Nevezd meg a az emberi szövetek nagy csoportjait! 

Szövet: közös eredetű, azonos működésű, hasonló felépítésű sejtek csoportjai. Az emberi/állati 

szövetek főbb csoportjai: hámszövet, kötő-és támasztószövetek, vér, izomszövetek, idegszövet. 

 

3. Milyen mirigyek találhatók a bőrben? Milyen típusúak? Mi a szerepűk? 

Külső elválasztású mirigyek, amelyek váladékukat a felszínre ürítik. Ilyen a verejtékmirigy és a 

faggyúmirigy. A verejtékmirigy váladéka a verejték, mely a hőszabályozásban és a kiválasztásban 

vesz részt, a faggyúmirigy váladéka a faggyú, mely puhítja a bőrt. Védő lipidréteget képez a 

szőrszálakon, hozzájárul a bőr vízhatlanságának kialakulásához, valószínűleg szerepe van a 

testszag kialakulásában is. 
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Vizsgálatok 

 

1. Bőrléc vizsgálata 

Anyagok, eszközök: fólia, ecset, bélyegzőpárna, olló, alumíniumpor, zsír, interaktív tábla 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5cyKnjesgcw 

 

Tanulmányozd az ujjbegy rajzolatait! Kend be vékonyan zsírral az ujjadat! 

Nyomd rá a fóliára, majd óvatosan szórj rá alumíniumport! A port egyenletesen oszlasd el a 

lenyomaton! Használhatsz hozzá finom sertéjű ecsetet! 

 

a.) Ragaszd az ujjlenyomatodat a munkafüzetbe! 

 

Nézd meg a következő videót! 

https://www.youtube.com/watch?v=5cyKnjesgcw 

 

b.) Nyomd a bélyegzőpárnára, majd a papírra az ujjadat! Figyeld meg és nevezd meg a 

mintázatokat! 

Mivel minden embernek más az ujjlenyomata, a feladatnak más-más eredménye fog születni. A 

gyakorlatban közzé tett rajzolatok alapján a tanulók megállapíthatják saját és társaik ujjainak 

mintázatát. 

Mintázatok lehetnek: ív, tornyos ív, hurok, összetett hurok, kettős hurok, spirális örvény, 

koncentrikus örvény. 

 

c.) Mit értesz bőrléc alatt? 

A kéz és a láb ujjain lévő sajátos rajzolatok, amelyek kiemelkedésekből és barázdákból állnak. Az 

élet folyamán változatlanok és minden embernél egyedi mintázatúak. 

 

d.) Nevezd meg a mintázatok alaptípusait! Ív, hurok és az örvény. 
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e.) Az ujjlenyomat vizsgálatának hol van szerepe a mindennapi életben? 

Azonosítás, pl. útlevél, bűnügyi nyilvántartás, apasági perek. 

 

2. Szaru kimutatása égetéssel  

 

Anyagok, eszközök: hajszálak, állati szőr, gyapjúfonal, pamutfonal, madártoll, borszeszégő, 

gyufa, csipesz  

A szaru kémiai természetét tekintve fehérje (keratin). Égése jellegzetes, kellemetlen szaggal jár. 

Ez alapján könnyen el tudjuk dönteni, hogy egy anyag szaruból áll vagy nem.  

 

Feladat:  

Csipesszel tarts a borszeszégő lángjába kis darab hajat, állati szőrt, gyapjúfonalat, pamutfonalat, 

madártollat!  

 

a.) Figyeld meg hogyan ég! Milyen a szaga? 

Jegyezd le tapasztalataidat!  

A pamutfonal kivételével a többi vizsgált anyag meggyújtva láng nélkül, perzselődve égnek, 

kellemetlen égett hajszagúak. 

 

b.) Mi az anyaga a vizsgált anyagoknak?  

A hajszál, az állati szőr, a gyapjúfonal és a madártoll anyaga szaru. 

 

c.) Mi a szerepe a kültakaró hámját védő szarurétegnek?  

 védelmet nyújt a kiszáradás ellen,  

 akadályozza a kórokozók bejutását a szervezetbe,  

  véd a mechanikai sérülések ellen,  

 függelékeivel együtt részt vesz az állat hőszabályozásában, megakadályozva a szervezet 

túlhevülését.  
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3. Köröm vizsgálata 

 

Nevezd meg a köröm részeit! 

 

 

7. A köröm részei 

 

a.) Figyeld meg a körmöd! 

 

alak szín hossz felszín tapintás 

     

 

b.) Milyen szerepe van a körömnek? 

Hajdanán a védekezést, kapaszkodást, a táplálék megragadását szolgálta, de az ujjak végpercének 

mechanikus védelme, és megtámasztása teszi lehetővé a szilárd fogást. Ezen felül esztétikai 

szerepe van. Az orvos a köröm állapotából sok betegségre következtethet. 
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4. A CSONTOK VIZSGÁLATA 

 

Tematikai egység: A bőr és a mozgásszervrendszer 

Időtartam: 45 perc 

 

Célok: 

 Ismerje fel fénymikroszkópos készítményen a csontszövetet.  

 Tudja a csont kémiai összetételét, ezek szerepét.  

 

Fejlesztendő kompetenciák  

Megfigyelő-, rajzolási-, problémamegoldó gondolkodás képessége. 

. 

Szükséges ismeretek, készségek, bemeneti követelmények 

Támasztószövetek, mozgásszervrendszer 
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Óraterv 

 

Idő-

beosztás 
Tanári tevékenység 

Tanulói 

tevékenység 

munkaforma, 

módszerek 

Eszközök 

5 perc I. Bevezető kérdések frontális munka munkafüzet 

 

 

 

 

10 perc 

 

 

25perc 

 

  

 

II. Új anyag feldolgozás 

tanulói kísérletekkel 

1. vizsgálat 

Csontszövet vizsgálata  

 

2. vizsgálat 

A csont kémiai összetevőinek 

vizsgálata  

 

 

 

 

 

páros munka 

 

 

csoport munka 

 

 

 

 

mikroszkóp 

 munkafüzet 

 

munkafüzet 

vizsgálat eszközei 

5 perc 

 

III. Összefoglalás 

A tanultak megbeszélése 

 

frontális munka 

 

munkafüzet 
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A FOGLALKOZÁS RÉSZLETES LEÍRÁSA 

 

Bevezető kérdések 

 

1. Sorold fel a mozgás passzív szervrendszerének feladatait!  

A szervezet szilárd váza, részt vesz a belső szervek védelmében és a csontvelő képzésében, 

megadja a test alakját, méreteit. 

 

2. Milyen csontokat ismersz alakjuk szerint? Lapos, csöves, köbös, szabálytalan alakúakat. 

 

3. Nevezd meg a csöves csont betűvel jelölt részeit!  

 

8. A csöves csont szerkezete 

 

A: szivacsos állomány  

B: csonthártya 

C: velőüreg  

D: Tömör csontállomány 

 

4. Mi található az A-val jelölt szerkezeti elemben? Vörös csontvelő. 
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5. Mi tölti ki a C-vel jelölt szerkezeti elemet? Sárga csontvelő. 

 

6. Milyen szövetek találhatók a csöves csontban? Támasztószövetek: csontszövet, porcszövet. 

 

1. Csontszövet vizsgálata  

 

Anyagok, eszközök: csontcsiszolat, mikroszkóp  

 

a.) Figyeld meg a csontcsiszolaton a csontsejtek alakját, elhelyezkedését 1000-szoros nagyításban!  

A csontsejtek szilvamag alakúak, soknyúlványúak, egyesével koncentrikus körökben 

helyezkednek el. 

 

b.) Rajzold le a látottak egy jellemző részletét!  

 

9. Csontszövet 

 

c.) Hol fordul elő ez a szövet? Testünk vázát alkotó csontokat építi fel. 

 

 

d.) A szövetek melyik csoportjába tartozik a csontszövet? Támasztószövet 
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2. A csont kémiai összetevőinek vizsgálata 

Anyagok, eszközök: 10 %-os sósav, csirkelábszárcsont, főzőpohár, vasháromláb, azbesztlap, 

gyufa 

 

 

 

 

Tegyél 10 %-os sósavat tartalmazó főzőpohárba csirkelábszárcsontot!  

 

a.) Figyeld meg a változást 2-3 nap elteltével! 

Gázfejlődés (buborékok) tapasztalható. 2-3 nap elteltével a csirkelábszárcsont hajlíthatóvá válik. 

A csont alakja megmarad.  

 

b.) Miért tapasztalunk gázfejlődést? Írd le a reakció egyenletét!  

A sósav a csont szervetlen alkotórészeivel – elsősorban a CaCO3-tal CO2-gáz fejlődése közben 

reagál.  

CaCO3 +2 HCl  →H2CO3 + CaCl2  

H2CO3  →CO2 +H2O 

 

c.) Miért vált hajlíthatóvá a csont?  

A sósav 2-3 nap elteltével kioldja a csont szervetlen, a szilárdságát biztosító alkotórészeit. Ezt 

nevezzük dekalcinálásnak.  

 

d.) Hogyan függnek össze a csontszövet tulajdonságai az összetételével?  

A csontszövet rendkívül kemény, igen nagy a szilárdsága, ugyanakkor jelentős a rugalmassága. 

Rugalmasságát a szerves vegyületek, szilárdságát a szervetlen vegyületek adják.  
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Mérj le egy zsírtalanított csirkelábcsontot, majd helyezd el a vasháromláb azbesztlapjára! Izzítsd 

15-20 percig!  

e.) Figyeld meg a változást! Mérd le újra a csontdarabot! Súlycsökkenés tapasztalható. 

 

f.) Számítsd ki a súlyveszteséget százalékban!  

A kapott adatok alapján a tanulók kiszámítják a súlyveszteséget. 

 

m1 = a kezdeti csonttömeg  

m2 = a hevítés utáni csonttömeg  

-m1 

Százalék számítása:   (Δm/m1)x100 
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g.) A kísérlet befejeztével üss rá a csirkecsontra! Mit tapasztalsz? Mi a magyarázata?  

A csont nagyon törékennyé, porlékonnyá vált, alakja változatlan maradt.  

A kihevített, kalcinált csont törékennyé vált, mivel a benne lévő szerves anyagok elégnek.  

 

h.) Hogyan nevezik a visszamaradó anyagot? Csontföld  

 

i.) Melyik vitamin szabályozza a kalciumnak a csontokba való beépülését? D-vitamin  

 

j.) Sorolj fel öt olyan ételt, mely D-vitamin tartalmaz!  

máj, tojássárgája, halmájolaj, margarin, vaj, tej 

 

k.) Melyek testünk legkisebb csontjai és melyik a legnagyobb?  

Legkisebb csontjaink a hallócsontok, legnagyobb csontunk a combcsont. 
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5. SEBEK, SÉRÜLÉSEK ELLÁTÁSA 

 

Tematikai egység: A bőr és a mozgásszervrendszer 

Időtartam: 45 perc 

 

Célok: 

 Ismerje a sebellátás menetét, teendőit. 

 Ismerje az égési sérülések típusait, kezelését. 

 Tudja, mikor, hogyan kell a mentőket értesíteni. 

 

Fejlesztendő kompetenciák  

Megfigyelő-, ismeretalkalmazási- logikus gondolkodás képessége, kommunikáció. 

 

Szükséges ismeretek, készségek, bemeneti követelmények 

Bőr felépítése és működése, a csontok felépítése és működése, izmok felépítése és működése. 

Savak, lúgok természete, hatása az emberi szervezetre, UV sugárzás hatása. 
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Óraterv 

 

Idő-

beosztás 
Tanári tevékenység 

Tanulói 

tevékenység 

munkaforma, 

módszerek 

Eszközök 

5 perc I. Bevezető kérdések frontális munka munkafüzet 

 

 

 

 

35 perc 

  

 

II. Új anyag feldolgozás 

tanulói kísérletekkel 

1. vizsgálat 

Sebellátás vizsgálata 

 

 

 

 

 

páros munka 

 

 

 

 

vizsgálat eszközei 

 munkafüzet 

 

5 perc 

 

III. Összefoglalás 

A tanultak megbeszélése 

 

frontális munka 

 

munkafüzet 
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A FOGLALKOZÁS RÉSZLETES LEÍRÁSA 

 

Bevezető kérdések 

1. Miért nevezik a bőrt a szervezet első védelmi vonalának? 

A bőr felső rétegét alkotó hámszövet sejtjei szorosan illeszkednek egymáshoz. Véd a mechanikai, 

kémiai, biológiai, hő és sugárhatásokkal szemben. 

 

2. Mi az elsősegélynyújtás célja és feladata? 

A sérült állapotromlásának megakadályozása, fájdalmának csökkentése és nyugalmának 

biztosítása. 

 

3.  Sorold fel a mozgás passzív szervrendszerének feladatait!  

A szervezet szilárd váza, részt vesz a belső szervek védelmében és a csontvelő képzésében, 

megadja a test alakját, méreteit. 

 

Vizsgálatok 

1. Sebellátás vizsgálata 

Anyagok, eszközök: fertőtlenítőszer, gyorstapasz, géz, kötözőpólya, ragtapasz, interaktív tábla 

 

Nézd meg az alábbi kisfilmeket, majd alkalmazd társadon a látottakat! 

tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/az-egeszseges-eletmod/az-egeszseges-eletmod/ 

Ujjkötés kézháton átvezetve 

Tapasztalat: A tanuló leírja tapasztalatait. 

 

Csukló rögzítése 

Tapasztalat: A tanuló leírja tapasztalatait. 

  

http://www.ozdijag.hu/


34 

 

 

 

 

TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0055 
„A természettudományos oktatás megújítása és laboratórium 

kialakítása az ózdi BAZ Megyei József Attila Gimnázium, 
Szakképző Iskola és Kollégiumban” 

 
Ózdi József Attila Gimnázium, Szakközépiskola és 

Kollégium  
Cím: 3600 Ózd, Bem út 14.  

www.ozdijag.hu  
www.szechenyi2020.hu 

 

Nyomókötés készítése 

Tapasztalat: A tanuló leírja tapasztalatait. 

 

a) Mit értesz seb alatt? 

A bőr folytonossági hiányának megszakadását. 

 

b.) Mi a legfontosabb szempont a seb ellátásakor? A fertőzés elkerülése. 

 

c.) Hogyan látsz el egy kisebb sebet, sérülést?  

Apróbb sebnél alkalmazható a fertőtlenítést követően gyorstapasz. 

 

d.) Mire ügyelsz kötözésnél? 

A seb környékét kifelé irányuló mozdulatokkal jódos vagy sebbenzines gézzel fertőtlenítjük. A 

géz a sebet takarja be. A kötés tartson jól, de ne legyen túl szoros. Fertőtlenítés előtt meg kell 

kérdezni, hogy allergiás-e a jódra? 

 

e.) Milyen típusai vannak a hőváltozás okozta sérüléseknek? 

Égési, fagyási, vegyi anyagok, nap által előidézett sérülések. 

 

f.) Mitől függ az égés veszélyessége? A sérült terület nagyságától és mélységétől. 

 

g.) Töltsd ki a táblázatot! Hasonlítsd össze az égés és a fagyás jellemzőit! 

 

 elsőfokú másodfokú harmadfokú 

Égés bőrpír, erős fájdalom hólyagképződés 

égés helye elfehéredik, 

elszenesedik, 

szövetek elhalnak 

Fagyás bőrsápadtság, bőrpír hólyagképződés, 

sötétlila bőrszín 
a bőr érzéketlenné válik 
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h.) Sorold fel a tiltó szabályokat! Mit nem szabad tenni? 

Tilos: 

 Sebbe nyúlni, azt tisztítani. 

 Fagyásnál, pl. a kezet forró vízbe tenni. 

 A sérült izületek mozgatása, helyretétele. 

 Gerincsérülés esetén a sérült mozgatása. 
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6. A C –VITAMIN KIMUTATÁSA 

 

Tematikai egység: A szervezet anyagforgalma 

Időtartam: 45 perc 

Célok: 

 Tudja, mi a különbség a táplálék és a tápanyag között.  

 Ismerje legfontosabb tápanyagaink (fehérjék, a szénhidrátok, a zsírok, az ásványi 

anyagok, a vitaminok, víz) szerepét, természetes forrásaikat, hiányuk vagy túlzott 

fogyasztásuk káros következményeit. 

  Ismerje az élelmi rostok jótékony hatását.  

 

Fejlesztendő kompetenciák 

Problémamegoldó gondolkodás képessége, számolási készség 

 

Szükséges ismeretek, készségek, bemeneti követelmények  

Élelmiszer, étel, tápanyag, minőségi és mennyiségi éhezés, alapanyagcsere. 
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Óraterv 

 

Idő-

beosztás 
Tanári tevékenység 

Tanulói 

tevékenység 

munkaforma, 

módszerek 

Eszközök 

5 perc I. Bevezető kérdések frontális munka munkafüzet 

 

 

 

 

 

35 perc 

 

II. Új anyag feldolgozás 

tanulói kísérletekkel 

 

1. vizsgálat 

A C-vitamin kimutatása  

 

 

 

 

 

páros munka 

 

 

 

 

munkafüzet 

vizsgálat eszközei 

 

5 perc 

 

III. Összefoglalás 

A tanultak megbeszélése 

egyéni 

frontális munka 

 

munkafüzet 
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A FOGLALKOZÁS RÉSZLETES LEÍRÁSA 

 

Bevezető kérdések 

1. a.) Milyen kapcsolat van a táplálék, a tápanyag és az étel között?  

A táplálék különböző tápanyagokból áll. Táplálékból különféle konyhatechnikai műveletek során 

készítjük az ételeinket.  

 

b.) Sorold fel az ember tápanyagait!  

Fehérjék, szénhidrátok, zsírok, ásványi sók, vitaminok, víz. 

 

2. Miért nélkülözhetetlenek a vitaminok a szervezet számára?  

Olyan szerves vegyületek, amelyek az élő szervezet normális működéséhez nélkülözhetetlenek. 

Csak igen kis mennyiségben szükségesek.  

Nem energiaforrások, és nem is építőanyagok, legtöbbször a szervezetben folyó anyagcsere-

folyamatokban fejtik ki hatásukat.  

 

3. Csoportosítsd a vitaminokat oldhatóságuk alapján!  

Megkülönböztetünk vízben és zsírban oldódó vitaminokat. A vízben oldódó vitaminok a 

szervezetben nem tárolódnak, ezért naponta pótolni kell azokat, pl. B-vitamin-csoport és a C-

vitamin. A zsírban oldódó (A, D, E, K) vitaminok a zsírraktárakban (például bőralja) tárolódnak, 

ezért nem szükséges naponta a szervezetünkbe juttatni őket.  

 

4. Mi történik, ha nem fogyasztunk zöldséget, gyümölcsöt? 

Vitaminhiány és az általa okozott hiánybetegségek lépnek fel. 

 

5. Mik azok a ballasztanyagok/élelmi rostok? Írj két példát ballasztanyagra!  

Olyan szénhidrátok, amelyeket nem tudunk megemészteni. Ilyenek például: pektin, cellulóz, 

lignin. A növényi sejtfalat alkotják. 
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Vizsgálat  

 

A C-vitamin kimutatása  

Anyagok, eszközök: alma, citrom, paradicsom, csipkebogyó, paprika, uborka, citrompótló 

tabletta, főzőpohár, tölcsér, szűrőpapír, olló, víz, szemcseppentő, KMnO4 (káliumpermanganát), 

gyümölcs-/zöldségcentrifuga  

 

A C-vitamin különböző növényekből kémiai reakcióval egyszerűen kimutatható.  

a.) A leszűrt gyümölcs- vagy zöldséglébe cseppenként adagolj hígított, de sötétlila színű KMnO4-

oldatot!  

 

b.) Oldjál fel vízben citrompótló tablettát, és azzal is végezd el próbát! Figyeld meg a 

színváltozást, majd rajzold le a látottakat!  

A vizsgálat a C-vitamin redukáló tulajdonságán alapszik. Reagensnek és indikátornak is a 

KMnO4-ot használunk. A KMnO4 savas közegben erősen oxidáló hatású. A C-vitamin KMnO4 

hatására oxidálódik (dehidro-aszkorbinsav), a kálium-permanganát színtelen anyagokká 

redukálódik. 

 

c.) Mit tapasztalsz a citrompótló tablettával végzett próbánál? Mire következtetsz a látottakból?  

Nem történt változás. Negatív eredményt kapunk.  

 

d.) Számold a KMnO4-oldat cseppjeit, és jegyezd le, hányadik cseppnél nincs már éles 

színváltozás!  

A vizsgálat eredményének feljegyzése. 

 

e.) Hogyan függ össze a fogyott cseppek száma a C-vitamin-tartalommal?  

Annál kevesebb csepp kell a KMnO4-ból, minél magasabb a gyümölcs C vitamin tartalma. 

Amikor a C-vitamin „elfogyott” (teljesen oxidálódott), akkor elszíntelenedik az oldat. 
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Olvasd el figyelmesen! 

Az 1928-ban Szent-Györgyi Albert ismeretlen anyagot talált a mellékvesében. Az összetétele: 

C6H8O6 volt, hexuronsavnak nevezte el Szegeden olyan növényi forrást keresett, melyből 

nagyobb mennyiségben lehet ezt az anyagot kivonni. Erre a célra a szegedi paprika felelt meg a 

legjobban. 10 liter présnedvből 6,5 gramm hexuronsavat állított elő. 1932-ben Szent-Györgyi a 

hexuronsavat azonosította a C- vitaminnal. Javaslatára a hexuronsavat a skorbut elleni hatására 

utalva aszkorbinsavnak nevezték el Szegeden a paprikából kiinduló C-vitamin gyártás módszerét 

is kidolgozta tudóstársaival. 1937-ben a stockholmi Királyi Karolinska Intézet neki ítélte a 

fiziológiai és orvosi Nobel-díjat, „a biológiai égésfolyamatok, különösképpen a C-vitamin és a 

fumársavkatalízis szerepének terén tett felfedezéseiért”. 

 

A C-vitamin vízben oldódó vitamin. Legnagyobb mennyiségben, a gyümölcsökben és 

zöldségfélékben fordul elő. Táplálékkal kell bevinnünk szervezetünkbe. Amennyiben ez nem 

történik meg, hiánytünetként vérzékenység ínysorvadás, izombántalmak, lassú sebgyógyulás a 

fertőzésekkel szembeni fogékonyság és gyulladások kialakulása figyelhető meg. 

 

a.) Ki volt Szent-Györgyi Albert? Nobel-díjas tudós. 

 

b.) Mikor és miért részesült Nobel-díjban?  

1937-ben, „a biológiai égésfolyamatok, különösképpen a C-vitamin és a fumársavkatalízis 

szerepének terén tett felfedezéseiért”. 

 

c.) Milyen hiánybetegségek alakulhatnak ki C-vitamin hiányában? 

Vérzékenység, ínysorvadás, izombántalmak, lassú sebgyógyulás, a fertőzésekkel szembeni 

fogékonyság és gyulladások. 

  

http://www.ozdijag.hu/


41 

 

 

 

 

TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0055 
„A természettudományos oktatás megújítása és laboratórium 

kialakítása az ózdi BAZ Megyei József Attila Gimnázium, 
Szakképző Iskola és Kollégiumban” 

 
Ózdi József Attila Gimnázium, Szakközépiskola és 

Kollégium  
Cím: 3600 Ózd, Bem út 14.  

www.ozdijag.hu  
www.szechenyi2020.hu 

 

Fejtsd meg az alábbi betűrejtvényeket! Kik Ők? Mi a közös bennük? 

 

TNESZ-GGYYÖIR  BRTEAL: ________________________________ 

HOÁL     YÖGGYR: _________________________________________ 

HVEEYS  GGYYÖR: ________________________________________ 

NYBÁÁR  TERÓBR: ________________________________________ 

ORBÁG   ESDÉN: ___________________________________________ 

SYÉKÉB  ÖGYYGR: ________________________________________ 

RENGIW  ŐNEJ: ____________________________________________ 

SÁYNIARH SONÁJ: _________________________________________ 

 

Megoldás: 

Magyar Nobel díjas tudósok 

Szent-Györgyi Albert: orvosi-és élettani, Oláh György: kémiai, Hevesy György: kémiai, 

Bárány Róbert: orvostudományi, Gábor Dénes: fizikai Békésy György: orvosi-élettani, 

Wigner Jenő: fizikai, Harsányi János: közgazdasági 
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7. EMÉSZTŐNEDVEK SZEREPE 

 

Tematikai egység: A szervezet anyagforgalma 

Időtartam: 45 perc 

 

Célok: 

 Ismerje a nyál a szénhidrátok emésztésében betöltött szerepét. 

 Ismerje a gyomornedvnek a fehérjék emésztésében betöltött szerepét és az epe 

hatását a zsírok emulgeálásában.  

 

Fejlesztendő kompetenciák  

Megfigyelő és problémamegoldó gondolkodás képessége. 

 

Szükséges ismeretek, készségek, bemeneti követelmények 

A táplálkozás. 
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Óraterv 

 

Idő-

beosztás 
Tanári tevékenység 

Tanulói 

tevékenység 

munkaforma, 

módszerek 

Eszközök 

5 perc I. Bevezető kérdések frontális munka munkafüzet 

 

 

 

 

10 perc 

 

 

15 perc 

 

10 perc 

 

 

 

 

II. Új anyag feldolgozás 

tanulói kísérletekkel 

1. vizsgálat 

A nyál összetételének 

vizsgálata 

2. vizsgálat 

Fehérjeemésztés kémcsőben  

 

3. vizsgálat 

Az epe szerepe a zsírok 

emulgeálásában 

 

 

 

 

csoport munka 

 

 

páros munka 

 

 

páros munka 

 

 

 

 

vizsgálat eszközei 

   munkafüzet 

 

munkafüzet 

vizsgálat eszközei 

 

munkafüzet 

vizsgálat eszközei 

 

5 perc 

 

III. Összefoglalás 

A tanultak megbeszélése 

 

frontális munka 

 

munkafüzet 
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A FOGLALKOZÁS RÉSZLETES LEÍRÁSA 

 

Bevezető kérdések  

1. Sorold fel a nyál feladatait! 

Fertőtlenít; a falatot átnedvesíti, nyelésre kész masszává alakítja; megkezdi a szénhidrátok 

bontását. 

 

2. Egészítsd ki a táblázatot!  

EMÉSZTŐNEDV EMÉSZTŐENZIM 

Termelődés 

helye 
Neve pH 

Mennyisége 

dm³/nap 
Neve Működése 

szájüreg nyál 6,2-7,4 0,5-1.5 amiláz Keményítő bontása 

gyomor gyomornedv 1-2 3 pepszinek Fehérje bontása 

hasnyálmirigy hasnyál 8 3 tripszin Fehérje bontása 

    lipáz Zsírok bontása 

    amiláz Keményítő bontása 

    nukleáz Nukleinsav bontása 

máj epe 7-8 0,7 - A lipideket 

emulgeálja 

Éhbél/vékonybél bélnedv 7,6 0,6-1 erepszin Fehérje bontása 

    
szénhidrát- 

bontók 
Keményítő bontása 

    zsírbontók Zsírok bontása 

    nukleázok Nukleinsav bontása 
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Vizsgálatok 

 

1. A nyál összetételének vizsgálata  

 

Anyagok, eszközök: nyál oldat, indikátorpapír, 1 M-os ecetsav, 0,2 M-os vas(III)klorid, 

kémcsövek, desztillált víz, főzőpoharak  

 

Öblítsd ki szádat 2-3-szor 10-15 cm3 desztillált vízzel! Önts az oldatból 3 kémcsőbe 5-5 cm
3
-t! Az 

első kémcsőbe cseppents néhány csepp ecetsavat, a másodikhoz ugyanannyi vas(III)kloridot, a 

harmadik kémcsőbe tegyél univerzál indikátort!  

 

a.) Milyen a nyáloldat folyékonysága?  

Sűrűn folyós, viszkózus → mucin tartalom okozza. 

 

b.) Mit tapasztaltál az egyes kémcsövekben? Indokold válaszodat!  

1. kémcső: ecetsav hatására pelyhes csapadék válik ki, a mucin miatt, amely fehérje tartalmú 

összetett szénhidrát. 

2. kémcső: megpirosodik a nyál, mivel rodanidot tartalmaz →a vas (III)-ionok a rodanidionokkal 

piros színű vegyületet képeznek. 

3. kémcső: pH-ja 6,2-7,4 között van, tehát gyengén savas vagy közel semleges kémhatású. 

 

c.) Rágj elég sokáig kenyeret! Mit tapasztalsz egy kis idő elteltével? Mi az oka?  

A kenyér édes ízűvé válik, hiszen az amiláz elkezdi cukrokká bontani a keményítőt. 
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2. Fehérjeemésztés kémcsőben  

 

Anyagok, eszközök: vékony, főtt tojásfehérje-szeletkék, 1 %-os pepszinoldat, víz, 0,3 %-os 

sósavoldat, 3 %-os Na2CO3-oldat, 37
 o
C-os vízfürdő, kémcsövek, főzőpoharak 

 

 

 

A kémcsőállványra helyezz 4 kémcsövet. Mindegyikbe tegyél 1 cm³ 1 %-os pepszinoldatot, 

tojásfehérje-szeletkéket. Az elsőhöz adj 15 cm³ vizet, majd tedd 37 
o
C-os vízfürdőbe. 

A második kémcsőhöz adj 1 cm³ 0,3 %-os sósavoldatot, majd helyezd 37 
o
C-os vízfürdőbe. 

A harmadik kémcsőhöz 1 cm³ 10 %-os sósavoldatot adjál, majd tedd 37 
o
C-os vízfürdőbe. 

A negyedik kémcsőbe 15 cm³ 3 %-os Na2CO3-oldat adj, majd helyezd 37 
o
C-os vízfürdőbe. 

 

               1.                                  2.                                3.                                  4. 

1. 1 cm
3
 1 %-os 

pepszinoldat 

tojásfehérje-

szeletkék 

15 cm
3
 víz 

1. 1 cm
3
 1 %-os 

pepszinoldat 

tojásfehérje-

szeletkék 

1 cm
3
 0,3 %-os 

sósavoldat 

1. 1 cm
3
 1 %-os 

pepszinoldat 

tojásfehérje-

szeletkék 

1 cm
3
 10 %-os 

sósavoldat 

1. 1 cm
3
 1 %-os 

pepszinoldat 

15 cm
3
 3 %-os 

Na2CO3-oldat 

tojásfehérje-

szeletkék 

2. 37 
o
C-os vízfürdő 2. 37 

o
C-os vízfürdő 2. 37 

o
C-os vízfürdő 2. 37 

o
C-os vízfürdő 

Tapasztalat: 
Nem történt 

változás. 

Tapasztalat: 
A fehérje 

feloldódott. 

Tapasztalat: 
Nem történt 

változás. 

Tapasztalat: 
Nem történt 

változás. 
 

a.) Melyik kémcsőben történt változás? Mivel magyarázod?  

A 2. kémcsőben, mivel ez a kémcső tartalmazza a gyomornedv összes összetevőjét. A pepszin ki 

tudta fejteni katalizáló hatását. A körülmények ebben a kémcsőben optimálisak az enzim 

működéséhez. 
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b.) Melyik kémcsövekben nem tapasztaltál változást? Mi lehet a magyarázata?  

Az első kémcsőben, mivel hiányzik a gyomornedvben előforduló sósav, ami a pepszin 

aktiválásához szükséges. A 3. kémcsőben, mivel a közeg túl savas, ezért a pepszin nem tudja 

katalizáló hatását kifejteni. A 4. kémcsőben, mivel a közeg lúgos, ezért a pepszin nem tudja 

katalizáló hatását kifejteni. 
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c.) Miért volt szükség a 37 
o
C-os vízfürdőre?  

Az ember szervezetében minden kémiai reakció ilyen hőmérsékleten megy végbe.  

 

d.) Miért volt szükség a 0,3 %-os sósavoldatra?  

A gyomornedv sósavtartalma 0,33 %-os.  

 

e.) Miért nem tudja magát megemészteni a gyomor?  

A gyomor nyálkahártyáját a nyálkatermelő sejtek által kiválasztott nyálkaréteg védi az 

önemésztéstől. 

 

3. Az epe szerepe a zsírok emulgeálásában  

Anyagok, eszközök: 2 db kémcső, desztillált víz, étolaj, csirke epe  

 

Vegyél két kémcsövet! Önts az egyikbe 4, a másikba 5 cm³desztillált vizet, majd mindkettőbe 0,5 

cm³ étolajat! Az első kémcsőbe tegyél még 1 cm³ csirke epét! Ezután hüvelykujjaddal jól fogd be 

a kémcsövek száját és rázd azokat alaposan össze, legalább 15 másodpercig. Állítsd a két 

kémcsövet egymás mellé és figyeld meg a változást!  

 

a.) Milyen különbségeket észlelsz a két kémcsőben?  

Az epét tartalmazó kémcső tartalma zavaros, opálos lesz, mert az epe „oldatba” vitte, emulgeálta 

az olajat. A második kémcsőben a víz és az olaj szétválik, az olaj a víz felszínén külön fázist alkot. 

 

b.) Mi termeli az epét, hol tárolódik, miképp fejti ki hatását?  

A máj termeli, epehólyagban tárolódik. Az epesavak vizes közegben a zsírok apró cseppeké 

alakításában, emulgeálásában vesznek részt. Ezzel a zsírrészecskék felületét nagyon megnöveli, 

ezáltal a lipáz hatását jelentős mértékben elősegíti. 
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8. A LÉGZÉS ÉLETTANI VIZSGÁLATA 

 

Tematikai egység: A szervezet anyagforgalma 

Időtartam: 45 perc 

 

Célok: 

 Ismerje a légzőrendszer felépítését és működését. 

 Magyarázza a légcsere, a gázcsere fogalmát.  

 Ismerjék meg a légzés megismertetésekor a különböző szervrendszerek 

együttműködését.  

 

Fejlesztendő kompetenciák  

Matematikai, ábraelemzési, összehasonlítási, problémamegoldó készség. 

 

Szükséges ismeretek, készségek, bemeneti követelmények 

Szövetek. Az ember lézése. 
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Óraterv 

 

Idő-

beosztás 
Tanári tevékenység 

Tanulói 

tevékenység 

munkaforma, 

módszerek 

Eszközök 

3 perc I. Bevezető kérdések frontális munka munkafüzet 

 

 

 

 

6 perc 

 

 

3 perc 

 

18 perc 

 

 

10 perc 

 

 

 

II. Új anyag feldolgozás 

tanulói kísérletekkel 

1. vizsgálat 

A kilélegzett levegő szén-

dioxid tartalmának 

kimutatása 

2. vizsgálat 

A kilélegzett levegő víz 

tartalmának kimutatása  

3. vizsgálat 

Donders-féle tüdőmodell 

elkészítése 

4. vizsgálat 

Izommunka hatása a légzésre 

 

 

 

 

páros munka 

 

 

páros munka 

 

 

csoport munka 

 

páros 

 

 

 

 

vizsgálat eszközei 

   munkafüzet 

 

munkafüzet 

vizsgálat eszközei 

munkafüzet 

vizsgálat eszközei 

 

munkafüzet 

vizsgálat eszközei 

 

5 perc 

 

III. Összefoglalás 

A tanultak megbeszélése 

 

frontális munka 

 

munkafüzet 
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A FOGLALKOZÁS RÉSZLETES LEÍRÁSA 

 

Bevezető kérdések  

 

1. Mi a légzés, mi a feladata? 

A légzés gázcsere. Feladata: a szervezet életműködéséhez szükséges oxigén felvétele a külvilágból 

és eljuttatása a sejtekig, és az életműködések során keletkezett széndioxid eltávolítása a 

szervezetből a külvilágba.  

 

2. Nevezd meg az ábra betűkkel jelölt részeit!  

A. orrüreg B. szájüreg C. garat D. gége E. légcső F. tüdő G. mellhártya H. rekeszizom  

 

 

 

10. A légzőszervrendszer 
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1. A kilélegzett levegő szén-dioxid tartalmának kimutatása  

Anyagok, eszközök: kémcső, mészvíz, üvegcső  

 

Tölts meg egy kémcsövet félig mészvízzel! Dugj bele az aljáig egy vékony üvegcsövet, és azon 

keresztül fújd át többször a levegőt! 

 

a.) Mit tapasztalsz?  

A kémcsőben a mészvíz megzavarosodik.  

 

b.) Magyarázd a látottakat!  

  Ca(OH)2 + CO2=CaCO3      CaCO3 nem oldódik vízben.  

 

c.) Mit bizonyítasz a kísérlettel? A kilélegzett levegő szén-dioxidot tartalmaz. 

 

2. A kilélegzett levegő víztartalmának kimutatása  

Anyagok, eszközök: tükör/üveglap  

 

Száraz, hideg üveglapra vagy tükörre lehelj rá! Mit tapasztalsz?  

Az üveg/tükörfelület a lecsapódó vízpárától elhomályosodik. 

 

3. Donders-féle tüdőmodell elkészítése (műanyag tüdő készítése) 

Anyagok, eszközök: PET palack, lufi (2 db), gumi (membrán), szigetelő szalag, szívószál vagy 

gumicső, gyurma  
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Vágd le a PET palack alját. (Könnyebb, ha előbb rajzszöggel lyukat szúrsz bele.) Kösd el egy 

lufinak a nyakát. Vágd le a másik végét és feszítsd ki a lufit az üveg alja felett. 

Szúrj egy szívószálat egy másik lufi nyakába. Gumival rögzítsd, hogy ne mozduljon el. (Legyen 

szoros, de ne nyomja össze a szívószálat.) 

Az üvegbe a száján át nyomd bele a szívószál lufis végét úgy, hogy a szívószál a tetején kilógjon. 

Gyurmaragasztóval szorosan zárd le.  

Óvatosan húzd meg a lufi csomóját az üveg alján.  

 

a.) Mit tapasztaltál? A lufi felfújódott. 

 

b.) Mit szemléltet ez a modell? 

Az ember légzőszervrendszerét, annak működését, vagyis a légzést. 

 

c.) Mi történt a lufi mozgatásakor? 

A külső lufi kihúzásával nagyobb tér keletkezik az üveg belsejében. A levegő a szívószálon át 

kiáramlik, majd a belső teret megtöltve bekerül az üvegbe. Ha elengedjük, a lufi újra leereszt. Ez a 

folyamat hasonlít a tüdőben lejátszódó folyamatokra légvételnél. 

 

d.) Vonj párhuzamot a modell és az ember légzőszervrendszere között! Mi minek felel meg? 

 

   

  11. Donders-féle modell         12. A légzőszervrendszer 
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Szívószál: torok, légcső: szívószálhoz hasonlóan engedi a levegőt a tüdőbe 

Lufi az üvegben: tüdő: a lufihoz hasonlóan „fújódik” fel 

Külső lufi: rekeszizom: fel-le mozogva növeli a mellkas térfogatát 

 

4. Izommunka hatása a légzésre 

Anyagok, eszközök: stopperóra 

 

Számold meg társad percenkénti légzésszámát ülő helyzetben (nyugalomban)! Végeztess velük 1-

2 percig helyben futást, majd ismét számold a légvételek számát egy perc alatt! Számold ki a 

légzési perctérfogatot! Figyeld meg, hány perc alatt áll vissza az eredeti állapot! 

Csoport 

Légzésszám 

Nyugalomban Munkavégzés 

után 
 

Légzési perctérfogat 

Nyugalomban Munkavégzés 

után 
 

saját   
 

  
 

Társ neve   
 

  
 

  

Nyugodt belégzés során percenként átlagosan 16-szor veszünk levegőt. Ekkor egy légvétellel kb. 

0,5 dm
3 

levegő cserélődik ki a tüdőnkben. Ez azt jelenti, hogy percenként 8 dm
3
 levegőt 

használunk fel (légzési perctérfogat).  

Munkavégzéskor megnövekszik az oxigénszükséglet és ennek megfelelően nő a légvételek száma. 
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9. EMLŐS VÉR VIZSGÁLATA 

 

Tematikai egység: A szervezet anyagforgalma 

Időtartam: 45 perc 

 

Célok: 

 Ismerje a vér fizikai, kémiai és biológiai jellemzőit, szerepét az élő szervezet belső 

egyensúlyának kialakításában.  

 Ismerje a vér útját, a vérkörök feladatát, a keringési rendszer részeit. 

 

Fejlesztendő kompetenciák  

Megfigyelő-, ismeretalkalmazási- logikus gondolkodás képessége és folyamatelemző készség. 

 

Szükséges ismeretek, készségek, bemeneti követelmények 

Szív szerepe, verőér, véna, hajszálér, nagyvérkör, kisvérkör, vérplazma, alakos elemek, vér 

összetétele, vérfesték/hemoglobin, hemolízis. 
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Óraterv 

 

Idő-

beosztás 
Tanári tevékenység 

Tanulói 

tevékenység 

munkaforma, 

módszerek 

Eszközök 

10 perc I. Bevezető kérdések frontális munka munkafüzet 

 

 

 

 

10 perc 

 

10 perc 

 

10 perc 

 

 

  

 

II. Új anyag feldolgozás 

tanulói kísérletekkel 

1. vizsgálat 

Emberi vér mikroszkópos 

vizsgálata  

2. vizsgálat 

A vérfesték szerepe  

3. vizsgálat 

A vérfesték a vértesteken belül 

van 

 

 

 

 

 

páros munka 

 

páros munka 

 

 

páros munka 

 

 

 

 

mikroszkóp 

   munkafüzet 

 

munkafüzet 

vizsgálat eszközei 

munkafüzet 

vizsgálat eszközei 

5 perc 

 

III. Összefoglalás 

A tanultak megbeszélése 

 

frontális munka 

 

munkafüzet 
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A FOGLALKOZÁS RÉSZLETES LEÍRÁSA 

 

Bevezető kérdések 

1. Mi a vér? Kötőszövet, melynek sejt közötti állománya folyékony halmazállapotú. 

 

2. Egészítsd ki a táblázatot! 

 

1. Emberi vér mikroszkópos vizsgálata  

Anyagok, eszközök: emberi vérkenet, fénymikroszkóp  

a.) Vizsgálj emberi vérkenetet mikroszkópban!  

Rajzold le mikroszkópban a látott kép jellemző részletét! 

 

13. Vérkenet 

  

Alakos 

elemek 

vörös 

vérsejt 
vérlemezke 

fehérvérsejtek 

granulocita 

 
monocita limfocita 

Élettartam 

(nap) 
120 9-11 néhány hosszabb élettartam 

Funkció 

légzési 

gázokat 

szállítja 

 

véralvadás endocitózisra képesek 
ellenanyag 

termelés 

Keletkezési 

hely 
a vörös csontvelőben nyirokszervek 

Száma 

db/mm³ 
5 millió 300 ezer 5-8 ezer 
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b.) Milyen vérsejttípusok láthatók? Vörösvértestek és fehérvérsejtek. Vérkenet festésekor a 

vörösvérsejtek és a vérlemezkék rózsaszínűre festődnek, a fehérvérsejtek plazmája a kék 

különböző árnyalataiban tűnik elő, magjuk pedig lilásra színeződik. 

 

c.) Mi a különbség az embervér két látott vérsejtje között?  

A vörösvértestek korong (fánk) alakúak, nincs sejtmagjuk, a fehérvérsejtekből sokkal kevesebbet 

látunk, gömbölyűek, sejtmagjuk van.  

 

d.) Mi a falósejtek feladata?  

A falósejtek, melyek fehérvérsejtek, amőbaszerű mozgást végeznek, állábak segítségével 

változtatják helyüket. Ezáltal képesek a hajszálerek falát átlépve kijutni a környező szövetekbe. 

Kiszűrik, majd bekebelezik és lebontják a kórokozókat. E tulajdonságuk révén fontos 

védőszerepet töltenek be a szervezetben 

 

2. A vérfesték szerepe  

Anyagok, eszközök: 2 db kémcső, fiziológiás sóoldat, nátrium-hidroszulfit  

 

a.) Tegyél két kémcsőbe néhány csepp emlősvért! Hígítsd fel fiziológiás konyhasó-oldattal 2 cm³-

re! Dugaszold be a kémcsövek száját és rázd jól össze! Mit tapasztalsz? Magyarázd a 

látottakat!  

A vér élénkvörös lesz, mert a hemoglobin a kémcsőben lévő oxigént megkötötte, és azzal egy 

könnyen bomló vegyületet, oxihemoglobint alkot.  

 

b.) A két kémcső közül az egyikbe tegyél késhegynyi nátrium-hidroszulfitot és óvatosan rázd 

össze! Mit tapasztalsz? Magyarázd a látottakat!  

Pár másodperc alatt az oldat sötét liláspiros lesz, mert a nátrium-hidroszulfit redulálószer és 

elvonja az oxigént a hemoglobintól.  
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3. A vérfesték a vértesteken belül van  

Anyagok, eszközök: emlősvér, 2 db kémcső, fiziológiás sóoldat, desztillált víz  

 

Tegyél két kémcsőbe néhány csepp vért! Az első kémcső tartalmát fiziológiás sóoldattal, a 

másodikét desztillált vízzel hígítsd 2-3cm³-re! Mit tapasztalsz? Magyarázd a látottakat!  

Az első kémcsőben a sejtek épek maradnak, nem pukkadnak szét, a folyadék áttetsző piros. A 2. 

kémcsőben átlátszó piros lesz a folyadék. A desztillált víz mint hígabb közeg, behatol a magasabb 

koncentrációjú vértestekbe, azokat felduzzasztja, a vértestek szétpukkadnak. Így a vértestekből 

kijutó vérfesték egyenletesen oszlik el a folyadékban. Ez a folyamat a hemolízis/vérsejtoldás. 
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10. A SZÍV MŰKÖDÉSE 

 

Tematikai egység: A szervezet anyagforgalma 

Időtartam: 45 perc 

 

Célok: 

 Ismerje a szív felépítését és működését.  

 Tudja a vérnyomás fogalmát és normál értékét.  

 Tudjon pulzust és vérnyomást mérni.  

 

Fejlesztendő kompetenciák  

Megfigyelő-, logikus gondolkodás képessége és folyamatelemző készség. 

 

Szükséges ismeretek, készségek, bemeneti követelmények 

Szívburok, szívbelhártya, szívizom, jobb és bal szívfél, pitvar, kamra, szívbillentyűk, koszorúerek, 

szinuszcsomó, szívciklus, vérnyomás, verőér, véna, hajszálér, nagyvérkör, kisvérkör 
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Óraterv 

 

Idő-

beosztás 
Tanári tevékenység 

Tanulói 

tevékenység 

munkaforma, 

módszerek 

Eszközök 

10 perc I. Bevezető kérdések frontális munka munkafüzet 

 

 

 

 

10 perc 

 

20 perc 

 

  

 

II. Új anyag feldolgozás 

tanulói kísérletekkel 

1. vizsgálat 

A pulzus vizsgálata  

 

2. vizsgálat 

Vérnyomás mérése 

 

 

 

 

páros munka 

 

 

csoport munka 

 

 

 

 

   munkafüzet 

 

munkafüzet 

vérnyomásmérő 

5 perc 

 

III. Összefoglalás 

A tanultak megbeszélése 

 

frontális munka 

 

munkafüzet 
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A FOGLALKOZÁS RÉSZLETES LEÍRÁSA 

 

Bevezető kérdések  

 

1. Mi a szerepe a keringési rendszernek?  

A vér mozgatása (ezen keresztül a sejtek közötti kapcsolat biztosítása). A vér tápanyagokat (amit a 

táplálkozás szervrendszeréből vesz fel) légzési gázokat (amit a légzés szervrendszeréből vesz fel) 

szállít a sejtekhez, onnan bomlástermékeket vesz fel és juttatja a kiválasztás szervrendszeréhez 

Ezen kívül hormonokat is szállít, de részt vesz hőszabályozásban is. 

 

2. Milyen szervekből áll a keringési rendszer? Szív, verőerek, hajszálerek, gyűjtőerek. 

 

3. Mi a kis és a nagy vérkör feladata?  

A kis vérkör a szív és a tüdő, a nagy vérkör a szív és a test között létesít kapcsolatot. Kis vérkör: 

jobb kamrából kilépő tüdőverőér szén-dioxidban dús vért (ami a testből jött, testgyűjtőéren, jobb 

pitvaron keresztül) szállít a tüdőbe. Gázcsere után a tüdőgyűjtőér oxigéndús vért visz a bal 

pitvarba. A nagy vérkör a bal kamrából a fő verőérrel, az aortával indul ki. Friss, oxigén-, 

tápanyagdús vérrel látja el a testet, verőereken, hajszálverőereken keresztül. A sejtekben az 

anyagok kicserélődnek, a szén-dioxidban dús vér a hajszálgyűjtőereken, gyűjtőereken keresztül a 

testgyűjtőérbe kerül, ami a jobb pitvarba torkollik. 

 

4. Hol helyezkedik el a szív?  

A mellüregben, középen kötőszövettel van felfüggesztve. Körülbelül kétharmada a középvonaltól 

kissé balra, egyharmada jobbra esik. 
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5. Írd a betűk mellé a szív egyes részeinek nevét! 

 

 

14. A szív felépítése 

 

A jobb pitvar  B. aorta C. tüdő artéria D. bal pitvar E. tüdő véna F. billentyűk G. bal kamra  

H. szívsövény I. jobb kamra 

 

Vizsgálatok  

 

1. A pulzus vizsgálata  

Eszköz: stopperóra  

 

Tapintsd ki csuklód verőerét összezárt mutató-, középső és gyűrűsujjaddal! Figyeld az órád és 

számold a pulzusodat egy percig! Ezután végezz 15 mély térdhajlítást, és ismételten mérd meg 

percenkénti pulzusszámodat! Várj 30 másodpercet, majd számold meg újra a pulzusodat! Ismételd 

meg a feladatot 25 térdhajlítással is! Készíts táblázatot az alábbi minta alapján, és jegyezd fel 

benne a kapott értékeket! Végezd el a vizsgálatot csoporttársadon is! 
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Értékek 

Pulzusszám/perc 
 

nyugalomban 

15 

térdhajlítás 

után 

30 sec-mal a 

térdhajlítás 

után 

25 

térdhajlítás 

után 

30 sec-mal a 

térdhajlítás 

után 

Saját      

Társ      

 

a.) Mi az oka az értékek közötti eltéréseknek?  

Izommunka hatására a szív üteme lényegesen meggyorsul. 

 

b.) Mivel egyezik meg a pulzusod (érveréseid) száma? 

A szív összehúzódásainak számával. (Egészséges embernél 70 - 80 körül lesz, gyerekeknél több.) 

 

c.) Hasonlítsd össze kapott értékeidet padtársad értékeivel! Milyen tényezők befolyásolhatják a 

pulzus értékét? 

A nyugalmi pulzus értéke átlagosan 72/perc. Befolyásolhatja: aktív mozgás, stressz, láz, alacsony 

vörösvértest szám, gyógyszerek stb.  

 

d.) Mi a pulzus? A szív összehúzódását követő, a verőerek falán végigfutó tágulási hullám. 

 

2. Vérnyomásmérés  

Eszköz: vérnyomásmérő, stopper 

 

Tedd szabaddá a felkarodat, majd helyezd rá a vérnyomásmérő mandzsettáját! Kapcsold be a 

vérnyomásmérőt, és várj addig, míg a kijelzőn villogva megjelennek a vérnyomásadatok! Mérd 

meg társad vérnyomását is!  
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a.) Mi a vérnyomás? A vérnek az erek falára kifejtett nyomása, értéke átlagosan 120/80 Hgmm.  

 

b.) Hogyan hat az izommunka a keringésre? Mérd meg társad vérnyomását, pulzusát, számold 

meg a légvételek számát! 

 

 Pulzusszám Szisztolés érték Diasztolés érték Légzésszám 

nyugalomban     

15 térdhajlítás 

után 

    

5 perccel a 

térdhajlítás 

után 

    

 

Mit tapasztaltál? 

Nyugalomban a pulzusszám 60-80, vérnyomás szisztolés értéke 120-140, vérnyomás diasztolés 

értéke 70-90, légzésszám 14-18 között van. Közvetlenül 15 guggolás után minden érték 

emelkedik, attól függően, hogy ki milyen intenzitással végzi a testmozgást. Majd a guggolás után 

5 perccel minden érték visszaáll a normális értékhatárok közé. Ennek az a magyarázata, hogy 

sportolás, testi munka vagy pszichikai hatásra fokozódik a szervezet oxigén-és tápanyagigénye, 

amely az idegrendszer szimpatikus hatásának az eredménye. 

 

c.) Mit fejez ki a két szám?  

pl. vérnyomás 120/80 Hgmm. Az első szám (példánkban a 120), szisztolés érték, ez jelzi a szív 

összehúzódása során mért vérnyomást. A törtjel után következő szám a diasztolés 

vérnyomásérték, amit a szív elernyedésekor mérnek. (Példánkban ez az érték 80.) A szív 

összehúzódásakor, illetve elernyedésekor a- leggyakrabban a felkar verőerén-mért értékek. 

 

d.) Mire lehet következtetni az értékekből? Magas vagy alacsony vérnyomásra. 
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e.) Milyen betegségek állhatnak a magas vérnyomás hátterében? 

pl. cukorbetegség, vesebetegség, érelmeszesedés stb.  

 

f.) Számítsd ki, hogy körülbelül hányszor húzódott össze a szíved a 14. születésnapodig!  

1 perc alatt 70-szer húzódik össze  

1 óra alatt 60x70=4200  

1 nap alatt 24x4200=100800  

1 év alatt 365x100800=36792000  

14 év alatt 14x36792000=515088000-szer húzódott össze. 
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11. LÁTÁS-ÉLETTANI VIZSGÁLATOK 

 

Tematikai egység: Az életfolyamatok szabályozása és az érzékelés 

Időtartam: 45 perc 

Célok: 

 Ábrán ismerje fel a szem alapvető részeit.  

 Magyarázza el a szemüveggel korrigálható fénytörési hibákat.  

  Ismertessen egyszerű kísérleteket a vakfolt, a színtévesztés, a látásélesség és a térbeli 

tájékozódás vizsgálatára.  

 Próbálja ki és magyarázza a pupillareflexet.  

 

Fejlesztendő kompetenciák  

Megfigyelő- és ismeretalkalmazási készség fejlesztése. Logikus gondolkodás képességének 

fejlesztése.  

 

Szükséges ismeretek, készségek, bemeneti követelmények  

Inger, ingerület, érzet, az érzékszervek felépítése, vakfolt, fénytörési hibák. 
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Óraterv 

 

Idő-

beosztás 
Tanári tevékenység 

Tanulói 

tevékenység 

munkaforma, 

módszerek 

Eszközök 

10 perc I. Bevezető kérdések frontális munka munkafüzet 

 

 

 

7 perc 

  

 

13 perc 

 

 

5 perc 

 

5 perc 

 

 

II. Új anyag feldolgozás 

tanulói kísérletekkel 

 

1. A szem alkalmazkodása a 

fényhez  

2. vizsgálat  

Látásélesség vizsgálata 

3. vizsgálat  

Színtévesztés vizsgálata 

4. vizsgálat 

Trükkös képek 

 

 

 

 

páros munka 

 

 

páros munka 

 

egyéni 

 

egyéni 

 

 

 

 

munkafüzet 

 

munkafüzet 

 

munkafüzet 

 

munkafüzet 

 

5 perc 

 

III. Összefoglalás 

A tanultak megbeszélése 

 

frontális munka 

 

munkafüzet 
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A FOGLALKOZÁS RÉSZLETES LEÍRÁSA 

 

Bevezető kérdések: 

 

1. Idézzük fel az érzékelés folyamatáról tanultakat! Hogyan lesz az ingerből érzet? 

Inger – receptor- inger felvétele, ingerület keletkezése- ingerület vezetése (érzőidegek)- érzet az 

agykéreg megfelelő érzőközpontjában. 

 

2. Mi az érzékszerv? 

Az érzékelést végző receptorsejtek és a hozzájuk tartozó, működésüket segítő segédberendezéseik 

egysége. 

 

3. Hol helyezkedik el a szem? 

A koponya csontos szemüregében, zsíros kötőszövetbe ágyazva, a szemmozgató izmoktól 

körülvéve helyezkedik el. (A csontos szemüreg határa nemi bélyeg, mert a férfiaké szögletes, a 

nőké lekerekítettebb.) 

 

4. Nevezd meg a szem részeit! Írd a betűk mellé az egyes részek nevét! Jelöld a szem fénytörő 

közegeit! 

 

15. Szem felépítése 
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A) ínhártya B) érhártya C) ideghártya D) sugártest E) szemlencse F) szivárványhártya G) pupilla  

H) szemcsarnok I) szaruhártya J) lencsefüggesztő rostok K) látóideg M) sárgafolt N) 

ideghártya/retina O) üvegtest P) szemmozgató izom 

 

Mit érzékelnek az ideghártya egyes receptorsejtjei? 

Pálcikák: fény – árnyék, csapok: színérzékelés, vörös, zöld, kék. 

 

Vizsgálatok 

1. A szem alkalmazkodása a fény erősségéhez  

 

a.) Fordítsd társadat a fény felé, és figyeld meg mindkét szeme pupillájának tágasságát!  

Milyenek a pupillái?  

Mindkét pupilla azonos nagyságú, csak a fény erősségétől függően tágabb vagy szűkebb.  

 

b.) Ezután takard le az egyik szemét, és figyeld meg a szabadon maradt pupillájának működését! 

Mi történik?  

Letakarva az egyik szemet, a másik szem szivárványhártyájának apró izmai tágra nyitják a le nem 

takart szem pupilláját. 

 

c.) Ismét tedd szabaddá társad mindkét szemét és figyeld meg mindkét pupilla tágasságát!  

Mi történik?  

Mindkét szem pupillája összeszűkül.  

 

d.) Mi a pupilla? Hogyan szabályozza az ideghártyára jutó fény mennyiségét?  

A szivárványhártya közepén található kerek nyílás, mely a szivárványhártya apró izmainak 

hatására erős fényben szűkül, sötétben tágul.  
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2. Látásélesség vizsgálata 

 

A vizsgálat menete 

A látásélességet vizsgáló táblától kb. 5 méterre üljünk le! Kérjük meg a társunkat, hogy mutassa a 

számokat, formákat! Ugyanígy próbáljuk elolvasni a másik táblán szereplő szöveget! 

Cseréljünk a társunkkal szerepet! 

Ha szemüvegesek vagyunk, szemüveggel és anélkül is végezzük el a gyakorlatot! 

 

16. Látásélesség vizsgálat 

Írd le meddig ismerted fel a számokat! A tanuló felírja. 

Ha szemüveges vagy, meddig tudtad elolvasni? 

Szemüveggel: 

Szemüveg nélkül: 

Magyarázat: 

A normális látásélességű ember 5 méterről könnyen felismeri a jeleket. A látásélesség mértéke az 

a legkisebb szám (betű, alakzat) amit a vizsgált személy még biztosan felismer. Minden ábra úgy 

van megszerkesztve, hogy meghatározott távolságból nézve az egész ábra 5 szögperc alatt 

látsszon. A látásélesség jellemzésére a vízus képletét használjuk: V = d/D, ahol d a páciens 

olvasótáblától való távolsága (általában 5 m), D pedig az a távolság, ahonnan a még felismert 

legkisebb ábra 5 szögperc alatt látszódik. Normál látásélességű egyénnél: V = 5/5, azaz 5 méterről 

azt az ábrát is felismeri, amely 5 méter távolságból látható 5 szögperc alatt. 
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3. Színtévesztés vizsgálata 

Nézd meg a csereszíntáblát! 

Milyen számok vannak az alábbi ábrákon? 

16, 74 

 

           

17. Színtévesztés 

Ha lenne társaink között színtévesztő, akkor a következő színpárokat nem tudná 

megkülönböztetni: vöröset a zöldtől, kéket a sárgától. 

 

Magyarázat 

A színtévesztő emberek ideghártyája valamelyik alapszín iránt csökkent érzékenységű, hiányzik a 

színt érzékelő sejteknek, a csapoknak bizonyos színre érzékeny típusa. Rendszerint a kiegészítő 

színpárokat nem tudják megkülönböztetni. A csereszíntáblán általában az egyik szín az alap, a 

másik színből van kialakítva, pl. a szám. 
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1. Trükkös képek 

Az alábbi ábrákat külön-külön nézegessük, ha kell, változtassuk a látótávolságot! 

Mit látunk a képen? Egy serleget, két emberi fejet profilból 

 

18. Optikai csalódások 

Különbözőek- e a belső körök? A belső köröket különböző méretűnek érzékeljük. 

 

19. Optikai csalódások 

A belső körök egyformák. 

Magyarázat: 

Egy optikai csalódást (más néven vizuális illúziót) vizuálisan észlelt képek jellemeznek, melyek 

eltérnek az objektív valóságtól. A szem által gyűjtött információ az agyban úgy kerül 

feldolgozásra, hogy egy olyan észleletet adjon, ami nem egyezik az ingerforrás egy fizikai 

mértékével. 
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12. HOGYAN HALLUNK? 

 

Tematikai egység: Az életfolyamatok szabályozása és az érzékelés 

Időtartam: 45 perc 

 

Cél: 

 Ismerje a hallószerv felépítését és működését.  

 

Fejlesztendő kompetenciák 

Megfigyelési képesség, logikus gondolkodás. 

 

Szükséges ismeretek, készségek, bemeneti követelmények 

A fül felépítése és működése. 
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Óraterv 

 

Idő-

beosztás 
Tanári tevékenység 

Tanulói 

tevékenység 

munkaforma, 

módszerek 

Eszközök 

5 perc I. Bevezető kérdések frontális munka munkafüzet 

 

 

 

 

8 perc 

 

 

8 perc 

 

8 perc 

11 perc 

 

II. Új anyag feldolgozás 

tanulói kísérletekkel 

 

1. vizsgálat 

A hangok szétterjednek 

2. vizsgálat 

Hangos és halk 

3. vizsgálat  

Hangerő mérése 

4. vizsgálat 

Magas és alacsony 

 

 

 

 

egyéni munka 

 

 

páros munka 

 

páros munka 

páros munka 

 

 

 

 

 

 

munkafüzet 

vizsgálat eszközei  

 

munkafüzet 

vizsgálat eszközei 

munkafüzet 

vizsgálat eszközei 

munkafüzet 

vizsgálat eszközei 

5 perc 

 

III. Összefoglalás 

A tanultak megbeszélése 

 

frontális munka 

 

munkafüzet 
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A FOGLALKOZÁS RÉSZLETES LEÍRÁSA 

 

Bevezető kérdések  

 

1. Mit jelent az alábbi szólás?  

Süket füleknek beszél. Hiába beszél, nem hallgatnak rá. 

A füle botját sem mozdítja. Rá sem hederít. 

Hegyezi a fülét. Nagyon figyel, hallgatózik. 

 

2. Nevezd meg a fül részeit a videó megtekintése után! 

https://www.youtube.com/watch?v=9Cv7EjVJLLk 

 

 

 

20. A fül felépítése 

 

A. fülkagyló   B. külső hallójárat  C. dobhártya D. hallócsontocskák E. fülkürt  F. csiga G. 

félkörös ívjáratok H. tömlőcske I. zsákocska J. hallóideg 
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Vizsgálatok  

1. A hangok szétterjednek  

Eszközök: villa, fémasztal, üvegkancsó, víz  

 

Tedd a villát a füledhez! Hallasz-e valamit a villától? Nem.  

Ütögesd a villa ágait az asztal széléhez, tartsd a villát a füledhez? Mit hallasz? Gyenge zúgást.  

Meddig hallod? Mindaddig, amíg a villa ágai rezegnek.  

Hogyan jut el a füledhez a hang? A levegőben terjedő hullámként.  

Ütögesd a villa ágait az asztal széléhez, majd tedd füled az asztalra! Honnan hallod most a 

hangot? Asztalból.  

Ütögesd a villa ágait az asztal széléhez, majd mártsd a vizeskancsóba lévő vízbe! Ügyelj arra, 

hogy a villa ne érjen hozzá a kancsó üvegfalához! Tedd füledet a kancsóhoz! Hallasz-e valamit? 

Zúgást. 

Honnan, min keresztül érkezett a hang most a füledhez? A vízen keresztül.  

Miről győződtél meg a hang terjedésével kapcsolatban? A hang nemcsak a levegőben, hanem 

szilárd és folyékony halmazállapotú anyagokon át is eljut a fülemhez. 

 

2. Hangos és halk  

Eszközök: körömreszelő, fémasztal  

 

Helyezd az asztal szélére a körömreszelőt és pengesd meg jó erősen! Figyeld meg a hang 

erősségét? Ezután pengesd meg gyengébben! Hasonlítsd össze a két hangot!  

A 2. pengetésnél halkabb lett a hang.  

Milyen rezgéseket végzett a reszelő, amikor az erős hangokat hallottad? Miért?  

Nagy rezgéseket, mert nagy levegőhullámokat gerjeszt, ezért hallok erős hangot. 
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3. Hangerő mérése 

Eszközök: tál, műanyag fólia, magnó, papír zsebkendő 

 

Egy nagyobb tál tetejére szorosan feszíts ki műanyag fóliát! Csavarj össze néhány apró papír 

zsebkendő darabot! Szórd szét a fólián, majd tedd a tálat egy hangszóró mellé! Kapcsold be a 

magnót és hallgass zenét! Fokozatosan emeld a hangerőt! 

 

Mit tapasztalsz? A papír zsebkendő galacsinok mozogni kezdenek. 

 

Játssz különböző stílusú zenéket! Mi történik? 

Eltérő stílusú zenék különböző sebességgel rezegnek. Van, amelyik már alacsonyabb hangerőnél 

is megrezegteti a fóliát. 

 

Magyarázd meg a tapasztaltakat!  

A hangszóróból áradó hangok megrezegtetik a levegőt. A zene hangerejének növelésével a rezgés 

is erősebbé válik, ami egy idő után elég erős lesz ahhoz, hogy a papírdarabok mozgásba 

lendüljenek. 

 

4. Magas és alacsony 

Gumi gitár készítése 

Anyagok, eszközök: cipős doboz, eltérő hosszúságú és vastagságú gumigyűrűk, cellux, 

papírhenger 

 

Rajzolj egy kört a cipős doboz aljára! 2 azonos hosszúságú, de eltérő vastagságú gumigyűrűt 

feszíts ki a doboz felett és pengesd meg az ujjaddal! 

Melyik ad ki magasabb hangot? A vékonyabb. 
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Most 2 azonos vastagságú, de eltérő hosszúságú gumigyűrűt feszíts ki a doboz felett! 

Mielőtt megpengeted: Melyiknek lesz magasabb hangja? A rövidebbnek. 

 

Feszíts ki több gumigyűrűt! Majd a pengetést követően rendezd sorba a hangmagasság szerint! 

Egy papírhengert rögzíts celluxszal a doboz egyik végéhez, s kész a gumigitár. 

Hogyan szólal meg a gitár? Magyarázd meg! 

A vékonyabb gumigyűrűk gyorsabban rezegnek, így magasabb hangot adnak ki. Minél 

feszesebbre húzzuk a gumigyűrűt, annál gyorsabban rezeg, ezért kifeszítve a rövidebbek 

magasabb hangokat képeznek. 

 

Mitől függ, hogy egy hang magas vagy mély?  

A magas és mély hangok a hang rezgésszámától és erősségétől függnek.  
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13. VEGYI ÉRZÉKELÉS 

 

Tematikai egység: Az életfolyamatok szabályozása és az érzékelés 

Időtartam: 45 perc 

 

Célok:  

 Tudja az íz- és szagérzékelő szerv felépítését és működését.  

 Ismerje a szaglóhám, az ízlelőbimbók szerepét az érzékelésben.  

 

Fejlesztendő kompetenciák  

A rendszerező-, és gondolkodási képesség.  

 

Szükséges ismeretek, készségek, bemeneti követelmények 

Érzékszervek működésének általános elvei. Kémiai érzékelés. 
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Óraterv 

 

Idő-

beosztás 
Tanári tevékenység 

Tanulói 

tevékenység 

munkaforma, 

módszerek 

Eszközök 

5 perc I. Bevezető kérdések frontális munka munkafüzet 

 

 

 

 

8 perc 

 

 

8 perc 

 

8 perc 

 

11 perc 

 

II. Új anyag feldolgozás 

tanulói kísérletekkel 

 

1. vizsgálat  

Nyelvtérkép 

2. vizsgálat 

Ízérzékelés 

3. vizsgálat  

Az ember szaglása  

4 vizsgálat  

A szaglás szerepe az 

ízérzékelésben 

 

 

 

 

páros munka 

 

 

egyéni 

páros munka 

 

 

páros munka 

 

 

 

 

 

a vizsgálat eszközei 

munkafüzet 

munkafüzet 

a vizsgálat eszközei 

munkafüzet 

a vizsgálat eszközei 

munkafüzet 

a vizsgálat eszközei 

 

5 perc 

 

III. Összefoglalás 

A tanultak megbeszélése 

 

frontális munka 

 

munkafüzet 
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A FOGLALKOZÁS RÉSZLETES LEÍRÁSA 

 

Bevezető kérdések 

 

1. Határozd meg az inger fogalmát! Környezeti hatás. 

 

2. Hogyan csoportosítod az ingereket ingerforrás alapján? 

 külső receptorok (exteroreceptorok), a külvilág változásait érzékelik (fény, hang, nyomás, 

íz), 

 belső receptorok (interoreceptorok), a belső környezet változásait érzékelik (izomtónus, 

testhelyzet, ozmotikus változás. 

3. Csoportosítsd az ingereket minőségük szerint! 

 mechanikai (bőrérzékszervek, proprioreceptorok, zsigeri, helyzetérzékelő, hallószervek) 

 vegyi (szagló, ízlelő), 

 fényérzékelő. 

 

Vizsgálatok 

 

1. Nyelvtérkép 

Anyagok, eszközök: cukor, konyhasó, citromlé, őrölt kávé, szívószál, pohár, víz 

 

Vegyél elő négy poharat és tölts mindegyikbe különböző folyadékot: citromlevet, hideg 

feketekávét, sós, édes vizet! 

Mártsd bele a szívószálat a cukros vízbe, és érintsd társad nyelvének csúcsához! Kérd meg, hogy 

öblítse le egy korty vízzel ezt az ízt! Ezután kend a cukros vizet a nyelve oldalára! Újra adj neki 

egy korty vizet, majd kend rá a cukros a nyelv tövére!  
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Ugyanezekben a lépésekben végezd el a kísérletet sós vízzel, a citromlével és a feketekávéval! 

 

a.) Eredményeidet jegyezd fel! 

Az édes ízt elől, a savanyút oldalt, a keserűt hátul, a sósat a nyelv hegyén lehet jobban érezni. 

 

b.) Nevezd meg a nyelv betűkkel és számokkal jelölt részleteit!  

A. gégefedő B. szájpadmandulák C. nyelvmandulák D. ízlelőszemölcsök E. nyelvcsúcs  

1. édes 2. sós 3. savanyú 4. keserű  

 

 

21. Az ízlelőszerv 

 

c.) Milyen feladata van még a nyelvnek az ízérzékelésen kívül? 

Beszédképzés, tapintás. 

 

2. Ízérzékelés 

Anyagok, eszközök: tányér, papírtörlő, száraz keksz, só, cukor, omlós keksz 

 

Töröld szárazra a papírtörlővel a nyelved! Tiszta ujjal tegyél egy csipet sót a száraz nyelvedre! 

Érzed az ízét? Vízzel öblítsd le! Kóstold meg a többi ennivalót is, de előtte mindig öblítsd le és 

szárítsd meg a nyelved. 
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a.) Mit tapasztaltál? Magyarázd meg! 

Alig éreztem ízeket. 

 

Magyarázat: A száraz ennivalók íze csak nyállal keveredve érezhető. vagyis a nyelven található 

ízlelőbimbók csak akkor érzik az ízeket, ha az ennivaló kémiai anyagai már feloldódtak a nyálban. 

Ha száraz a nyelv, nincs nyál, ez nehézkessé teszi a száraz ételek ízének meghatározását. 

 

b.) Hol találhatók még szervezetünkben a nyelven kívül ízlelőbimbók? 

Lágy szájpad, garat, gégefedő. 

 

3. Az ember szaglása  

Anyagok, eszközök: parfümös üveg 

 

Tartsd vissza lélegzetedet, és tartsd orrod alá a parfümös üveget! Szívd be orrodon át a levegőt! 

Szakítsd meg hirtelen a levegő beszívását, és figyeld meg, mikor érzed a parfüm illatát!  

 

a.) Mikor keletkezik szagérzés?  

Csak belégzéskor keletkezik, ha a szaglósejtekben keletkező ingerület a szaglóidegen keresztül a 

szaglóközpontba jut, ahol kialakul az érzet.  

 

b.) Hol helyezkednek el a szaglás érzéksejtjei?  

A szagingereket felfogó szaglósejtek az orrüreg hátsó, felső részében elhelyezkedő szaglóhámban 

tömörülnek.  

 

c.) Hogyan jutnak el a szagingerek a szaglóhámhoz?  

Belégzéssel/szippantással keltett légárammal. 
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4. A szaglás szerepe az ízérzékelésben 

Anyagok, eszközök: öt műanyag pohár, tej, gyümölcslé, tea, kávé, szénsavas üdítő, címke 

 

Önts öt különféle innivalót az öt műanyagpohárba! Minden pohárra írd rá, mi van benne! Társad 

keverje össze a poharakat úgy, hogy ne lásd, mi van benne! Társad egyesével adogassa az italokat! 

Mindegyikből csak egy-egy kortyot igyál! 

 

a.) Ki tudod találni, melyik pohárban mi van? Igen 

Tapasztalat: 

Keverjétek össze újra a poharakat! Most befogott orral igyál belőlük! 

 

b.) Meg tudod állapítani, hogy melyikben mi van? 

Így nehezebb meghatározni az ízeket. 

Tapasztalat: 

Mit bizonyítanak a fenti kísérletek?  

A szaglásnak fontos szerepe van az ízérzékelésben. A táplálék zamatát az íz- és szagérzetek együtt 

alakítják ki. A szaglási képesség elvesztése megmutatja, hogy az ízlelőképesség nagy része a 

szaglási képességből fakad. 
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14. BŐRÉRZÉKELÉS 

 

Tematikai egység: Az életfolyamatok szabályozása és az érzékelés 

Időtartam: 45 perc 

 

Cél: 

 Ismerje a bőr szerepét az érzékelésben.  

 

Fejlesztendő kompetenciák  

Megfigyelőképesség és problémamegoldó gondolkodás.  

 

Szükséges ismeretek, készségek, bemeneti követelmények  

A bőr felépítése és működése. A bőr receptorai.  
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Óraterv 

 

Idő-

beosztás 
Tanári tevékenység 

Tanulói 

tevékenység 

munkaforma, 

módszerek 

Eszközök 

5 perc I. Bevezető kérdések frontális munka munkafüzet 

 

 

 

15 perc 

 

 

10 perc 

 

5 perc 

   

5 perc 

II. Új anyag feldolgozás 

tanulói kísérletekkel  

1. vizsgálat  

Mechanoreceptorok vizsgálata 

2. vizsgálat  

Hideg- és melegérzékelő 

pontok keresése a bőrön  

3. vizsgálat  

Kézi hőmérő 

4. vizsgálat 

Jeges ujjak 

 

 

páros munka  

 

páros munka  

 

 

páros munka  

 

páros munka  

 

 

 

 

vizsgálat eszközei  

munkafüzet  

 

vizsgálat eszközei  

munkafüzet  

vizsgálat eszközei  

munkafüzet  

vizsgálat eszközei  

munkafüzet 

5 perc 

 

III. Összefoglalás 

A tanultak megbeszélése 

 

frontális munka 

 

munkafüzet 
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A FOGLALKOZÁS RÉSZLETES LEÍRÁSA 

Bevezető kérdések 

 

1. Nevezd meg a bőr jelentőségét, szerepét! 

 a szervezetet elhatárolja a külvilágtól, kapcsolatot teremt azzal, 

  érzékszerv, 

 védelem: mechanikai hatásoktól, ultraibolya sugárzástól, kórokozóktól, 

vízvesztéstől, 

 részt vesz a hőszabályozásban, a kiválasztásban. 

 

2. A bőr a legnagyobb szervünk. Miért igaz ez az állítás? 

Tömege a felnőtt ember testtömegének1/ 6 része, felszíne, pedig kb. 2 m². 

 

3. Nevezd meg a bőrben található receptorokat! 

 

22. A bőr receptorai 

 

Receptor Ingere 

tapintó tapintás 

nyomásérzékelő nyomás 

hideg hőmérsékletváltozás 

meleg hőmérsékletváltozás 

fájdalom Hőmérséklet /fájdalom/ vegyi 
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Vizsgálatok 

Anyagok, eszközök: toll, hegyes ceruza  

 

Rajzolj társad kézfejére egy 2 x 2 cm nagyságú négyzetet! Ezután érintsd meg bőrét egy jól 

kihegyezett ceruzával a négyzet bal felső sarkában! Innét haladj lefelé, majd amikor végeztél, 

kezdj új oszlopot! Társad is végezze el a kísérletet!  

a.) Minden egyes érintés után kérdezd meg, hogy mit érzett! Jegyezd fel társad válaszát! 

Készíts „térképet”!  

 

b.) Végezd el a vizsgálatot a hüvelykpárnán is! Hasonlítsd össze a tapasztaltakat! 

 

a)-b) A bőr elválasztja, de egyben össze is köti szervezetünket a külvilággal. Érzékszervként is 

fontos szerepet játszik. A bőr receptorai tapintás, nyomás, hő- és fájdalomingereket közvetítenek.  

Tapasztalat: Legtöbb esetben a padtárs egyszerű érintést jelez. A kézfejen kevesebb tapintópontot 

tudunk berajzolni, mint a hüvelykpárnán. Néhány alkalommal jelzi, hogy fájdalmat érez vagy 

hideget, vagy meleget. Válasza attól függ, hogy milyen idegvégződést sikerült megérintenünk.  

 

2. Hideg- és melegérzékelő pontok keresése a bőrön  

Anyagok, eszközök: jég, főzőpohár, forró víz, vasszög  

 

Helyezzünk egy-egy szöget a jeget, illetve a meleg vizet tartalmazó pohárba! Várjuk meg, amíg a 

szögek felveszik a víz hőmérsékletét! Jelöljünk ki társunk kézfején egy 2,5 x 2,5 cm-es felületet! 

20 különböző ponton óvatosan érintsük meg társunk bőrét először a hideg, majd a meleg szöggel! 

Számoljuk meg, hány alkalommal érezte a hideget és hány alkalommal a meleget! Cseréljünk 

szerepet! 
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Tapasztalat 

Hidegérzékeny pontok száma:  

Társam hidegérzékeny pontjainak száma:  

Melegérzékeny pontok száma:  

Társam melegérzékeny pontjainak száma:  

Miért térnek el az adataink a társunkétól?  

 

Magyarázat 

Bőrünk 1 négyzetcentiméter felületén kb. 6-23 hidegérző, 0-3 melegérző receptor van. A 

hidegérzők a bőr felszínéhez közel, a melegérzők mélyebben vannak. A kétféle receptor nem 

egyforma sűrűségben helyezkedik el. 

 

3. Kézi hőmérő 

Anyagok, eszközök: 3 edény, hideg, meleg, langyos víz 

 

A vizsgálat menete 

Tegyük bal kezünket a hideg, 10 ºC-os vízbe, a jobbat, pedig a 40 ºC-osba! 

Vegyük ki, és egyszerre tegyük bele a 25 ºC-os vizet tartalmazó edénybe! 

Figyeljük meg, mit érzünk! 

 

Tapasztalat 

A 25ºC-os vizet jobb kezünkkel hidegebbnek, bal kezünkkel melegebbnek éreztük. 

 

Magyarázat 

Az új hőmérsékletet mindig az előzőhöz viszonyítja a szervezetünk. A hőmérsékletérző receptorok 

csak a hőmérséklet változásait képesek érzékelni. 
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4. Jeges ujjak 

Anyagok, eszközök tányér, tálka jéggel, rizs szemek 

 

Szórj egy tányérra rizsszemeket! Egy tálba tegyél jégkockát! Tedd a kezedet 45 másodpercre a 

jeges tálba! Szárítsd meg, majd próbáld felvenni a rizsszemeket! 

 

Mi történik? 

A kezed a jégkockák között lehűl. Ha a tested hideg, a bőröd kevésbé érzékeny, ami nehézkessé 

teszi a tapintásodat. Ezért nehezebb megérezni és felemelni a rizsszemeket. 
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Fogalomtár 

 

Agykéreg: a nagyagyban kívül elhelyezkedő, idegsejtekből felépülő szürkeállomány. Az érző- és 

mozgatóműködések központjai helyezkednek el benne.  

Alaphártya: a hámszövetet az alatta lévő szövettől elválasztó kötőszöveti hártya. Rajta keresztül 

kapja a hámszövet a szükséges tápanyagokat.  

Bordaközi izmok: a mellkas térfogatváltozását biztosítják a rekeszizommal együtt a be- és 

kilégzés során.  

Csont: a gerincesek belső vázának szerve, mely csontszövetből épül fel. Kívülről erekben és 

idegekben gazdag csonthártya borítja.  

Dobhártya: a külső fület, a külső hallójáratot a középfültől elválasztó feszes, rugalmas hártya. A 

levegőrezgéseket továbbítja a középfülben lévő hallócsontocskákhoz.  

Fülkürt: a középfület a garattal összekötő cső. Feladata a dobhártya két oldalán uralkodó nyomás 

kiegyenlítése.  

Gázcsere: a légzési gázok (oxigén és szén-dioxid) cseréje a léghólyagocskák levegőtartalma és a 

vér között.  

Gerincvelő: idegrendszerünk alsóbb szintű központja, mely a csigolyaívek által alkotott 

gerinccsatornában helyezkedik el. Egyrészt reflexközpont, másrészt összeköttetést teremt a 

környéki idegek és az agyvelő között.  
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Ideghártya (retina): a szemgolyó belső burka, az üvegtest és az érhártya között található. 

Legjellemzőbb sejtjei a fényérzékelő receptorsejtek.  

Idegrendszer: a test belső szabályozórendszere, mely a külvilágból érkező ingerek felvételét és 

feldolgozását végzi, továbbá összehangolja a szervezet működését. Anatómiailag központi és 

környéki idegrendszerre, élettanilag akaratlagos (szomatikus) és zsigeri (vegetatív) idegrendszerre 

tagolható.  

Légcsere: csak a légzőszervvel rendelkező élőlényekre jellemző, fizikai folyamat. A légzőszerv és 

a külvilág között megy végbe. Légcsere során belégzéssel oxigén jut a tüdő léghólyagocskáiba, 

kilégzéssel szén-dioxidban dús levegő jut a környezetbe.  

Légutak: a légzőszervbe vezető szervek, amelyeken áthalad a légcserében részt vevő levegő.  

Légzőszervrendszer: a szervezet és környezete közötti gázcserét biztosítja, vagyis az oxigén 

felvételét és a szén-dioxid leadását. Légzőszervrendszerünk főbb részeit a felső és alsó légutak, 

tüdők, csontos mellkasfal, mellhártya, légzőizmok, légzőközpont alkotják.  

Légzés: önfenntartó életjelenség, amely az oxigénfelvételt és szén-dioxid-leadást jelenti.  

Mozgás: hely- vagy helyzetváltoztatást eredményező önfenntartó életjelenség.  

Reflex: meghatározott ingerre adott, szabályosan és tipikusan bekövetkező válaszreakció. Fajtái: 

feltétlen vagy veleszületett reflexek és feltételes vagy tanult reflexek.  
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