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A sejt membránrendszere és annak működése

A VIZUÁLIS GONDOLKODÁS FEJLESZTÉSE
A VIZUÁLIS ISMERETHORDOZÓK SZÖVEGHEZ
KAPCSOLÁSÁVAL
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MODULLEÍRÁS
A modul célja

Időkeret
Ajánlott korosztály

A vizuális gondolkodás fejlesztése a természettudományos (biológia, kémia, fizika) szövegekben megjelenő vizuális ismerethordozók jellemzőinek tanulmányozásával. Ismerkedés a tantárgy
jellemző vizuális ismeretközvetítőivel, különös tekintettel a sematikus szerkezeti ábrákra, folyamatábrákra és a mikroszkópos
képek elemzésére. A szövegben előforduló ábrák, sematikus rajzok, folyamatábrák összekapcsolása a szöveggel
45 perc – egy tanítási óra
10. évfolyam – 16–17 éves kor

Modulkapcsolódási 
pontok

A képességfejlesztés 
fókuszai

Kompetenciaterületi:
A vizuális gondolkodás fejlesztése, a nem folyamatos szövegek értő olvasása, az ábrákat, képeket tartalmazó szövegegység folyamatos olvasása, a lényeglátás képességének és
a lényeg kiemelésének fejlesztése
NAT (2003):
A különböző műfajú és formájú, nem folyamatos szövegek
értő olvasása, a szövegrész értelmezése ábrák, képek, diagramok által közvetített információkkal együtt
Egyéb műveltségterületi:
A kémia és a fizika tantárgy: Szövegek vizuális információ
közvetítőinek értelmezése
Életvitel és gyakorlati ismeretek: Egészségkultúra

Tanári útmutató
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Módszertani ajánlás
Az óra célja a biológiakönyv szövegeinek értő olvasása, az azokban szereplő vizuális közvetítőkben megjelenő ismeretek megértése, a meglévő ismeretekhez kapcsolása, a szöveg globális
megértése érdekében. Az órán tehát azoknak a képességeknek a kiemelt fejlesztése történik,
melyek segítségével a tanulók képesek a szövegben megjelenő vizuális ismerethordozókat
a szövegen belül betöltött szerepük pontos ismeretében és figyelembevételével együtt értelmezni. Az olvasás során az információk megértését segítő vizuális közvetítőket segítségként
hasznosítják, ehhez azonban megfelelő gyakorlottsággal is kell rendelkezniük, hogy a képi
jeleket olvasni tudják. A szöveg jellege, tartalmi és formai jegyei jó alkalmat adnak arra, hogy
a feldolgozás során fejlesszük a tanulók szövegértését a sematikus folyamatábrák, sematikus
szerkezeti ábrák, illetve a mikroszkópos képek megfigyelése és értelmezése terén. Az óra célja
továbbá az önálló szövegfeldolgozás technikájának fejlesztése, különös tekintettel a vizuális
elemek bekapcsolására.
A munkaformák megválasztásakor az egyéni haladási tempóra, a feladatok megoldásakor a
differenciálásra kell különös figyelmet fordítani. A kooperatív tanulási módszerek és a csoportmunkával kapcsolatos kiadványok jól hasznosíthatók az óra szervezéséhez, a tanári felkészüléshez és az értékeléshez.

ÉRTÉKELÉS
Az értékelésnél érdemes a szövegértési stratégiákat kiemelni. A pozitív visszajelzés lényeges:
emeljük ki, amikor a diák jó megértési struktúrákat mutat – ügyesen kérdez, elkülöníti az érthetetlenebb vagy homályosabb részeket, és képes információt gyűjteni róluk. Érdemes arra buzdítani a tanulókat, hogy fejezzék ki azt is, ha valamit nem értenek – ez az út a megértés felé.

Támogatórendszer
•• Idegen szavak és kifejezések szótára. Szerkesztő: Bakos Ferenc. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1989.
•• Természettudományi lexikon, 1–7. Főszerkesztő: Erdey-Grúz Tibor. Akadémiai Kiadó, Budapest,
1964. (CD-ROM)
•• Természettudományi kislexikon 1–2. Felelős szerkesztő: Somogyi Béláné. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1992.
•• Természettudományi kisenciklopédia. Szakszerkesztő: Walter Gellért et al. Gondolat, Budapest,
1987.
•• Dr. Lénárd Gábor: Biológia I. és II. A gimnáziumok 10. osztálya számára. Nemzeti Tankönyvkiadó,
Budapest, 2002.

1.

Kiemelt készségek,
képességek

megfigyelőképesség

b) A vizuális információhordozók tanulmányozása
Mely tipikusnak mondható vizuális információhordozók hiányoznak a szövegből?

összefüggések keresése,
képzelőerő fejlesztése

Az ábrák jellemző alkotó elemei: a színek, formák megfigyelése az ábrákon

Milyen vizuális ismerethordozók nem szerepelnek a szövegben, mi lehet az oka?

információgyűjtés

Az ábrák szerepe a szövegben
az információk átadásában, elő
feltevések

logikus gondolkodás,
önálló információgyűjtés, tankönyvhasználat

globális értés, véleményalkotás, az ismert és ismeretlen elemek, kapcsolódások elkülönítése

a) A szöveg és az ábrák látványának tudatosítása, áttekintő
olvasás

1.	A teljes szöveg áttekintése, megértése

Lépések, tevékenységek
(az idő megjelölésével;
a mellékletekben
részletesen kifejtve)

MODULVÁZLAT

önállóan vagy tanári segítséggel, szempontok alapján

az ábrák és a szöveg
megfigyelése önál
lóan, vagy tanári
segítséggel, szempontok alapján

szöveg és ábra elkülönítése önállóan
vagy tanári segítséggel, szempontok
alapján

Célcsoport
A differenciálás
lehetőségei

egyéni vagy csoportos

egyéni vagy csoportos

egyéni

Munkaformák

közös megbeszélés

közös megbeszélés

közös megbeszélés

Módszerek

Tanulásszervezés

szöveg

képek, ábrák

szöveg,
1. munkalap
1. feladat,
2. feladat

Eszköz
(mellékletben)
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megfigyelőképesség

d) A szöveg kiemelt szavainak
áttekintése
A kiemelések alapján milyen
tartalmú szöveg várható?
Változott-e a vélemény a címértelmezés után a kiemelt szavak
ismeretében, ha igen, mennyiben?

e) Kialakul az olvasási stratégia
A cím, a fejezetcímek, a kiemelt
szavak, az ábrák képei alapján
a tanulók szöveggel kapcsolatos előfeltevést fogalmaznak
meg

megfigyelőképesség
véleményalkotás

Milyen tartalmú szöveg várható a cím és a fejezetcímek alapján?
Előfeltevések megfogalmazása
a cím alapján

a lényeg kiemelése

az összefüggések keresése
a szövegstruktúra felismerése

globális értés
az elemek elkülönítése

Kiemelt készségek,
képességek

c) A cím és a fejezetcímek értelmezése
A sejt membránrendszere és
annak működése

Lépések, tevékenységek
(az idő megjelölésével;
a mellékletekben
részletesen kifejtve)

önállóan vagy tanári segítséggel

önállóan vagy tanári segítséggel

önállóan vagy tanári segítséggel

Célcsoport
A differenciálás
lehetőségei

egyéni vagy csoportos

egyéni vagy csoportos

egyéni vagy csoportos

Munkaformák

közös megbeszélés

közös megbeszélés

közös megbeszélés

Módszerek

Tanulásszervezés
Eszköz
(mellékletben)

Tanári útmutató
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információgyűjtés

Kiemelt készségek,
képességek

magyarázat

globális értés

lényeglátás, a lényeg kiemelése

A fejezetcím viszonya a szövegegységhez

Kérdések megfogalmazása az
első szövegegységben megjelenő témához

a lényeg kiemelése
kulcskifejezések, tételmondatok

Az idegen szavak, szakkifejezések tanulmányozása: jelentésük az adott szövegkörnyezetben és máshol, a feldolgozáskor
ismeretlennek vagy nehezen
értelmezhetőnek jelölt szavak
magyarázata

a) Az első szövegegység áttekintése
Mit tárgyal az első szövegegység (1–5. bekezdés)?

3.	A szövegegységek olvasása, megértése

A teljes szöveg elolvasása
Az ismert, ismeretlen, nehezen
értelmezhető részek jelölése

2.	A teljes szöveg elolvasása

Lépések, tevékenységek
(az idő megjelölésével;
a mellékletekben
részletesen kifejtve)

önállóan

önállóan vagy tanári segítséggel

önállóan vagy tanári segítséggel

önállóan

önállóan,
differenciálás az
időtényezők figyelembevételével

Célcsoport
A differenciálás
lehetőségei

csoportosan

önállóan
vagy
csoportosan

önállóan
vagy
csoportosan

önálló

önálló

Munkaformák

közös megbeszélés

közös megbeszélés

közös megbeszélés

közös megbeszélés

közös megbeszélés

Módszerek

Tanulásszervezés

6. feladat

5. feladat

4. feladat

szöveg,
1. munkalap
3. feladata

szöveg

Eszköz
(mellékletben)
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Az ismeretlen vagy nehezen
értelmezhető szavak, kifejezések magyarázata

b) A második szövegegység áttekintése
A fejezetcím értelmezése:
A membránfehérjék működése
A fejezetcím és a fejezet tartalmának megfeleltetése egymással, új cím adása

a magyarázatok mondatainak logikai, nyelvi
jellemzői

összevetés, összehasonlítás

globális értés

szóbeli kifejezőképesség
fejlesztése

Önálló szövegmondás a sematikus ábra és a folyamatábra
alapján

önállóan

önállóan vagy tanári segítséggel

a szöveghasználat
mértékével
differenciálhatunk (csak
ábrák, ábrák és szöveg)

önállóan

önállóan

hozzárendelés

hasonlóságok, különbségek

önálló

Célcsoport
A differenciálás
lehetőségei

a képi látás fejlesztése

Kiemelt készségek,
képességek

A szöveg és a sematikus folyamatábra információinak összevetése: hasonlóságok, különbségek

Az ábrák bekapcsolása a szövegbe
Az ábrák előtanulmányozása
A szövegegység újraolvasása az
ábrák egyidejű tanulmányozásával

Lépések, tevékenységek
(az idő megjelölésével;
a mellékletekben
részletesen kifejtve)

önálló vagy páros

önállóan

önállóan

önállóan

önállóan

Munkaformák

közös megbeszélés

közös megbeszélés

közös megbeszélés

közös megbeszélés

közös megbeszélés

Módszerek

Tanulásszervezés

3. feladat
4. feladat

szöveg,
2. munkalap
1. feladat,
2. feladat

szöveg

szövegjelölés

Eszköz
(mellékletben)

Tanári útmutató
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szókincsfejlesztés

a képi gondolkodás fejlesztése

A sematikus ábrák tanulmányozása megadott szempontok
alapján

hasonlóságok, különbségek megkülönböztetése

globális értés, lényegkiemelés

Az ismeretlen vagy nehezen
értelmezhető szavak, kifejezések magyarázata

c) A 3. szövegegység feldolgozása
A fejezetcím értelmezése:
A sejt belső membránrendszere
A harmadik szövegegység fejezetcímének az első és a második fejezet címével történő
összehasonlítása
A fejezetcím és a fejezet tartalmának megfeleltetése egymással, új cím adása

önállóan

önállóan

önállóan vagy tanári segítséggel

önállóan

A szöveg alapján vázlatként folyamatábrák készítése

vizuális látás fejlesztése,
lényegkiemelés

tanári irányítással

Kiemelt készségek,
képességek

Célcsoport
A differenciálás
lehetőségei

A nehezen értelmezhető mondatok nyelvtani szerkezetének
tanulmányozása

Lépések, tevékenységek
(az idő megjelölésével;
a mellékletekben
részletesen kifejtve)

önállóan

páros vagy önálló

önállóan

önállóan

frontális

Munkaformák

beszámoló

közös megbeszélés

közös megbeszélés

beszámoló

közös megbeszélés

Módszerek

Tanulásszervezés

szöveg,
5. feladat,
6. feladat,
7. feladat,
8. feladat

Eszköz
(mellékletben)
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megfigyelőképesség

Kiemelt készségek,
képességek

önellenőrzés

kreativitás
véleménynyilvánítás

b) A szöveg feldolgozása alapján még milyen vizuális ismerethordozók kerülhettek volna be funkcióval a szövegbe?

c) Az ismeret és ismeretlen
arányának változása, illetve
az ábrák használata nehézségének vagy könnyebbé válásának alakulása az óra végére

rendszerező képesség

a) A szöveg vázlatának elkészítése
Kulcskifejezések, tételmondatok alapján az ábrák ismételt
áttekintésével

4.	Összegzés, a megértettek rendezése

A Golgi-készülék jellemzése, a
mikroszkópos felvétel tanulmányozása, összehasonlítása a
sematikus ábrákkal

Lépések, tevékenységek
(az idő megjelölésével;
a mellékletekben
részletesen kifejtve)

önállóan

önállóan vagy tanári segítséggel

önállóan vagy tanári segítséggel

önállóan

Célcsoport
A differenciálás
lehetőségei

önálló, páros,
csoportos

önálló

önálló

páros vagy csoportos

Munkaformák

ismertetés

beszámoló

beszámoló

beszámoló

Módszerek

Tanulásszervezés

3. feladat

3. munkalap
1. feladat,
2. feladat

Eszköz
(mellékletben)

Tanári útmutató
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A feldolgozás menete
1.	A teljes szöveg áttekintése
Tanári tevékenység

Az órai feladat meghatározása:
A szöveg a sejtbiológia témakörön belül a sejt
membránrendszerének bemutatásával foglalkozik.
Ráhangolás: milyen nehézségűnek tartják a szöveget a címben megadott témamegjelölés és a
szöveg látványa alapján?
Feladat:
A szöveg és az ábrák látványának tudatosítása
a tanulókban, áttekintő olvasás alapján
A vizuális információhordozók tanulmányozása: Az ábrák és képek megfigyelése. Az ábrák
szerepe a szövegben az információk átadásában,
előfeltevés megfogalmaztatása

Tanulói tevékenység

A tanulók, miután elolvassák a címet és áttekintik a szöveget a munkafüzetükben lévő 1.
munkalapon, az 1. feladatban szereplő nehézségi skálán bejelölik a nehézségi fokot.
1. feladat
Kilencfokú skála a nehézségi fok jelölésére
(cím, szöveg, ábrák).
A tanulók beszámolnak a szöveg és vizuális
közvetítők arányáról, arról, hogy véleményük
szerint mi a szerepük az információk átadásában, a lényegkiemelésben, a tartalom szemléletessé tételében.

Az ábrák jellemző alkotóelemei: a színek, formák az ábrákon
Milyen vizuális ismerethordozók nem szerepelnek a szövegben, bár szerepelhetnének? Mi lehet ennek az oka?

Feladat
A cím és a fejezetcímek értelmezése
A sejt membránrendszere és annak működése
A membránrendszer
A membránfehérjék működése
A sejt belső membránrendszere
Milyen tartalmú szöveg várható a cím és a fejezetcímek alapján?
Feltevések megfogalmazása a cím alapján
A szöveg kiemelt szavainak áttekintése
A kiemelések alapján milyen tartalmú szöveg
várható?
Változott-e a véleményük a címértelmezés után
a kiemelt szavak ismeretében, ha igen, mennyiben?

A tanulók megfigyelik a szövegben szereplő
ábrák színeit, az ábrákban szereplő formákat,
és megfogalmazzák véleményüket: pl. a színeknek a megkülönböztetésben, a leegyszerűsített, sematikus formáknak az egyszerű,
funkcióalapú képi megjelenítésben van szerepük.
A tanulók használhatják tankönyvüket, áttekinthetik az ott szereplő vizuális közvetítőket. Válaszukból ki kell, hogy derüljön, hogy
a vizuális közvetítők bizonyos tartalmakhoz
kapcsolódva jelennek meg a szövegekben (pl.
diagram: statisztikai adatok, sematikus rajz:
szerkezetek, kép: hangulati hatás stb.).
Pl. nem lenne funkciójuk.
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Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

Kialakult az olvasási stratégia:
A cím és a fejezetcímek, a kiemelt szavak, a vizuális közvetítők és a szövegstruktúra alapján a
szöveggel kapcsolatos feltevés megfogalmazása

A tanulók megfogalmazzák feltevéseiket, melyeknek kapcsolatban kell lenniük a címben
szereplő témával.
A tanulók áttekintik a szöveg kiemelt szavait,
megállapítják, hogy melyek ismertek és melyek az ismeretlenek. A cím alapján elképzelt
téma bővült vagy szűkült a kiemelt szavak tanulmányozása alapján?
1. munkalap 2. feladat
A tanulók táblázatban jelölik az ismert–ismeretlen fogalmak óra eleji arányát, az arány
változását a tanóra végén ismételten ellenőrizzük.
A szöveg globális (szövegszerű és képi) látása
alapján és segítségével a várható szövegtartalom rövid, tételmondatszerű változatát fogalmazzák meg a tanulók.
Pl. a sejtek membránrendszeréről, a membránrendszerről és a rendszer működéséről
lesz szó (ez tulajdonképpen a cím újbóli megjelenése, a címben megfogalmazott téma felidézése).

2. A teljes szöveg elolvasása
Tanári tevékenység

Feladat:
A teljes szöveg elolvasása
Az ismert, ismeretlen, nehezen értelmezhető részek jelölése (bekezdésenként haladva)

Tanulói tevékenység

A tanulók egyezményes jelekkel (pl. ismert: +,
ismeretlen: –, nehezen értelmezhető: ?) jelölik
az olvasás közbeni tapasztalataikat. Folyamatosan összehasonlítják saját meglévő ismereteiket a bekezdésekben tárgyaltakkal.

3. A szövegegységek olvasása, megértése
Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

1. Az első szövegegység áttekintése
Mit tárgyal az első szövegegység (1–5. bekezdés)?

A szövegstruktúra ismeretében a tanulók
meghatározzák, hogy az első szövegegység öt
bekezdése mivel foglalkozik.
Válaszolnak a munkalapon feltett kérdésekre:

Az idegen szavak, szakkifejezések tanulmányozása: jelentésük, használatuk adott szövegkörnyezetben, a feldolgozáskor ismeretlennek vagy
nehezen értelmezhetőnek jelölt szavak magyarázata
Fejezetcím a szövegegységhez
Kérdések megfogalmazása az első szövegegységben megjelenő témához

2. munkalap
Az 1. feladatban a tanulók a sejthártya jellemzőit és feladatát gyűjtik össze.
A 2. feladatban magyarázzák az ismeretlen
szavakat.
A 3. feladatban új fejezetcímet adnak a szövegegységnek.
A 4. feladatban kérdéseket fogalmaznak meg
a bekezdésekben megjelenő tartalmakhoz.
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Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

A szöveg és sematikus folyamatábra információinak összevetése, hasonlóságok, különbségek

Az 5. feladatban hasonlóságokat és különbségeket keresnek a szöveg és sematikus folyamatábra információi között.

Az ábrák újbóli tanulmányozása és hozzákapcsolása a szöveg megfelelő részeihez

A tanulók aláhúzással jelölik a szövegben
azokat a helyeket, ahová az ábrák képi információi kapcsolódnak.

A szövegegység újraolvasása az ábrák egyidejű
„szövegbe olvasásával”
Önálló szövegmondás a szöveg, a sematikus
ábra és a folyamatábra alapján

2. A második szövegegység áttekintése
A fejezetcím értelmezése: A membránfehérjék
működése
A működés, a szövegben bemutatott folyamat
kulcsszavainak összegyűjtése
Az ismeretlen vagy nehezen értelmezhető szavak, kifejezések magyarázata
A nehezen értelmezhető mondatok nyelvtani
szerkezetének tanulmányozása
A működés, a folyamat jellemző szófajhasználata (igék, igei tulajdonságú szófajok: igenevek)
A fejezetcím és a fejezet tartalmának megfeleltetése egymással
A 3. szövegegység feldolgozása
A fejezetcím értelmezése: A sejt belső membránrendszere

A harmadik szövegegység fejezetcímének az
első és második fejezet címével történő összehasonlítása
A fejezetcím és a fejezet tartalmának megfeleltetése egymással, új cím adása
Olvasott szöveg értelmezése, képi ábrázolása

Folyamatosan olvasnak, és egy időben figyelnek a szöveges és a képi közvetítők megjelenésére, tartalmára.
Rövid szöveges ismertetést készítenek a szöveg, a sematikus ábra és a folyamatábra alapján.
Differenciálási lehetőség: az önállóság, a szövegmondás közben felhasználható szöveg, ábra alapján.
Pl.: A működésről lesz szó, tehát valamiféle
folyamat leírása következik.
A 6. feladatban a tanulók vázlatot készítenek a
szöveg kulcsszavai alapján.
A 7. feladatban a szövegegység ismeretlen
vagy nehezen értelmezhető szavainak, kifejezéseinek magyarázatát adják.
A 8. feladatban egy nehéznek ítélt mondat
szövegkörnyezetben történő megfigyelését,
és (előtte, utána lévő mondattal együtt) nyelvtani szerkezetének vizsgálatát végzik.
A 9. feladatban a tanulók igéket, igeneveket, rokon értelmű szavakat gyűjtenek a szövegből.
A 10. feladatban új címet adnak a fejezetnek.
Rendszert mutat be a szöveg, tehát például
összefüggéseket és kölcsönös meghatározottságot keresünk.
A tanulók feladatokat oldanak meg vizuális
közvetítők szövegen belüli előfordulásának,
elemzésének, felhasználásának, illetve a globális szövegértés hangsúlyos figyelembevételével.
A tanulók összehasonlítják a fejezetcímeket,
utalnak a címekhez tartozó tartalmak közötti
hasonlóságokra és különbségekre, különböző
feladatokat oldanak meg a globális értés fejlesztésére (pl. új címet adnak a fejezeteknek,
kiválasztják a tartalmilag megfelelő címeket
stb.).

Tanári útmutató
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Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

A sematikus ábrák és mikroszkópos képek tanulmányozása megadott szempontok alapján

A 11. feladatban mondatokat egészítenek ki, és
megpróbálják egyszerű vonalakkal ábrázolni
az olvasottakat!

A Golgi-készülék jellemzése, a mikroszkópos
felvétel tanulmányozása, összehasonlítása a sematikus ábrákkal

A 12. feladatban megvizsgálják, hogy milyen
hasonlóságok és különbségek vannak a különböző vizuális közvetítők között.
A 13. feladat során sematikus ábrát készítenek
a mikroszkópos kép alapján.

4. Összegzés, a megértettek rendezése
Tanári tevékenység

A szöveg vázlatának elkészítése kulcskifejezések, tételmondatok alapján, az ábrák ismételt
áttekintésével

A szöveg feldolgozása alapján még milyen vizuális ismerethordozók kerülhettek volna be
a szövegbe?
Megváltoztak-e a tanulók nehézségi fokra vonatkozó skálában, illetve az ismert és ismeretlen, arányának megjelölésében jelzett mennyiségi mutatói az óra végére?

Tanulói tevékenység

3. munkalap
Az órai munka összegzése, a megértettek
rendszerezése.
1. feladat: a tanulók elkészítik a szöveg vázlatát; választhatnak a kulcsmondatos, a tételmondatos, az ábrás, illetve a kombinált elkészítési forma között.
2. feladat: egy, a szövegben nem szereplő kép
ismertetése, illetve beillesztése a szövegbe.
Differenciálási lehetőség: a vizuális közvetítő megadása, a szövegbeli hely megjelölése
3. feladat: a skála és a diagram újbóli kitöltése.
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A sejt membránrendszere
és annak működése
Minden élő sejtet, legyen az prokarióta vagy
eukarióta, kívülről a sejthártya, illetve plazmamembrán borít. A sejthártya körülzárja a
különböző sejtalkotókat, és elhatárolja a sejtet
a környezetétől. Ugyanakkor a sejt és a környezete közötti anyagcsere is a sejthártyán
keresztül valósul meg.
A sejthártya vázát két rétegben elhelyezkedő foszfolipid molekulák (1. ábra) alkotják.
A foszfolipidek nagy méretű molekulák,
egy poláris feji résszel és egy apoláris farki
résszel rendelkeznek. A membránban a foszfolipidek úgy helyezkednek el, hogy az apoláris részükkel fordulnak egymás felé, és a poláros rész néz a membrán külső felszíne felé. A
külső felszín vagy a sejtplazmával, vagy a sejt
külső környezetével érintkezik.
A lipidmolekulák mellett a sejthártya felépítésében a fehérjék játszanak fontos szerepet. Ezek a foszfolipidekhez hasonlóan poláros
és apoláris részekkel egyaránt rendelkeznek.
A membránban a fehérjemolekulák a sejthártya polaritásának megfelelően rendeződnek,
az apoláris részeik a sejthártya belsejében helyezkednek el, poláros részeik néznek kifelé.
A membránfehérjék elhelyezkedésük alapján
több csoportba sorolhatók. Az úgynevezett
integráns membránfehérjék belemerülnek a
sejthártyába. Egy részük átér mindkét foszfolipid rétegen, mások csak az egyik, illetve
csak a másik rétegben helyezkednek el. A
másik nagy csoportot a perifériás membránfehérjék alkotják. Ezek nem ágyazódnak be
a sejthártyába, hanem a membrán foszfolipidjeihez, illetve a sejthártyába bemerülő integráns fehérjékhez kötődnek.
A membránfehérjékhez gyakran kapcso
lódnak szénhidrát- vagy zsírsavláncok. A fehér
je- és a szénhidrátlánc együttesét glükopro
teidnek nevezzük, a fehérje és zsírsav
együttese a glikolipid.
Ezt a modellt Singer–Nicholson-féle folyékony mozaik membránmodellnek nevezik
(2. ábra). A „folyékony” jelző arra utal, hogy a
foszfolipidek a rétegeken belül szabadon diffundálnak, azonban az egyik rétegből a má-

1. ábra: A foszfolipidek kémiai szerkezete

sikba nem tudnak átkerülni. A mozaikosságot
a membránba beépülő fehérjék adják. A fehérjék közül sok nem képes szabad diffúzióra a
membránban, mivel többhöz a sejtplazma felőli oldalon a sejtváz elemei kapcsolódnak.

A membránfehérjék működése
A sejthártyában található fehérjék különböző funkciókat látnak el. A membrán teljes
szélességét átérő fehérjék főleg a különböző
anyagok membránon történő átjutását bonyolítják. A sejthártyán – felépítéséből adódóan
– ugyanis csak a kis méretű, illetve az apoláris
jellegű molekulák képesek diffúzióval átjutni.
Ezt az energia-befektetést nem igénylő folyamatot passzív transzportnak nevezik. Passzív
transzporttal jut át a membránon például a
víz, az oxigén és a szén-dioxid.
A nagyobb méretű molekulák és az ionok átjutásához a plazmamembrán speciális
transzporter fehérjéire van szükség. Ezen fehérjék egy része csatornát képez a membránon
át, mely energia-befektetés hatására nyílik ki.
Mások a membrán egyik oldalán megkötik a
szállítandó molekulát, majd energia hatására
úgy változik meg a térszerkezetük, hogy a
molekula átkerül a membrán másik oldalára.
Hasonló folyamatokkal valósul meg az anyagok átjutása, ha arra van szükség, hogy a sejt

Tanári útmutató
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a kisebb koncentrációjú hely felől vegyen fel
anyagokat. A transzporter fehérjék működéséhez szükséges energiát az ATP-molekulák biztosítják. Az ilyen energia-befektetést
igénylő transzportfolyamatokat aktív transzportnak nevezik.
A fehérjék egy másik csoportja receptorként működik. A külső tér felé eső részükön
specifikus kötőhelyek találhatók. Itt kötik meg
a különböző hírvivő molekulákat, például a
hormonokat. A kötés hatására a sejt működésében változások indulnak be. Megint más
fehérjék a sejt felszíni mintázatának kialakításában vesznek részt. A felszíni mintázat
nagymértékben specifikus. Ez biztosítja azt,
hogy a szervezet képes legyen elkülöníteni a
saját és az idegen sejteket egymástól. Ennek
pedig a kórokozók elleni védekezésben van
jelentősége.

A sejt belső membránrendszere
A sejtet kívülről burkoló membránon kívül
az eukarióta sejt belső terében igen kiterjedt
membránrendszerek találhatók. A sejt maganyagát a kétrétegű sejtmaghártya határolja el

3. ábra: A sejt belső membránrendszere

A sejt membránrendszere... 17

a sejt többi részétől. A maghártya pórusokkal
tagolt, ezeken át zajlik a különböző anyagok
forgalma a sejtmag és a sejtplazma között.
A maghártya külső rétege összefügg az
endoplazmatikus retikulummal (endoplazmatikus = sejtplazmában lévő; retikulum =
hálócska).  Ez egy membránnal határolt belső
üregrendszer, melyben az üregek egymással
összekapcsoltak. Membránjai felszínt képeznek, ahol a különböző biokémiai folyamatok
lejátszódhatnak. Két típusa van (3. ábra): a
sima felszínű endoplazmatikus retikulum
(SER) és a durva felszínű endoplazmatikus
retikulum (DER).
A durva felszínű endoplazmatikus retikulum nevét a felszínéhez kötődő riboszómákról
kapta. A riboszómák a fehérjeszintézis helyei,
nem meglepő tehát, hogy a DER a sejt fehérjeszintézisében játszik fontos szerepet. A DER
membránján ülő riboszómákon termelődnek
a membránfehérjék, illetve azok a fehérjék,
melyeket a sejt a külső térbe kiválaszt. Ezek a
szintézisüket követően azonnal a DER üregrendszerébe kerülnek, ahol kisebb-nagyobb
mértékben módosul a szerkezetük.
A sima felszínű endoplazmatikus retikulumhoz nem kapcsolódnak riboszómák,
feladatai szerteágazóak. Elsősorban a lipidek
szintézisében játszik meghatározó szerepet,
de például a mérgező anyagok lebontásában
és a sejt Ca2+-koncentrációjának szabályozásában is részt vesz.
A Golgi-készülék (4. ábra) az endoplazmatikus retikulum és a sejthártya között helyezkedik el. Néhány egymás felett elhelyezkedő lapos zsák alkotja, a zsákok széleinél kis

4. ábra: A Golgi-készülék elektromikroszkópos képe
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hólyagok láthatók. A Golgi-készülékben a sejt
által szintetizált molekulák további átalakítása zajlik. Az endoplazmatikus retikulumból a
kisebb mértékben már átalakított molekulák
ide kerülnek át, és itt újabb szerkezetmódosító
folyamatokon esnek át. Majd ezek a már teljesen kész molekulák a hólyagokba csomagolva
leválnak a Golgi-készülékről, és a felhasználásuk helyére szállítódnak.

biológia 10.

A lizoszómák a sejten belüli emésztés
színhelyei. Gömb alakú, membránnal körülvett hólyagocskák, melyek emésztő enzimeket tartalmaznak. Belsejükben a pH savas, 5
körüli. Itt zajlik a sejtbe bekerülő makromolekulák emésztése, de a saját elhasználódott
sejtalkotók és a sejtet megtámadó baktériumok lebontása is itt történik.
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Tanári útmutató

1. Munkalap

1.

a)	Jelöld x-szel a hétfokú skálán, hogy milyen nehézségűnek ítéled a szöveget az első
áttekintés alapján!
Nagyon
nehéz

Könnyű

Jelölés: egyéni szinttől függ
b)	Határozd meg az első benyomások alapján a szövegben található ismert, ismeretlen
és nehezen értelmezhető szavak arányát, jelöld a táblázatba a százalékok megjelölésével!
Ismert
Első áttekintés
Óra végi összegzés

Jelölés: egyéni szinttől függ

Ismeretlen

Nehezen
értelmezhető
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2. Munkalap
1.

A szövegből vett idézettel válaszolj a kérdésre!
Mi a sejthártya feladata?
A sejthártya körülzárja a különböző sejtalkotókat, és elhatárolja a sejtet a környezetétől.

2.

a)	Készíts magyarázatot az 1–5. bekezdésben található szakszavakból készült szógyűjteményhez! Használd az Idegen szavak szótárát, és valamilyen tudományos lexikont!
Rövid, tömör meghatározásokat írj! Miközben dolgozol, elevenítsd fel, ha van képi élményed a szavakról, fogalmakról!
Membrán: Vékony hártya.
Prokarióta: körülhatárolt sejtmaggal nem rendelkező sejtes élőlény.
Eukarióta: A citoplazmától elkülönülő sejtmaggal rendelkező egysejtű.
Plazmamembrán: sejthártya
Foszfolipid: A sejthártya fő alkotórészét kitevő foszfátcsoportot tartalmazó lipid.
Poláros: Aszimmetrikus elektron-eloszlású molekula.
Apoláris: Elektromos töltéssel nem rendelkező, szimmetrikus elektron-eloszlású molekula.
Integráns: szervesen hozzátartozó
Perifériás: központtól távoli, külső
Zsírsavlánc: A zsírsavak hosszú szénláncú szerves savak.
Glükoproteid: Cukrokkal összekapcsolt fehérjemolekula (glükóz=szőlőcukor, protein=fehérje).
Glikolipid: Cukor és lipid részből álló szerves molekula (olyan zsír, melynél a glicerin egyik hidroxilcsoportját egy cukormolekula észteresíti).
Diffúzió: Oldatban az oldott anyag a nagyobb koncentrációjú hely felől a kisebb koncentrációjú hely
felé áramlik, egészen addig, míg eloszlása az oldatban egyenletes nem lesz.
b)	Melyik fogalmat érezted a legnehezebben értelmezhetőnek (karikázd be), melyiket a
legkönnyebben értelmezhetőnek (húzd alá)?

3.	Adj új címet a szövegegységnek (1–5. bekezdés) a megadott közönség vagy szempont figyelembevételével!
a)
b)
c)
d)

Tudományos közönségnek címezve: pl. A sejt membránrendszerének szerkezete
Ismeretterjesztő: Ismerjük meg a sejtek membránrendszerét!
Megválaszolandó kérdés formájában: Szeretnél többet tudni a sejtekről?
Fantáziát megmozgató cím általános benyomások alapján: Sejtések és valóság: a sejt membránrendszere

4.	Kérdezz: fogalmazz kérdéseket a bekezdésekhez! A kérdéseket két csoportra bontva tedd
fel: amelyekre megtalálható a válasz a szövegben és amelyekre nem található meg, de
kíváncsi lennél rá!

1. bek.

A válasz a bekezdésben megtalálható

A válasz a bekezdésben nem található
meg

Pl.: Mi borítja az élő sejtet?

Milyen erős a sejthártya?

Tanári útmutató

A sejt membránrendszere... 21

2. bek.

3. bek.

4. bek.

5. bek.

5.	Hasonlóságok–különbségek: keress hasonlóságokat és különbségeket a foszfolipidek kémiai szerkezetét bemutató ábra és a témát bemutató szöveg között! Néhány szempont az
elemzéshez: tárgy, az információ struktúrája…
Hasonlóságok: pl. a szöveg is, az ábrák is a foszfolipidek szerkezetét ismertetik; mindkettő bonyolult,
komplex stb.
Különbségek: a szöveg egymás után adja az új ismereteket, folyamatában, az ábra pedig szemléletessé
tesz egy-egy tartalmat: egyszerre lehet látni az összetevőket és a folyamatokat.
6.	A membránfehérjék csoportjai: készíts vázlatot és rajzot a szöveg alapján! A vázlat készítéséhez a következő rendező elemeket javasoljuk:
Membránfehérjék: integráns membránfehérjék, perifériás membránfehérjék; glükoproteidek, funkció, folyamatok…

7.	Magyarázd meg a kifejezéseket a szövegbeli jelentésük figyelembevételével és teljesen
más szövegkörnyezetben!
a)

Passzív transzport
Jelentés a szövegben: pl. anyagok energia-befektetést nem igénylő átjuttatása a sejtmembránon
Másfajta szövegkörnyezetben: pl. nem tevékeny szállítás, fuvarozás
b) Aktív transzport
Jelentés a szövegben: pl. energia-befektetést igénylő szállító folyamatok
Másfajta szövegkörnyezetben: tevékeny, cselekvő szállítás, fuvarozás
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8.	Nehezen érthető mondat kerestetik: válassz ki egy nehezen értelmezhető mondatot! Tanulmányozásához alkalmazd a javasolt lépéseket! Ha azonnal érted a mondatot, inkább
válassz nehezebbet!
A tanulmányozásra javasolt mondatok:
A durva felszínű endoplazmatikus retikulum nevét a felszínéhez kötődő riboszómákról
kapta.
Mások a membrán egyik oldalán megkötik a szállító molekulát, majd energia hatására úgy
változik meg a térszerkezetük, hogy a molekula átkerül a membrán másik oldalára.
Lépések:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Olvasd el és kíséreld meg értelmezni a mondatot! Miről van szó? Mit állít a szöveg?
Pontosítsd a mondatban minden szó jelentését, majd összegezd újra a mondatot!
Olvasd el újra a mondat előtti és az utána következő mondatot!
Nézd meg, tartozik-e a mondathoz valamilyen ábra vagy kép!
Próbáld (vázlatosan) lerajzolni az olvasottakat!
Olvasd el újra a fejezetcímet! Milyen kapcsolat van a mondat és a fejezetcím között?

9.	Gyűjts a szövegből a sejtműködéshez kapcsolódó igéket és igeneveket!
Igék, igenevek: mit csinál, mit tesz, …ni stb.
Pl.: valósul meg, rendeződnek, átér, kötődnek, diffundálnak, kapcsolódni, kötik meg, szállítódnak stb.

10. Tanulmányozd a szöveg fejezetcímeit! Adj új címet a szövegnek, mely mind a három fejezetcímet összegzi!
Pl. Sejten belüli rendszerek és azok működése
(Nehéz új címet adni, mert az eredeti cím szinte teljesen lefedi a témát. Arról talán érdemes beszélni, mi
marad ki egyes új címek esetén…)
11.	Egészítsd ki a szövegből kivett alábbi mondatokat! Ábrázold egyszerű vonalakkal a lényeget!
a) A sejt maganyagát a kétrétegű sejtmaghártya határolja el a sejt többi részétől.

b) A
 maghártya pórusokkal tagolt, ezeken át zajlik a különböző anyagok forgalma a sejtmag
és a sejtplazma között.

Tanári útmutató
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12. Tanulmányozd az endoplazmatikus retikulum felépítését és a Golgi-készüléket bemutató ábrát! Gyűjts hasonlóságokat és különbségeket a képek és ábrák között (sematikus
ábra–mikroszkópos kép)!
Endoplazmatikus retikulum

Golgi-készülék

Hasonlóság

Pl.: Üregrendszer

Üregrendszer

Különbség

Forma, egyes elemek – valószínűleg részletesen

Forma, elemek – valószínűleg részletesen

13.	Alakítsd át a mikroszkópos képet sematikus ábrává! Készíts a Golgi-készülékről sematikus ábrát feliratokkal!
Pl.: lapos zsákformák, kis tapadó és leváló hólyagokkal
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3. MUNKALAP

1.	Készítsd el a szöveg rendszerező vázlatát!
A vázlat készülhet a kulcskifejezésekből, de a szövegegységek legfőbb összegző mondatai,
a fejezetcímek bővített, kiegészített változatai, illetve a szövegegységekhez kapcsolható, jellemző kérdések köré is szerveződhet.
Kulcsszavas vázlat: a sejt membránrendszere és működése
Felépítés:
•• sejthártya, illetve plazmamembrán
•• sejtváz: foszfolipid
•• fehérjék szerepe, membránfehérjék: integráns és perifériás membránfehérjék, kapcsolódó glükoproteid,
glikolipid, folyékony mozaikmembrán modell
Működés:
•• passzív transzport, aktív transzport
•• receptorok
•• felszíni mintázat
Belső membránrendszer:
•• felépítés: sejtmaghártya, endoplazmatikus retikulum (sima, durva felületű)
•• riboszómák, lizoszómák
•• Golgi-készülék
2.	Milyen képek, ábrák kerülhettek volna bele még a szövegbe? Hová és milyen konkrét
céllal? Jelöld az elképzelt képet, ábrát, és jelöld meg a szövegben a pontos helyet, ahová
elhelyeznéd!
a) Mi?
Pl.: Egy újabb mikroszkópos kép.
b) Hova?
Valamelyik nehezen érthető részhez – a tanuló konkrét részt jelöl meg.
c) Miért?
Hogy jobban el lehessen képzelni.
3.	Lapozz vissza a munkalap elejére, és jelöld az első feladat skáláján és a táblázatban a változásokat! Reméljük, sok ismerettel gazdagodtál!

a vércsoportrendszerek és azok
immunológiai vonatkozásai

a biológia szakszavainak értő használata
és a szakszókincs bővítése
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MODULLEÍRÁS
A modul célja

Időkeret
Ajánlott korosztály
Modulkapcsolódási 
pontok

A biológia szakszavainak értő használata és a szakszókincs
bővítése; a szakkifejezések, a szakszókincs értelmezése különböző
kontextusokban; a relációs szókincs fejlesztése, a tantárgy jellegzetes szövegalkotási fordulatai, szövegépítése, a szöveghez tartozó vizuális információhordozók szöveggel egyidejű használata,
a logikus gondolkodás fejlesztése
45 perc – egy tanítási óra
16–17 éves kor
Tantervi
•• Biológia 10. évfolyam
Kereszttantervi
•• A kritikus és kreatív szövegolvasási képesség fejlesztése
•• Az információs és kommunikációs kultúra – a megismerés,
magyarázat, dokumentálás képességének fejlesztése
•• Az önismeret, önértékelés képességének fejlesztése
•• Testi és lelki egészség
•• Empátia
Kompetenciaterületen
Önálló információgyűjtés képessége, az együttműködési
képesség fejlesztése
Programcsomagon belül
Vizuális kultúra
Programcsomagok között
Természetismeret: fizika, kémia, földrajz

A képességfejlesztés 
fókuszai

Kompetenciaterületi:
A szövegértés–szövegalkotás kompetencia kiemelt fejlesztési területei:
A szövegalapú ismeretszerzés fejlesztése
A tantárgy szakszókincsének pontos használata
Az információk értelmezésekor a logikus gondolkodás fejlesztése
Jártasság a különböző fajtájú verbális és vizuális ismeretközvetítők használatában
Szociális, életviteli és környezeti kompetencia: Együttműködési képesség, empátia, környezettudatos gondolkodás.
Magyar nyelv és irodalom: Az aktív és passzív szókincs bővítése, adott szókincs felhasználása.

Tanári útmutató
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NAT (2003):
Információs és kommunikációs kultúra: Megfigyelési, értelmezési képesség, kritikai kreatív olvasási képesség
Tanulás: A tanulás különféle módjainak megismerése; az
önálló ismeretszerzés képességének fejlesztése; az önismeret fejlesztése; az együttműködés képessége
Egyéb műveltségterületi:
Magyar nyelv és irodalom: Beszédkészség, szóbeli és írásbeli szövegek alkotása, megértése
Életvitel és gyakorlati ismeretek: Egészségkultúra, sza
badidő-kultúra
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Módszertani ajánlás
A biológia tantárgy ismeretanyagának közvetítésében különös hangsúlyt kapnak a tudományos
élet és a szakma szakszavai. A tanulók ezeknek a szavaknak a megértése, értelmezése nélkül
nehezen vagy egyáltalán nem tudják elsajátítani a tananyagot. Fontos tehát, hogy kezdetben
tanári segítséggel, majd később egyre inkább önállóan tudják megkeresni, kikövetkeztetni és
használni a tantárgy tipikusnak tekinthető szakszavait, szókincsét. Fontos továbbá, hogy a szövegekben megjelenő vizuális közvetítők értelmezésében és szöveghez kapcsolásában is megfelelő jártasságra tegyenek szert.

Értékelés
A tanórán fontos a szóbeli értékelés a modul tartalmával, valamint a modul fejlesztési területeiben megjelölt képességek fejlesztésével kapcsolatban. Folyamatos a szóbeli értékelés az egyéni,
csoportos munkáról; egyéni és csoportos önértékelés.
Az értékelésnél érdemes kiemelni a szövegértési stratégiákat. A pozitív visszajelzés lényeges: emeljük ki, amikor a diák jó megértési struktúrákat mutat – ügyesen kérdez, elkülöníti az
érthetetlenebb vagy homályosabb részeket, és képes információt gyűjteni róluk. Érdemes arra
buzdítani a tanulókat, hogy nyugodtan fejezzék ki azt is, ha valamit nem értenek – ez az út a
megértés felé.

Támogatórendszer
Ajánlott továbbképzés: Alapfelkészítés a szövegértés–szövegalkotás fejlesztésre (30 órás továbbképzés)
•• Idegen szavak és kifejezések szótára. Szerkesztő: Bakos Ferenc. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1989.
•• Természettudományi lexikon 1–7. Főszerkesztő: Erdey-Grúz Tibor. Akadémiai Kiadó, Budapest,
1964 (CD-ROM változat).
•• Természettudományi kislexikon. 1–2. Felelős szerkesztő: Somogyi Béláné. Akadémiai Kiadó, Budapest 1992.
•• Természettudományi kisenciklopédia. Szakszerkesztő: Walter Gellért et al. Gondolat, Budapest,
1987.
•• Dr. Lénárd Gábor: Biológia I. és II. A gimnáziumok 10. osztálya számára. Nemzeti Tankönyvkiadó,
Budapest, 2002.

d) A szöveg kiemelt szavai
•• a kiemelt szavak alapján milyen témájú szöveg várható

c) A cím értelmezése
• a cím és az ábrák viszonya

b) A vizuális közvetítők áttekintése
•• fajtáinak megfigyelése
•• szerepük a szövegben
•• a betűtípusok jelentés-megkülönböztető szerepe

a) Ráhangolás
A téma megjelenése (vércsoport, műtétek stb.). Mit tud
már? Mire lenne kíváncsi?
• a szöveg látványának tudatosítása
• a szöveg és a vizuális közvetítők megfigyelése

Kiemelt készségek,
képességek

egyénileg vagy tanári segítséggel
egyénileg

információk értelmezése,
rendszerezés

egyénileg vagy tanári segítséggel

önálló vagy irányított vélemény megfogalmazása a látottakról

Célcsoport
A differenciálás
lehetőségei

globális értés,
összefüggések

megfigyelőképesség

áttekintő olvasás,
megfigyelőképesség,
asszociáció

1. A teljes szöveg áttekintése

Lépések, tevékenységek
(az idő megjelölésével;
a mellékletekben
részletesen kifejtve)

MODULVÁZLAT

egyéni

egyéni

egyéni vagy páros

egyéni vagy csoportos

Munkaformák

beszámoló

beszámoló

megbeszélés

közös megbeszélés

Módszerek

Tanulásszervezés

szöveg

szöveg,
tábla

Eszköz
(mellékletben)

Tanári útmutató
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A teljes szöveg elolvasása meghatározott szempontok figyelembevételével
• a szöveg tagolása, a tartalmilag összetartozó részek elkülönítése
• a szöveg szókészletének, szóhasználatának megfigyelése,
az ismert–ismeretlen fogalmak
elkülönítése

2. A szöveg elolvasása

e) Kialakul az olvasási stratégia
Feltevés megfogalmazása

•• a kiemelt szavak megfigyelése, ismert–ismeretlen, nehezen értelmezhető arányának meghatározása

Lépések, tevékenységek
(az idő megjelölésével;
a mellékletekben
részletesen kifejtve)

globális megértés,
lényegkiemelés,
tájékozódás a szövegben,
szókincsfejlesztés

a lényeg kiemelése,
a szövegstruktúra felismerése

szókincs (aktív, passzív,
szakszavak)

Kiemelt készségek,
képességek

egyénileg vagy tanári segítséggel

egyénileg

egyénileg vagy tanári irányítással

Célcsoport
A differenciálás
lehetőségei

egyéni, páros
vagy csoportos

páros vagy egyéni

egyéni

Munkaformák

beszámoló

megbeszélés

megbeszélés

Módszerek

Tanulásszervezés

szöveg

Eszköz
(mellékletben)
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Kiemelt készségek,
képességek

b) A második szövegegység
(3–5. bekezdés) feldolgozása:
Az AB0-vércsoportrendszer
•• a szöveg és az ábra párhuzamos olvasása
•• az ábra alapján szövegmondás
•• az ábra és szöveg együttes
használatával szövegmondás
•• szó- és fogalommagyarázat,
szókapcsolatok magyarázata

•• a kulcskifejezések jelölése
•• ismeretlen szavak jelölése és
magyarázata
•• a két bekezdés közötti logikai kapcsolat, a bevezetés
szerepe a szövegszerkezetben
•• címadás

a) Az első szövegegység feldolgozása (1–2. bekezdés)

kiszélesedett jelentéstartalom
szókincs

információk egymáshoz
rendelése, magyarázat

szóbeli kifejezőképesség

figyelem összpontosítása

lényegkiemelés,
jelentés, hangsúlyok felismerése, magyarázat,
következtetés

globális értés

3. A szövegegységek olvasása, megértése

Lépések, tevékenységek
(az idő megjelölésével;
a mellékletekben
részletesen kifejtve)

egyénileg vagy tanári irányítással

egyénileg vagy tanári irányítással

Célcsoport
A differenciálás
lehetőségei

egyéni vagy csoportmunka

egyéni vagy csoportmunka

Munkaformák

beszámoló

beszámolók

Módszerek

Tanulásszervezés

szöveg

szöveg

Eszköz
(mellékletben)

Tanári útmutató
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d) A negyedik szövegegység
(10–15 bekezdés) feldolgozása:
A vércsoportok gyakorisága
•• szöveg–ábra párhuzamos ol
vasása
•• szövegben szereplő földrajzi
utalások megfigyelése
•• ismeretlen
szójelentések,
arányok alakulása
•• az ábrák színeinek jelentéshordozó szerepe

c) A harmadik szövegegység
(5–10. bekezdés) feldolgozása:
Az Rh-vércsoportrendszer
•• a szöveg alapján kérdések
szerkesztése
•• táblázat készítése és kitöltése a szöveg információi
alapján
•• szöveg alapján meghatározások
•• a ritka vércsoportrendszerek szövegegység feldolgozása: kérdések–válaszok

Lépések, tevékenységek
(az idő megjelölésével;
a mellékletekben
részletesen kifejtve)

a verbális és vizuális
információ közvetítők
egyidejű használata,
információk összekapcsolása, a jelek változatosságának értelmezése,
kreativitás

lényegkiemelés,
definíciók,
kérdéskultúra,
érdeklődés

lényegkiemelés,
transzformálás

érdeklődés

információk értelmezése

Kiemelt készségek,
képességek

egyéni

egyéni vagy csoportos

egyénileg vagy tanári irányítással

egyénileg

egyéni vagy csoportmunka

Munkaformák

beszámoló

beszámoló

beszámoló

Módszerek

Tanulásszervezés

egyénileg vagy tanári irányítással

Célcsoport
A differenciálás
lehetőségei

szöveg

szöveg

szöveg

Eszköz
(mellékletben)
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f) A szöveg vázlatának elkészítése
•• fejezetcímek
•• kulcskifejezések
•• ábrák

•• a táblázat szöveges értelmezése
Kitől kaphat, kinek adhat
vért?

e) Az ötödik szövegegység
(15–19. bekezdés) feldolgozása
A vércsoportok jelentősége a
klinikai gyakorlatban
•• magyarázat a szövegegység
kiemelt szavaihoz (írás, értelmezés)

Lépések, tevékenységek
(az idő megjelölésével;
a mellékletekben
részletesen kifejtve)

egyénileg vagy tanári irányítással

egyénileg

információk csoportosítása, összefüggések

lényegkiemelés,
összefüggések,
változatosság

egyénileg

magyarázat szóban és
írásban

Kiemelt készségek,
képességek

Célcsoport
A differenciálás
lehetőségei

egyéni, csoportos
vagy páros

egyéni

egyéni

Munkaformák

beszámoló

beszámoló

beszámoló

Módszerek

Tanulásszervezés

szöveg

szöveg

szöveg

Eszköz
(mellékletben)

Tanári útmutató
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Kiemelt készségek,
képességek

implicit tartalmak aktivizálása

együttérzés, empátia

nyelvi kreativitás,
tématartás

implicit tartalmak,
kreativitás

a) A vérrel kapcsolatos szavak, szókapcsolatok, szólások értelmezése

b) A vérátömlesztés szabályai – rövid szöveg megadott szavak felhasználásával

c) A véradás támogatásához reklám
– rövid felhívó szöveg

d) Előadásvázlat: Mit tudott hajdanán a vérről az európai ember?

Szövegalkotás

4. Szövegalkotás, a megértettek alkalmazása

Lépések, tevékenységek
(az idő megjelölésével;
a mellékletekben
részletesen kifejtve)

egyénileg vagy tanári segítséggel

egyénileg vagy tanári segítséggel

egyéni

egyéni

Célcsoport
A differenciálás
lehetőségei

egyéni, páros
vagy csoportos

egyéni, páros
vagy csoportos

egyéni vagy
páros

egyéni

Munkaformák

beszámoló

beszámoló

megbeszélés

beszámoló

Módszerek

Tanulásszervezés
Eszköz
(mellékletben)
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A FELDOLGOZÁS MENETE
1. A teljes szöveg áttekintése
Tanári tevékenység

a) Ráhangolás
A téma megjelenése (vércsoport, műtétek stb.).
Mit tud már? Mire lenne kíváncsi?
•• a szöveg látványának tudatosítása
•• a szöveg és a vizuális közvetítők megfigyelése

b) A vizuális közvetítők áttekintése
•• fajtáinak megfigyelése
•• szerepük a szövegben
•• a betűtípusok jelentés-megkülönböztető
szerepe

Tanulói tevékenység

A tanulók egy jelentéshálót készítenek az óra
anyagából kiválasztott fogalom köré. Ez a fogalom lehet a vér, a vérkeringés, de lehet az
immunitás is. Lehet kérdés alakjában is megjeleníteni a fogalomhoz fűződő kapcsolatot.
A táblára és a munkalapjukra is dolgoznak (1.
munkalap 1. feladata). Megfigyelik a szöveg
egészét, és külön a vizuális közvetítőket.
A tanulók részletesen és aprólékosan tanulmányozzák a szöveg ábráit (sematikus ábra, táblázat, térkép), szerepüket. Megkülönböztetik a
kétféle betűmérettel írt szöveget, és keresik az
összefüggést a tartalom és a jelölés között.

b) A cím értelmezése

•• a cím és az ábrák viszonya

c) A szöveg kiemelt szavai
•• a kiemelt szavak alapján milyen témájú
szöveg várható
•• az ismert–ismeretlen szavak, kifejezések
arányának meghatározása

d) Kialakul az olvasási stratégia
Feltevés megfogalmazása a címről

A tanulók elmondják véleményüket a cím és
az ábrák viszonyáról: a táblázatok és térképek
alapján a szöveg várhatóan statisztikai jellegű,
az egész világra kiterjedő.
A tanulók megvizsgálják a kiemelt szavakat, és
véleményt mondanak a szövegről: nehéz, izgalmas, sok az ismeretlen szó, központi helyen
szerepel mindig a vér stb. A munkalap táblázatába bejelölik az ismert–ismeretlen szavak
óra eleji arányát. Ez tájékoztatja a tanárt arról,
hogy milyen módon lehet támaszkodni a szövegre az anyag feldolgozásakor (1. munkalap
2. feladata).
A címet többé-kevésbé más szavakkal leíró
megfogalmazások, a téma minél átfogóbb
megjelölésével.

2. A teljes szöveg elolvasása meghatározott szempontok figyelembevételével
Tanári tevékenység

•• a szöveg tagolása, a tartalmilag összetartozó részek elkülönítése
•• az ismert–ismeretlen elkülönítése

Tanulói tevékenység
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3. A szövegegységek olvasása, megértése
Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

a) Az első szövegegység (1–2. bekezdés) feldolgozása

Az első szövegegység tulajdonképpen a bevezetés, a téma indítása. A tanulók aláhúzzák a
kulcskifejezéseket, és önállóan vagy tanári segítséggel megmagyarázzák azokat (2. munkalap 1. feladata).
A szavak jelentésének pontosítása után megvizsgálják a mondatok szavait, hogy melyik
hordoz lényeges és melyik kevésbé lényeges jelentést. Összehasonlítják a két bekezdés tartalmát és szövegen belüli szerepét (2. munkalap
2. feladata). Címet adnak a szövegegységnek
(2. munkalap 3. feladata). Ismertetik az egyik
kulcskifejezést (2. munkalap 4. feladata).

•• kulcskifejezések megjelölése
•• ismeretlen szavak magyarázata
•• a két bekezdés közötti tartalmi-logikai
kapcsolat
•• címadás
•• jellemzés

b) A második szövegegység feldolgozása (3–5.
bekezdés): Az AB0-vércsoportrendszer

•• a szöveg és az ábra párhuzamos olvasása
•• az ábra alapján szövegmondás
•• az ábra és szöveg együttes használatával
szövegmondás
•• szó- és fogalommagyarázat
•• szókapcsolatok magyarázata
•• a táblázat áttekintése

c) A harmadik szövegegység (5–10. bekezdés) feldolgozása: Az Rh-vércsoportrendszer

•• kérdések szerkesztése a szöveg alapján
•• táblázat készítése és kitöltése a szöveg információi alapján
•• meghatározások írása megadott szavakkal
•• a ritka vércsoportrendszerek szövegegység feldolgozása: kérdések–válaszok,
összehasonlítás

A szöveg feldolgozása a szöveg és az ábra
egyidejű olvasásával történik. A szövegtarta
lom szóbeli elmondása az ábra felhasználá
sával. A tanulók meghatároznak, pontosítanak
néhány, a megértés szempontjából elengedhetetlenül fontos szót és szókapcsolatot (2.
munkalap 5. feladata).
Tudja-e mindenki a saját vércsoportját? Miért
fontos tudni? Néhány szavas, mondatos
kötetlen beszélgetés során állítások fogalmazása szóban, majd a vércsoport beírása a
táblázatba (2. munkalap 6. feladata).
Saját vagy feltételezett vércsoport meghatározása a táblázat felhasználásával (2. munkalap
7. feladata).
A tanulók tanulmányozzák a szöveget, és kérdéseket tesznek fel a tartalommal kapcsolatban. A kérdések lehetnek szorosan és kevésbé
szorosan a tárgyhoz kapcsolódóak (2. munkalap 8. feladata).
A szövegegység információinak rendszerezésével a szöveg alapján feltett kérdésekre a
szakszókincset használva pontos választ adnak (2. munkalap 9–10. feladata).
Kérdéseket és válaszokat fogalmaznak meg a
szöveggel kapcsolatban, és összehasonlító táblázatot töltenek ki (2. munkalap 11. feladata).

Tanári útmutató

d) A negyedik szövegegység (10–15. bekezdés) feldolgozása: A vércsoportok gyakorisága

•• szöveg és ábra párhuzamos olvastatása
•• a szövegben szereplő földrajzi utalások
megfigyelése
•• felhívja a figyelmet az ábrák színeinek jelentéshordozó szerepére
•• feladatot ad Magyarország populációjának jellemző vércsoportjaival kapcsolatban

e) Az ötödik szövegegység (15–19 bekezdés) feldolgozása: A vércsoportok jelentősége a klinikai gyakorlatban

•• magyarázat a szövegegység kijelölt szavaihoz
•• a táblázat szöveges értelmezése
Kitől kaphat, kinek adhat vért?
f) A szöveg vázlatának elkészítése
•• fejezetcímek
•• kulcskifejezések,
•• ábrák
szerint.
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A tanulók újraolvassák a szöveget, és közben
tanulmányozzák az ábrát, pármunka esetén az
egyik tanuló olvas, a másik követi a tekintetével a képet.
A földrajzi utalások megkeresése az ábrákon.
Rövid szövegmondás az ábrák alapján a szakszókincs használatával, a színek alkalmazásának megfigyelésével.
Adatgyűjtés a szövegből és a táblázatból (2.
munkalap 12. feladata).
Alkalmazzák ismereteiket magyarországi jellemzők gyűjtésével (2. munkalap 13. feladata).
A szavak eredeti szövegkörnyezetben és más
szövegkörnyezetben való értelmezése szóban
(2. munkalap 14. feladata).
A vércsoport-meghatározás folyamatábrájának
elkészítése (2. munkalap 15. feladata).

A tanulók választhatnak a formák közül, a választott formában elkészítik a szöveg vázlatát
(2. munkalap 16. feladata).

4. Szövegalkotás
Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

a) A vérrel kapcsolatos szavak, szókapcsolatok, szólások értelmezése és gyűjtése
b) A vérátömlesztés szabályai – rövid szöveg alkotása
megadott szavak felhasználásával

A tanulók a szöveg témájához kapcsolódó kifejezéseket értelmeznek, szólásokat, közmondásokat, bölcsességeket gyűjtenek és értelmeznek (3. munkalap 1. feladata).
Leírják a vérátömlesztés szabályait (3. munkalap 2. feladata).

c) Reklám vagy rövid felhívó szöveg írása a véradás
támogatásához

Felhívó jellegű szövegeket írnak a véradás támogatására (3. munkalap 3. feladata).

d) Előadásterv Mit tudott az ember a vérről hajdanán? címmel

Számítógépes előadás tervét készítik elő (3.
munkalap 4. feladata).
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A vércsoportrendszerek
és immunológiai vonatkozásaik
A különböző vércsoportrendszerek kialakításában a vörösvértestek bizonyos sejtfelszíni
molekulái – antigénjei – játszanak szerepet.
Ezek kémiai szerkezetüket tekintve a membránfehérjékhez kapcsolódó szénhidrátok. Az
antigének felépítésük alapján több csoportba
sorolhatók, a hasonló szerkezetűek együtt
alakítanak ki egy-egy vércsoportrendszert.
Az embereknél több mint 20-féle vércsoportrendszer ismert. Az orvosi gyakorlatban ezek
közül a legfontosabbak az AB0- és az Rh-rendszerek.
Az AB0- és Rh-vércsoportrendszereket
egy osztrák orvos, Karl Landsteiner fedezte fel a XX. század elején. Landsteiner azt
tanulmányozta, hogy milyen tényezők befolyásolják a vérátömlesztések sikerességét.
Akkoriban ugyanis ezek a beavatkozások
gyakran vezettek halálhoz, mivel a két vér keveredésekor gyakran volt tapasztalható a vér
kicsapódása. Landsteiner rájött, hogy ez a jelenség immunológiai folyamatok eredménye.
A vörösvértestek sejtfelszíni antigénjei ugyanis kötődtek a másik ember vérében található
specifikus antitestekhez, kiváltva ezzel a vér
kicsapódását. 1930-ban felfedezéséért Nobeldíjat kapott.

Az AB0-vércsoportrendszer
Az AB0-vércsoportrendszerben 4 különbö
ző vércsoport létezik: A, B, AB és 0. Az A
vércsoportúak vörösvértestjeinek felszínén
A-antigének találhatók, a vérükben ped ig

1. ábra: Az AB0-vércsoportrendszer

anti-B antitestek. Ha valaki B vércsoportú,
akkor a vértestjein B-antigének, a vérplazmájában pedig anti-A antitestek találhatók.
Az AB vércsoportú emberek vörösvértestjein mind az A-, mind a B-antigének megtalálhatók, a vérplazmájukban viszont nincs
antitest. A 0 vércsoportúaknál az antigének
hiányoznak a vörösvértestekről, vérplazmájukban viszont anti-A és anti-B antitest is
található.
Az AB0-antigének genetikailag kódoltak,
az embrionális fejlődés során, még jóval születés előtt alakulnak ki. Az antitestek a csecsemő életének első néhány hónapjában jönnek
létre. Ennek oka, hogy számos mikroba, illetve növény rendelkezik az AB0-vércsoportrendszer antigénjeihez hasonló sejtfelszíni
molekulákkal. Ezekkel a szervezet élete folyamán óhatatlanul találkozik. Amennyiben ez
az antigén eredetileg nem volt megtalálható
a szervezetben, immunreakciót vált ki. Antitestek keletkeznek ellenük, és ezek fognak
reagálni a nem csoportazonos vér A- illetve
B-antigénjeivel.
Apától örökölt allélek

IA
Anyától
kapott
allélek

IB

i

IA

IA IA

A

IA IB

AB

IA i

A

IB

IA IB

AB

IB IB

B

IB i

B

i

IA i

A

IB i

B

ii

0

1. táblázat: A gyermek vércsoportja annak függvényében, hogy a szüleitől milyen alléleket örökölt.
A középső cellákban az örökölt genotípus és mellette a kialakult vércsoport szerepel.

Tanári útmutató

A vércsoportunk alakulását azok az allélek határozzák meg, melyeket a szüleinktől
öröklünk. Az allélek adott génnek a lehetséges
változatai. Egy génnek mindannyian két allélját hordozzuk, melyek közül az egyik anyai, a
másik pedig apai eredetű. Az AB0 vércsoport
kialakításában egyetlen gén vesz részt, melynek 3 allélja létezik: I A, IB és i. Az I A allél az
A-antigént kódolja, az IB a B-antigént, és az i
allél felelős a 0 vércsoport (amikor a vörösvértesten sem A-, sem B-antigén nem található)
kialakulásáért. Az I A és az IB allélek domináns
tulajdonságúak az i alléllel szemben. Az I A
és IB allél egymásra nézve kodomináns tulajdonságúak, vagyis mindkettő kifejeződik,
ha együtt vannak jelen a genetikai anyagban.
Ezért a vércsoportok az örökölt allélektől függően a következőképpen alakulnak. Az I A I A
és I A i genotípusú emberek A vércsoportúak
lesznek, az IBIB és az IBi genotípusúak B-sek,
az I A IB -sek AB vércsoportúak és az ii allélekkel rendelkezők 0-sok (1. táblázat).

Az Rh-vércsoportrendszer
Az emberi vörösvértesteken található egy
másik antigén (a D-antigén), melyet először a
makákóknál azonosítottak. Az antigén a majmok latin nevéből – Macacus rhesus – kapta
az Rh-faktor nevet. Akiknél a D-antigén megtalálható, Rh-pozitívak, akiknél hiányzik, Rhnegatívak. Az Rh-negatív emberek vérében
eredetileg nincsenek az Rh-faktor ellen termelt antitestek. Ha azonban szervezetük találkozik az Rh-antigénnel, azt az immurendszer
idegen anyagként ismeri fel. Immunreakció
indul el, és anti-D antitestek keletkeznek.
Erre a folyamatra vezethető vissza az Rhösszeférhetetlenség jelensége. Rh-összeférhetetlenség az anya és a magzat között léphet
fel. Ha az anya Rh-negatív és a magzat Rh-pozitív, a szüléskor a vérük keveredhet egymással. Ekkor az anya szervezete találkozik az
Rh-antigénnel, és megindul ellene az antitestek képződése. Az antitestek jelenléte a következő terhességnél okozhat problémát, amenynyiben az újabb gyerek is Rh-pozitív. Az anya
D-antigén elleni antitestei ugyanis átlépnek a
méhlepényen a magzat vérébe. Ott reakcióba
lépnek a magzati vörösvértesteken található
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Rh-antigénekkel, és a vér kicsapódását váltják
ki. Ez a folyamat a magzat súlyos károsodásához, illetve halálához vezethet.
Az Rh-összeférhetetlenség jelensége korábban komoly problémát okozott, ma már
azonban a folyamat lejátszódása meggátolható. Az Rh-negatív anya vérébe szülés után
olyan antitesteket juttatnak, amelyek elpusztítják az anya szervezetébe átjutott Rh-pozitív
sejteket, még mielőtt kialakulnának ellenük
az antigének.
Az Rh-vércsoportrendszer öröklődése
szintén egygénesnek tekinthető. A génnek két
allélja létezik. A ’D’ allél kódolja a D-antigént,
a ’d’ allél pedig az antigén hiányát okozza. A
’D’ allél domináns a ’d’ alléllal szemben. Azok,
akiknél a domináns ���������������������������
’��������������������������
D’ allél jelen van a genetikai anyagban, rendelkeznek a D-antigénnel,
tehát Rh-pozitívak. Azoknál, akik csak a ’d’
allélt hordozzák, nincs D-antigén a vörösvértestek feszínén, tehát Rh-negatívak.

Egyéb, kevésbé ismert
vércsoportrendszerek
A ritkább vércsoportrendszereknek sokkal
kisebb a jelentőségük az orvosi gyakorlatban,
mivel a vérátömlesztéseknél általában nem
okoznak problémát. A legtöbb azokról a betegekről kapta a nevét, akinél először találkoztak
a jelenséggel. Ilyen pl. az MN vércsoportrendszer. Az MN-vércsoportrendszerben 3 vércsoport létezik, M, N és MN. A gyakorlatban az
anyaság, illetve az apaság eldöntésére szokták
használni. Egyéb ritka vércsoportrendszerek
még a Diego vagy a Duffy.
A Diego-vércsoportrendszert tekintve az
emberiség többsége Diego-negatív, Diego-

2. ábra: A 0-s vércsoport gyakorisága az egyes földrészeken
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3. ábra: Az A allél gyakorisága az egyes földrészeken

pozitívak csak a kelet-ázsiaiak és az amerikai
őslakosok között találhatók. A Duffy-negatív
vércsoport részleges védettséget biztosít a
maláriával szemben, Afrika bizonyos részein
fordul csak elő.

A vércsoportok gyakorisága
Az egyes vércsoportokat meghatározó allélek
gyakorisága eltérő a különböző kontinenseken.
A világban a 0 vércsoport (és az azt meghatározó i allél) a leggyakoribb (2. ábra), a
közép- és dél-amerikai indiánok körében
gyakorisága elérheti a 100%-ot is. Viszonylag
gyakorinak mondható még az ausztrál bennszülöttek és Nyugat-Európa népessége köré
ben. A legkisebb gyakorisággal Kelet-Európában és Közép-Ázsiában fordul elő.
Az A vércsoport legnagyobb gyakoriságát
kis, elszigetelt népcsoportoknál éri el (3. ábra).
Az I A allél gyakorisága a feketeláb indiánoknál pl. 30–35%, az ausztrál bennszülötteknél
40–53%, a lappoknál ez az érték 50–90% is lehet. Az A allél a közép- és dél-amerikai indiánoknál szinte egyáltalán nem található meg.
A B vércsoport (illetve az IB allél) Ázsiában
gyakori, a maximális gyakoriságot Észak-Indiában éri el (4. ábra). Európában és Afrikában
kisebb százalékban van jelen, az indiánok és
az ausztrál őslakók között pedig szinte egyáltalán nem fordul elő. Világviszonylatban nézve ez a legkisebb gyakoriságú vércsoport.
A földrajzi különbségek kialakulásában a
nagy járványos betegségeknek is jelentős szerepük volt. A különböző vércsoportú emberek
ugyanis nem azonos mértékben érzékenyek
a kórokozókkal, betegségekkel szemben. Így
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4. ábra: A B allél gyakorisága az egyes földrészeken

a felbukkanó járványoknak eltérő mértékben
estek áldozatul a más-más vércsoporttal rendelkező emberek.
Az Rh-vércsoportrendszer tekintetében a ’d’
allél az európai népesség körében a leggyakoribb, a populáció kb. 40%-a hordozza. Ennek
eredményeként itt a legnagyobb az Rh-negatív
vércsoport gyakorisága is, ez hozzávetőleg 16%.
Más földrészeken az Rh-negatív vércsoport nagyon ritka, még az 1%-ot sem éri el (2. táblázat).
Rh-

Rh+

Európai népesség

16%

84,0%

Afrikai népesség

0,9%

99,1%

Egyéb

0,1%

99,9%

2. táblázat: Az Rh-vércsoportok gyakorisága
a különböző eredetű népességek körében.

A vércsoportok jelentősége
a klinikai gyakorlatban
A vércsoport ismerete a vérátömlesztésekkor
elengedhetetlenül fontos, ugyanis ha a véradó
és a fogadó (recipiens) vére nem kompatibilis
egymással, súlyos problémákat okozhat. Szerencsére a vércsoport megállapítása ma már
gyorsan elvégezhető rutinfeladat. Csupán
néhány csepp vérre és két vérszérumra van
hozzá szükség. Az egyik szérum anti-A antitesteket, a másik anti-B antitesteket tartalmaz.
A vérmintát két részre osztják, majd az egyiket az egyik szérummal, a másikat a másik
szérummal keverik össze. Az alapján, hogy
történt-e kicsapódás és melyik mintában,
egyértelműen megadható a vérminta vércsoportja. Például tapasztalhatjuk azt, hogy a vér

A vércsoportrendszerek... 41

Tanári útmutató

Vércsoport

Antigének a vörösvértesteken

Antitestek
a vérben

Kinek adhat vért

Kitől kaphat vért

AB

A és B

nincs

AB

AB, A, B, 0

A

A

anti-B

A és AB

A és 0

B

B

anti-A

B és AB

B és 0

0

nincs

anti-A és anti-B

AB, A, B, 0

0

3. táblázat: Az AB0-vércsoportrendszer.

az anti-A antitestet tartalmazó szérummal
összekeverve kicsapódik, de az anti-B antitestet tartalmazóval keverve nem. Ez azt jelenti,
hogy az A-antigén jelen van a mintában, míg
a B-antigén nincs. Tehát a minta tulajdonosa B
vércsoportú. Az Rh-vércsoport megállapítása
hasonlóan működik. Ott azt tesztelik, hogy
megtalálható-e a D-antigén a vörösvértestek
felületén.
A vérátömlesztések szabályai is a vörösvértestek felszínén levő antigének és a
vérben levő antitestek reakcióin alapulnak.
Az Rh-vércsoportrendszert nézve csak csoportazonos vér adható. Vagyis Rh-pozitív
csak Rh-pozitívtól kaphat vért, Rh-negatív
pedig csak Rh-negatívtól. Az AB0-vércso-

portrendszer esetén a vérátömlesztésnél több
kombináció is megvalósulhat (3. táblázat).
Például egy A vércsoportú ember vérplazmájában anti-B antitestek vannak. Ha olyantól kap vért, akinek a vörösvértestjein B-antigének találhatók, összetapadnak az ereiben a
vértestek, kicsapódik a vére. Ő tehát csak attól
kaphat vért, akinek a vértestjein nincsenek Bantigének.
A 0-ás vércsoportú ember minden vércsoport számára adhat vért, ezért „általános
adónak” is nevezik. Az AB vércsoporttal rendelkezők mindenkitől kaphatnak vért, ezért
ők az „általános kapók”. Hozzá kell azonban
tenni, hogy ma már lehetőség szerint csoportazonos vért használnak a műtéteknél.
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1. MUNKALAP
1.	Készíts jelentéshálót az óra anyagából kiválasztott fogalom köré! A jelentéshálóba szavakat, szókapcsolatokat, kérdéseket írhatsz (pl.: vér, vérkeringés, immunitás stb.).

2.	Jelöld a táblázatban az ismert–ismeretlen szavak arányát!

Ismert %
Az óra elején:
Az óra végén:

Ismeretlen %
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2. MUNKALAP
1. 	Húzd alá az első szövegegység kulcsszavait, írd ki őket ide, és magyarázd meg jelentésüket szóban!
Például vércsoportrendszer, antigén, membránfehérje, AB0- és Rh-rendszerek
2.	Hasonlítsd össze a két bekezdés tartalmát, formáját, és következtess a szövegen belüli
szerepére! Fogalmazd meg és írd le véleményed egy mondatban!
Például: Mindkét bekezdés a címben megjelölt témával foglalkozik, az első a megtanulandó, hangsúlyos
részeket tárgyalja, a második kiegészíti az első bekezdésben bevezetett témát.
3.	Adj felhívó-tájékoztató jellegű címet a szövegegységnek!
Például: Ismerkedjünk meg a vércsoportokkal!
4.	Olvasd el újra az első bekezdést, és jellemezd röviden az antigéneket! Fogalmazz saját
szavaiddal!
Pl.: Az antigének olyan szénhidrátok, amelyek a membránfehérjékhez kapcsolódnak.
5.	Magyarázd meg a következő szavakat és kifejezéseket! Válaszod egy-egy rövid mondatban fogalmazd meg!
allél: Adott gén egy változata.
domináns: uralkodó, túlsúlyban lévő
kodomináns: Olyan öröklésmenet, melynél a heterozigóták kétféle allélja által meghatározott mindkét
tulajdonság megjelenik a fenotípusban, láthatóvá válik.
genotípus: Az élő szervezet génjeiben tárolt összes genetikai információ.
genetikailag kódolva: Az örökítőanyag (DNS) hordozza az erre vonatkozó információt.
embrionális fejlődés:
csoportazonos:
6.	Mit tudsz saját vércsoportodról?
a)

Miért fontos, hogy ismerd vércsoportod?
Pl.: gyors orvosi beavatkozás esetén egyszerűsíti az eljárásokat
b) Voltál már olyan helyzetben, amikor szükség volt a vércsoportod ismeretére?
Ismertetés
Vércsoportom:

7.	A szöveg és a táblázat segítségével kövesd végig és határozd meg saját vércsoportod kialakulását! Ha nincsenek pontos adataid saját magadról, dolgozz feltevés alapján!
Apától örökölt allélek
IA
Anyától
kapott
allélek

IA
IB
i

IB

i
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8.	Tanulmányozd az Rh-vércsoportrendszerről szóló szövegegységet, és írj kérdéseket a megadott mondatokhoz! A kérdésekre a választ a szöveg szakszókincsét pontosan használva,
szóban add meg! Tegyél fel egy-egy olyan kérdést is, amely a mondatban található, nem
szorosan a témához kapcsolódó ismeretre kérdez – pl. „mivel táplálkozik a makákó?”
a) Az emberi vörösvértesteken található egy antigén (a D-antigén), melyet először a makákóknál azonosítottak.
Kérdések: Pl.: Hol található meg a D-antigén a szervezetben? Milyen élőlényben sikerült először
azonosítani a D-antigént? Miért volt jelentős tudományos eredmény az antigén azonosítása? Melyik
földrészen él a makákó?
b) Ha szervezetünk találkozik az Rh-antigénnel, azt az immunrendszer idegen anyagként
ismeri fel.
Kérdések:

9.	Ismertesd röviden az Rh-összeférhetetlenséget a megadott szavak felhasználásával!
anya, magzat, kicsapódás, Rh-pozitív, Rh-negatív, D-antigén, antitestek, károsodás
Rh-összeférhetetlenségnek az anya és a magzat vérének eltéréséből adódó összeférhetetlenséget nevezzük, amikor az anya Rh-negatív, a magzat Rh-pozitív, és szüléskor a vérük összekeveredhet egymással.
Az anya szervezete az Rh-antigénnel szemben védekezik, antitesteket termel. Ez a magzat vérének
kicsapódását, és így a magzat károsodását okozhatja.
10.	A szöveg alapján határozd meg pontosan, hogy kiket nevezünk Rh-pozitívnak és kiket Rhnegatívnak!
Azokat az embereket nevezzük Rh-pozitívnak, akiknek a vérében megtalálható a D-antigén.
Azokat az embereket nevezzük Rh-negatívnak, akiknek a véréből hiányzik a D-antigén.
11.	Készíts összehasonlító táblázatot az AB0, illetve a ritka vércsoportok bemutatásához!
A bal oldali oszlopba írj egy-egy szempontot (pl. földrajzi elterjedtség), melynek alapján
összehasonlítod.
Szempont

AB0-vércsoportrendszer

Ritka vércsoportrendszerek

Kinél fontos?

Mindenkinél

Mindenkinél

Az egyes vércsoportok
gyakorisága a vércsoportrendszeren belül

Mind gyakori

Általában az egyik nagyon elterjedt,
a másik ritka.

Elterjedtség

Mindegyik kontinensen megtalálható
minden vércsoport a vércsoportrendszeren belül, de a gyakoriságuk eltér.

Bizonyos kis területeken található
csak meg a ritka vércsoport.

Elnevezés

Az ábécé első betűiről és a nulláról

Személyekről
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12. Párhuzamos adatgyűjtés a szövegből és a táblázatokból: Tekintsd át a szöveggel együtt az
ábrákat, és válaszolj a kérdésekre!
a) A világ mely területein gyakori viszonylag a 0 vércsoport?
		Ausztráliában, Nyugat-Európában
b) Hány százalékos az I a allél gyakorisága a lappoknál?
		50–90%
c) Hol éri el a világon a maximális gyakoriságot az AB vércsoport?
		Észak-Indiában
13. A szöveg és a táblázatok alapján írj két állítást Magyarország lakosságának vércsoportjellemzőiről!
Pl.: Magyarországon az A vércsoport a leggyakoribb. Hazánkban kevés 0 vércsoportossal találkozhatunk.
14. Vizsgáld meg, mi jut eszedbe az alábbi szavakról az eredeti szövegkörnyezetben (a fenti biológiaszöveg), illetve, ha képzeletben más szövegkörnyezetbe helyettesíted be őket!
Vizsgáld meg képek, hangok, érzések szintjén! Fogalmazd meg észrevételeidet az egyes
különbségekről! Ha kell, rajzolj!
Eredeti szövegkörnyezet

Új szövegkörnyezet

Érzékeny
Áldozat
Hordozó
Csoportazonos

15.	A szövegben található információ felhasználásával tedd helyes sorrendbe és írd le a vércsoport-meghatározás folyamatát!
1.
2.
3.
4.
5.

a vérminta két részre választása
a vérminta vércsoportjának megállapítása
mintavétel a vérből
a szérum hozzáadása a vérmintához
kicsapódás, a kicsapódás elmaradása
3

1

4

5

2
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16.	Készítsd el a szöveg tömörített vázlatát! Választhatsz az alábbi módszerek közül vagy
írhatod a saját szempontod alapján!
• kulcsszavak alapján
• főbb összefoglaló mondatok alapján
• fejezetcímek alapján
Kulcsszavak alapján:
• vércsoportok kialakulása, antigének
• vércsoportrendszerek, allélek
• AB0-vércsoportrendszer
• Rh-vércsoportrendszer, jellemzők
• a vércsoportok gyakorisága, kevésbé ismert vércsoportok
• a vércsoportok használata
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3. MUNKALAP
1.	Gyűjts és írj le néhány, a szöveg témájához kapcsolódó szólást, közmondást, kifejezést, és
értelmezd azokat szóban!
Pl.: a vér szava, a vér nem válik vízzé, nem víz folyik az ereiben.
Életünket és vérünket! Vértestvérek, testvér, kékvérű…
Szóbeli magyarázat: például az egy családhoz, törzshöz tartozás jelképe, a hősiesség megjelenítése, az
előkelőség, a származás jelképe stb.
2.

Írd le a vérátömlesztés alapvető szabályait! Használj megengedő módú igéket (-hat,-het)!
Pl.: Az Rh-vércsoportrendszert nézve csak csoportazonos vér adható!
Rh-pozitív csak Rh-pozitívtól, Rh-negatív csak Rh-negatívtól kaphat vért!
Mivel a 0–ás vércsoportú ember általános adó, mindenkinek adhat vért.
Az AB vércsoporttal rendelkezők, azaz az általános kapók mindenkitől kaphatnak vért.

3.

Írj felhívó jellegű jelszót, jelmondatot a véradás támogatására, pl. Aki vért ad, életet ad!
Pl.: Nem tudjuk, ki lesz a következő rászoruló! Segíts most te!

4.	Mit tudott mai tudásunk szerint a régi korok embere a vérről és a vérkeringésről? Készíts
három pontból álló előadástervet számítógépes prezentációhoz, illusztrációkkal, idézetekkel.
Pl.
Az ókori Európa orvosainak elképzelései
Idézet Hippokratésztól
2. a középkori felfogások, az érvágás
3. a modern kutatások Harvey-től a művér gondolatáig

1. kép: görög szoborfej
2. kép: a négy elem az ókorban
3. kép: köpölyöző orvos
5. kép: a vérkeringés korai vázlata
6. kép: laboratórium vérmintákkal
7. kép: újságcikk eleje a művér kutatásáról

Itt nagyon eltérő variációkat találunk majd. A témafelvetés általánossága miatt hagyjuk kibontakozni a
diák kreatív képzeletét.
5.	Hogyan változott az ismert és az ismeretlen szavak, fogalmak, információk aránya az óra
végére? Térj vissza a munkalap elejéhez, és töltsd ki az első táblázat második részét!

az egyedfejlődés: A méhen belüli fejlődés és
A születés

A SZÖVEG MEGÉRTÉSÉT SEGÍTŐ ÁBRÁK,
STATISZTIKAI ADATOK, FOLYAMATLEÍRÁSOK
EGYÜTTES ÉRTELMEZÉSE A SZÖVEG
FELDOLGOZÁSA SORÁN
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MODULLEÍRÁS
A modul célja

A szöveg megértését segítő ábrák, statisztikai adatok, folya
matleírások szöveggel együttes értelmezése a szöveg feldolgozása során. A lényeglátás, lényegkiemelés fejlesztése; A mondaton
és szövegen belüli tartalmi hangsúlyok megfigyelése; A szóbeli
kifejezőképesség fejlesztése, rövid, tömör megállapítások fogalmazása

Időkeret

45 perc – egy tanítási óra

Ajánlott korosztály

15–16 éves kor

Modulkapcsolódási 
pontok

Tantervi
Biológia 10. évfolyam
Kompetenciaterületen
Önálló információgyűjtés képessége, az együttműködési
képesség fejlesztése
Programcsomagon belül
Vizuális kultúra
Programcsomagok között
Természetismeret: fizika, kémia, földrajz

A képességfejlesztés 
fókuszai

Kompetenciaterületi:
A szövegértés–szövegalkotás kompetencia kiemelt fejlesztési területei:
A szövegalapú ismeretszerzés fejlesztése, a szöveg megértését segítő ábrák, statisztikai adatok, folyamatleírások
együttes értelmezése segítségével. A tantárgy szakszókincsének bővítése és gazdagítása, pontos használata. Az
információk értelmezésekor a logikus gondolkodás fejlesztése. Az információszerzéshez megfelelő szintű kérdéskultúra kialakítása. Széles körű jártasság a különböző fajtájú
verbális és vizuális ismeretközvetítők használatában
Szociális, életviteli és környezeti kompetencia: Együttműködési képesség, empátia, környezettudatos gondolkodás
Magyar nyelv és irodalom: A szókincs bővítése, jártasság
adott szókincs használatában. A kérdéskultúra fejlesztése
NAT (2003):
Információs és kommunikációs kultúra: Megfigyelési, értelmezési képesség, kritikai kreatív olvasási képessége
Tanulás: A tanulás különféle módjainak megismerése; az
önálló ismeretszerzés képességének fejlesztése
Én- és önismeret fejlesztése
Az együttműködés képességének fejlesztése
Egyéb műveltségterületi:
Magyar nyelv és irodalom: Beszédkészség, szóbeli és írásbeli szövegek alkotása, megértése
Életvitel és gyakorlati ismeretek: Egészségkultúra, szabadidő-kultúra
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MÓDSZERTANI AJÁNLÁS
A biológia tantárgy ismeretanyagának feldolgozásakor a feladatok megértésében és értelmezésében fontos szerepe van a megjelenő tartalom helyes és pontos értelmezésének. Lényeges tehát, hogy kezdetben tanári segítséggel, majd később egyre inkább önállóan tudjanak a tanulók
a lényegre vonatkozó, pontos kérdéseket feltenni, szóban és írásban egyaránt. Ezen túl folyamatos fejlesztést igényel a tantárgy tipikusnak tekinthető szakszókincse. Fontos továbbá, hogy
a szövegekben megjelenő vizuális közvetítők értelmezése és szöveghez kapcsolása is megfelelő
hangsúlyt kapjon a fejleszteni szánt területek sorában.

ÉRTÉKELÉS
A tanórán fontos a szóbeli értékelés a modul tartalmával, valamint a modul fejlesztési területeiben megjelölt képességek fejlesztésével kapcsolatban. Folyamatos a szóbeli értékelés az egyéni,
csoportos munkáról, az egyéni és csoportos önértékelés.
Az értékelésnél érdemes kiemelni a szövegértési stratégiákat. A pozitív visszajelzés lényeges: emeljük ki, amikor a diák jó megértési struktúrákat mutat – ügyesen kérdez, elkülöníti az
érthetetlenebb vagy homályosabb részeket, és képes információt gyűjteni róluk. Érdemes arra
buzdítani a tanulókat, hogy nyugodtan fejezzék ki azt is, ha valamit nem értenek – ez az út a
megértés felé.

TÁMOGATÓRENDSZER
•• Idegen szavak és kifejezések szótára. Szerkesztő: Bakos Ferenc. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1989.
•• Természettudományi lexikon 1–7. Főszerkesztő: Erdey-Grúz Tibor. Akadémiai Kiadó, Budapest,
1964. (CD-ROM)
•• Természettudományi kislexikon 1-2. Felelős szerkesztő: Somogyi Béláné. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1992.
•• Természettudományi kisenciklopédia. Szakszerkesztő: Walter Gellért et al. Gondolat, Budapest,
1987.
•• Dr. Lénárd Gábor: Biológia I. és II. A gimnáziumok 10. osztálya számára. Nemzeti Tankönyvkiadó,
Budapest, 2002.

b) A vizuális közvetítők részletes áttekintése
•• az ábrákról (ismerős, ismeretlen, könnyen értelmezhető, nehezen értelmezhető, mi lehet a szerepük a
szövegben) szóbeli szöveg,
vélemény alkotása
•• milyen fajtájú ábrák szerepelnek a szövegben
•• a várakozásoknak megfelelőek-e a közvetítők

a) A szöveg és a vizuális közvetítők áttekintése
a szöveg jellemzőiről, képi
anyagról szóbeli szöveg alkotása

Ráhangolás
A témához kapcsolódó előzetes
ismeretek feltérképezése

Kiemelt készségek,
képességek

a vizuális közvetítők
felismertetése,
megkülönböztetése,
ábraolvasás, ábraértelmezés

áttekintő olvasás

koncentrálás
motiválás

1. A teljes szöveg áttekintése

Lépések, tevékenységek
(az idő megjelölésével;
a mellékletekben
részletesen kifejtve)

A modul vázlata

önállóan vagy tanári irányítással

tanári irányítással
vagy önállóan

tanári irányítással

Célcsoport/
A differenciálás
lehetőségei

egyéni vagy
pármunka

frontális vagy
egyéni

frontális

Munkaformák

közös megbeszélés,
véleményalkotás

közös megbeszélés

közös megbeszélés

Módszerek

Tanulásszervezés

szöveg

szöveg

szöveg,
fürtábra

Eszköz
(mellékletben)

Tanári útmutató
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d) A szöveg kiemelt szavainak
áttekintése
•• a szövegből a központi fogalmakhoz (fejlődés, születés)
kulcsszavak, kifejezések, fogalmak keresése és a témához kapcsolása, indoklással
•• a fejlődés, születés fogalmak
körülhatárolása a szöveg
alapján, a két fogalom egymáshoz való viszonyának
pontosítása

c) A cím értelmezése
Az egyedfejlődés: a méhen
belüli fejlődés és a születés
•• a cím és szöveg viszonyának
előfeltevéses vizsgálata
Hány részből áll a téma?
•• a cím alapján témarészek elkülönítése
(két fő téma és több altéma)
Milyen téma várható a cím
alapján?
A születés előtti fejlődés állomásainak és jellemzőinek bemutatása és a születés

Lépések, tevékenységek
(az idő megjelölésével;
a mellékletekben
részletesen kifejtve)

a szöveghasználat technikái,
összefüggések

globális értés,
lényegkiemelés
előfeltevés alkotás,
rész-egész
összetartozás a szövegben (szorosabb,
tágabb),
emlékezet

Kiemelt készségek,
képességek

egyéni vagy
csoportos

egyéni vagy
csoportos

egyénileg

tanári irányítással
vagy önállóan

egyéni vagy
pármunka

Munkaformák

megbeszélés

megbeszélés

közös megbeszélés

közös megbeszélés

Módszerek

Tanulásszervezés

egyénileg

Célcsoport/
A differenciálás
lehetőségei

tábla, l. munkalap, fürtábra

szöveg

szöveg

szöveg

Eszköz
(mellékletben)
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összefüggések,
rész és egész viszonya,
lényegkiemelés

A fő szerkezeti egységek és a
hozzájuk tartozó kulcsszavak
megfigyelése
(a méhen belüli fejlődés szakaszai,
a szülés)
•• a szöveg tagolásának lehetséges egységei (a szöveg nagyobb és kisebb szövegegységekre tagolása, ezek jelölése)
•• az ábrák megfigyelése és a
szöveghez kapcsolása

szöveg–ábra együttes
értelmezése,
véleménynyilvánítás

globális megértés

a lényeg kiemelése,
összefüggések

lényegkiemelés

Kiemelt készségek,
képességek

A teljes szöveg elolvasása

2. A szöveg elolvasása

e) Kialakul az olvasási stratégia
Feltevések megfogalmazása tö
mör kijelentések formájában

•• kiegészítendő kérdések fogalmazása a címmel, a fürtábrán megjelenő kulcsszavak, kifejezések, fogalmak
tartalmával kapcsolatban

Lépések, tevékenységek
(az idő megjelölésével;
a mellékletekben
részletesen kifejtve)

egyénileg vagy
tanári segítséggel

tanulók néma olvasása egyénileg

tanári felolvasás

önállóan

önállóan

Célcsoport/
A differenciálás
lehetőségei

egyéni vagy
csoportos

frontális és
egyéni

pármunka

pármunka

Munkaformák

megbeszélés

megbeszélés

ismertető

megbeszélés

megbeszélés

Módszerek

Tanulásszervezés

szöveg

szöveg,
fürtábra

fürtábra

Eszköz
(mellékletben)

Tanári útmutató
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Kiemelt készségek,
képességek

a) Az első szövegegység feldolgozása
(1. bekezdés): A terhesség
•• a bevezető ismertetés szerepe a szövegben
•• az első bekezdés, szövegegység és a címben szereplő
téma kapcsolata
•• kulcsszavak keresése és magyarázata (terhesség, megtermékenyített petesejt, magzat,
méhlepény, szimbiózis)
•• a szövegegység és az 1. kép
kapcsolatának vizsgálata

megfigyelőképesség,
lényeglátás,
ábraelemzés

összefüggések felismerése

kapcsolat az információk között

3. A szövegegységek olvasása, megértése

•• első áttekintéshez képest
mennyivel adott többet a
teljes szöveg (a szöveg és az
ábrák) megismerése (összehasonlítás az előfeltevéssel)

Lépések, tevékenységek
(az idő megjelölésével;
a mellékletekben
részletesen kifejtve)

egyénileg

tanári irányítással
vagy egyénileg

Célcsoport/
A differenciálás
lehetőségei

egyéni vagy
páros

egyéni vagy
páros

Munkaformák

megbeszélés

megbeszélés

Módszerek

Tanulásszervezés

szöveg

Eszköz
(mellékletben)
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c) A harmadik szövegegység
(6–11. bekezdés) feldolgozása:
Az utód fejlődése a terhesség
egyes szakaszaiban
•• szómagyarázat (pl. köldökzsinór)
•• a szövegegység feldolgozása
és értelmezése a szöveg és
kép (4. kép) egyidejű használatával

b) A második szövegegység
feldolgozása (2–5. bekezdés):
A terhesség kezdeti szakasza
•• a szövegegység pontosítása
a téma körülhatárolásával
(kezdeti szakasz)
•• a szövegegység tagolása,
a bekezdések tartalmának
feldolgozása, a haladás logikája és lépései (a folyamat
kronologikus követése)
•• az ábrák szöveghez kapcsolása, ábraelemzés
•• szövegalkotás ábrák alapján
•• a szövegegység kulcsszavainak magyarázata, pontosítása

Lépések, tevékenységek
(az idő megjelölésével;
a mellékletekben
részletesen kifejtve)

képi látás, összefüggések,
lényeglátás

szókincsfejlesztés,
logikus gondolkodás

összefüggések,
a szövegszerkezet felismerése,
szöveghasználat,
lényeges–kevésbé lényeges,
szókincsfejlesztés,
összefüggések,
képi gondolkodás,
szóbeli szövegalkotás
fejlesztése

Kiemelt készségek,
képességek

egyéni, páros
vagy csoportos

egyéni vagy
páros

egyénileg

egyénileg

egyéni vagy
páros

Munkaformák

megbeszélés

megbeszélés

megbeszélés

Módszerek

Tanulásszervezés

egyénileg

Célcsoport/
A differenciálás
lehetőségei

szöveg

szöveg

Eszköz
(mellékletben)

Tanári útmutató
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f) A hatodik szövegegység
(15–18. bekezdés) feldolgozása: A szülés
•• a folyamat leírása (tömörítés)
•• a szüléshez kapcsolódó adatok megfigyelése

e) Az ötödik szövegegység (14.
bekezdés) feldolgozása: Változások az anya szervezetében
•• információgyűjtés
•• következtetések (hatás)
•• kérdések szerkesztése

d) A negyedik szövegegység
(12–13. bekezdés) feldolgozása: A magzat fejlődését befolyásoló tényezők
•• szó- és kifejezésmagyarázat
(pl. placentális hatás)
•• adatok gyűjtése és csoportosítása

•• következtetések (mennyiségi–minőségi változás)
•• kérdések szerkesztése a szövegegység tartalmához

Lépések, tevékenységek
(az idő megjelölésével;
a mellékletekben
részletesen kifejtve)

összefüggések,
lényegkiemelés

a lényeg kiemelése,
információ
csoportosítása adott
szempontok alapján,
kérdéskultúra

szókincsfejlesztés,
információk meghatározott szempontok szerinti
válogatása

meglévő ismeretek bekapcsolása,
egészséges életmód

Kiemelt készségek,
képességek

egyénileg

egyénileg

egyénileg

egyénileg

Célcsoport/
A differenciálás
lehetőségei

egyéni, páros
vagy csoportos

egyéni

egyéni, páros
vagy csoportos

egyéni, páros
vagy csoportos

Munkaformák

megbeszélés

megbeszélés

megbeszélés

megbeszélés

Módszerek

Tanulásszervezés

szöveg

szöveg

szöveg

Eszköz
(mellékletben)
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összefüggések

Kiemelt készségek,
képességek

a) napló a szöveg alapján
b) beszámoló kétféle nézőpont
ból (az ultrahangos kép ismertetése, elbeszélése az orvos, illetve a család szemszögéből)
c) napirend kismamáknak az
egészséges életmódhoz
d) jó tanácsok a terhesség idejére

5. Szövegalkotás

•• szerkezeti egységenként
•• kulcskifejezésekkel kiegészítve

nyelvi kreativitás,
egészséges életmód,
empátia

a lényeg kiemelése,
összefüggések

4. A szöveg vázlatának elkészítése

g) A hetedik szövegegység
(19–22. bekezdés) feldolgozása: Az újszülött fejlettségét
befolyásoló tényezők
•• tényezők és adatok párosítása
•• a szöveg és az 5. kép egyidejű feldolgozása (összehasonlítás)
•• következtetések levonása a
szöveg alapján

Lépések, tevékenységek
(az idő megjelölésével;
a mellékletekben
részletesen kifejtve)

egyénileg

egyénileg

Célcsoport/
A differenciálás
lehetőségei

egyéni, páros
vagy csoportos

egyéni, páros
vagy csoportos

Munkaformák

megbeszélés

megbeszélés

Módszerek

Tanulásszervezés

szöveg

Eszköz
(mellékletben)

Tanári útmutató
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A FELDOLGOZÁS MENETE
1. Ráhangolás
Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

A témához kapcsolódó előzetes ismeretek feltérképezése – fürtábra

A témához kapcsolódó előzetes ismeretek feltérképezése fürtábra segítségével (az alaptémák meghatározása és felírása a táblára – pl.
élet, születés, terhesség); a születéshez kapcsolódó kifejezések; rövid beszélgetés, véleménynyilvánítás.

a) A szöveg és a vizuális közvetítők áttekintése
•• a szöveg jellemzőiről, képi anyagról
szóbeli szöveg alkotása
b)

A vizuális közvetítők részletes megfigyelése
•• az ábrákról (ismerős, ismeretlen, könynyen értelmezhető, nehezen értelmezhető, mi lehet a szerepük a szövegben) szóbeli szöveg, vélemény alkotása
•• milyen fajtájú ábrák szerepelnek a szövegben
•• a várakozásoknak megfelelőek-e a közvetítők

c) A cím értelmezése – Az egyedfejlődés: a méhen
belüli fejlődés és a születés

•• a cím és szöveg viszonyának feltevésekkel
történő megvizsgálása
Hány részből áll a téma?
•• a cím alapján a témák elkülönítése
(két fő téma és több altéma)
Milyen téma várható a cím alapján?
A születés előtti fejlődés állomásainak és jellemzőinek bemutatása és a születés

A tanulók áttekintik a szöveget és a vizuális
közvetítőket, megfigyelik egymáshoz viszonyított arányukat, a képek fajtáit stb.
Néhány szóban elmondják benyomásaikat.
A teljes szöveg áttekintése után alaposan megvizsgálják a vizuális közvetítőket (5 kép).
Lehetséges szempontok: ismerős, ismeretlen,
könnyen értelmezhető, nehezen értelmezhető,
inkább látvány vagy inkább adat; furcsa, érdekes stb.
Elmondják véleményüket arról, mi lehet a szövegben a képek szerepe, és hogy a várakozásuknak megfelelőek-e a képek.
A tanulók értelmezik a címet (Az egyedfejlődés:
a méhen belüli fejlődés és a születés), és vizsgálják
a cím és szöveg viszonyát, megállapítják, hogy
hány fő részből áll a téma.
A cím figyelembevételével elkülönítik a témarészeket (két fő téma és több altéma).
Megbeszélik, milyen téma várható a címből.
A születés előtti fejlődés állomásainak és jellemzőinek
bemutatása és a születés (nehezen érthető, ismerős,
tabutéma stb.)

d) A szöveg kiemelt szavainak áttekintése
•• a szövegből a központi fogalmakhoz ( fejlődés, születés) kulcsszavak, kifejezések, fogalmak keresése és a témához kapcsolása, indoklással
•• a fejlődés és a születés fogalmának körülhatárolása a szöveg alapján, a két fogalom egymáshoz való viszonyának pontosítása
•• kiegészítendő kérdések fogalmazása a címmel, a fürtábrán megjelenő kulcsszavak,
kifejezések, fogalmak tartalmával kapcsolatban

Értelmezik a szöveg kiemelt szavait (kevés a kiemelés a szövegben). A teljes szövegből a központi fogalmakhoz (fejlődés, születés) kulcsszavakat, kifejezéseket, fogalmakat keresnek, és
indoklással a témához kapcsolják azokat.
Külön és együtt is körülhatárolják a fejlődés, születés fogalmakat a szöveg alapján, és pontosítják
a két fogalom egymáshoz való viszonyát.
Kérdéseket (kiegészítendő) fogalmaznak meg a
címmel, a fürtábrán megjelenő kulcsszavakkal,
kifejezésekkel, a fogalmak tartalmával kapcsolatban

e) Kialakul az olvasási stratégia
Feltevéseket kérdezünk a tanulóktól.

Kialakul a tanulók olvasási stratégiája.
Feltevéseket fogalmaznak meg tömör kijelentések formájában.
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Tanári útmutató

2. A teljes szöveg elolvasása
Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

A fő szerkezeti egységek és s hozzájuk tartozó
kulcsszavak kiemelésének segítése
(a méhen belüli fejlődés szakaszai, a szülés)
•• a szöveg tagolásának lehetséges egységei (a
szöveg nagyobb és kisebb szövegegységekre tagolása, ezek jelölése)
•• segítség az ábrák megfigyelésében és a szöveghez való kapcsolásukban
•• kérdés: az első áttekintéshez képest mennyivel adott többet a teljes szöveg (a szöveg és az
ábrák) megismerése (összehasonlítás az előzetes feltevéssel)

Elolvassák (némán, a tanári olvasást kísérve)
teljes szöveget.
Olvasás közben elkülönítik a fő szerkezeti
egységeket, és megfigyelik a hozzájuk tartozó
kulcsszavakat (pl. a méhen belüli fejlődés szakaszai, a szülés).
Tagolják a szöveget, kijelölik a lehetséges egységeket (a szöveg nagyobb és kisebb szövegegységekre tagolása, ezek jelölése).
Megfigyelik az ábrákat és azt, hogy hogyan
kapcsolódnak a szöveghez.
Megfigyelik, hogy az első áttekintéshez képest
mennyivel adott többet a teljes szöveg (a szöveg
és az ábrák) megismerése (összehasonlítják előzetes feltevésükkel).

3. Szövegegységek olvasása, megértése
Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

a) Az első szövegegység feldolgozása (1. bekezdés):
A terhesség
•• a bevezető ismertetés szerepe a szövegben
•• az első bekezdés-szövegegység és a címben
szereplő téma kapcsolata
•• kulcsszavak keresése és magyarázata (terhesség, megtermékenyített petesejt, magzat, méhlepény, szimbiózis)
•• a szövegegység és az 1. kép kapcsolatának
vizsgálata

a) Az első szövegegység feldolgozása (1. bekezdés):
A terhesség
A tanulók meghatározzák, mi lehet a bevezető ismertetés szerepe a szövegben (pl. adatokkal
szemléltetve röviden bemutatják a terhesség egész folyamatát).
Meghatározzák, hogy az első bekezdés /szövegegység és a címben szereplő téma milyen
kapcsolatban van egymással (pl. hogyan jut el
az utód a születésig).
A tanulók megkeresik és magyarázzák a szövegegység kulcsszavait (terhesség, megtermékenyített petesejt, magzat, méhlepény, szimbiózis). A
terhesség szót külön értelmezik, szinonimákat
keresnek hozzá.
Kapcsolatot keresnek a szövegegység és az 1.
kép között.

b) A második szövegegység feldolgozása (2–5. bekezdés): A terhesség kezdeti szakasza
•• a szövegegység pontosítása a téma körülhatárolásával (kezdeti szakasz)
•• a szövegegység kulcsszavainak magyarázata, pontosítása

b) A második szövegegység feldolgozása (2–5. bekezdés): A terhesség kezdeti szakasza
Pontosítják a szövegegységet a téma körülhatárolásával (kezdeti szakasz).
Magyarázzák, pontosítják a szövegegység
kulcsszavait, különös tekintettel a szakszavakra (pl. zigóta, embrió, magzat, méhlepény, placenta,
köldökzsinór stb.).
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Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

•• a szövegegység tagolása, a bekezdések tartalmának feldolgozása, a haladás logikája és
lépései (a folyamat kronologikus követése)
•• az ábrák szöveghez kapcsolása, ábraelemzés
•• szövegalkotás ábrák alapján

Tagolják a szövegegységet, és folyamatosan
haladva feldolgozzák a bekezdések tartalmát,
a haladás logikája és lépései az időbeliséghez
igazodhatnak (a folyamat kronologikus követése).
A három képet szöveghez kapcsolják, és elem
zik a látottakat.
Rövid szöveget mondanak az ábrák alapján
(elsősorban állításokat, kérdéseket).

c) A harmadik szövegegység (6–11. bekezdés) feldolgozása: Az utód fejlődése a terhesség egyes szakaszai
ban
•• szómagyarázat (pl. szemhólyag, szívhang)
•• a szövegegység feldolgozása és értelmezése
a szöveg és kép (4. kép) egyidejű használatával
•• következtetések (mennyiségi–minőségi változás)
•• kérdések szerkesztése a szövegegység tartalmához

c) A harmadik szövegegység (6–11. bekezdés) feldolgozása: Az utód fejlődése a terhesség egyes szakaszaiban
Megmagyarázzák az addig még nem szereplő
szavakat a szövegkörnyezet és szótárak segítségével (pl. szemhólyag, szívhang).
Feldolgozzák a szövegegységet, a feldolgozás
és értelmezés a szöveg és kép (4. kép) egyidejű
használatával történik.
Következtetéseket vonnak le a változás jellegéről, rendszerezik az egyes szakaszok változás
adatait (mennyiségi–minőségi változás).
Kérdéseket és válaszokat szerkesztenek a szövegegység tartalmához.

d) A negyedik szövegegység (12–13. bekezdés) feldolgozása: A magzat fejlődését befolyásoló tényezők
•• szó- és kifejezésmagyarázat (pl. placentális
hatás)
•• adatok gyűjtése és csoportosítása

d) A negyedik szövegegység (12–13. bekezdés) feldolgozása: A magzat fejlődését befolyásoló tényezők
Magyarázzák és kérdezik az újonnan megjelenő szakszavakat és kifejezéseket a szöveg és a
korábban már megismert szavak összefüggései
figyelembevételével (pl. placentális hatás, magzati
tényezők).
Adatokat gyűjtenek és csoportosítanak (pl. két
növekedést befolyásoló tényező).

e) Az ötödik szövegegység (14. bekezdés) feldolgozása:
Változások az anya szervezetében
•• információgyűjtés
•• következtetések (hatás)

e) Az ötödik szövegegység (14. bekezdés) feldolgozása:
Változások az anya szervezetében
Információt gyűjtenek és rendszereznek.
Következtetéseket vonnak le a terhesség okozta változásokból (pl. hatása az anya mozgására,
súlyára stb.).

f) A hatodik szövegegység (15–18. bekezdés) feldolgozása: A szülés
•• a folyamat ismertetése (tömörítés)
•• a szüléshez kapcsolódó adatok megfigyelése

f) A hatodik szövegegység (15–18. bekezdés) feldolgozása: A szülés
Röviden szóban ismertetik a folyamatot.
Megfigyelik a szüléshez kapcsolódó adatokat.

g) A hetedik szövegegység (19–22. bekezdés) feldolgozása: Az újszülött fejlettségét befolyásoló tényezők
•• tényezők és adatok párosítása
•• a szöveg és az 5. kép egyidejű feldolgozása
(összehasonlítás)
•• következtetések levonása a szöveg alapján

g) A hetedik szövegegység (19–22. bekezdés) feldolgozása: Az újszülött fejlettségét befolyásoló tényezők
Összekapcsolják a befolyásoló tényezőket az
adatokkal (párosítás).
Egy időben dolgozzák fel a szöveg és az 5. kép
információit, és összehasonlítják azokat.
Következtetéseket vonnak le a szöveg és az 5.
kép alapján a szöveg tartalmából.

Tanári útmutató
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4. A szöveg vázlatának elkészítése
Tanári tevékenység

•• szerkezeti egységenként
•• kulcskifejezésekkel kiegészítve

Tanulói tevékenység

A szerkezeti egységek szerepeltetésével,
és a legfontosabb kulcskifejezések szerepeltetésével.

5. Szövegalkotás
Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

A szövegalkotás ajánlott munkaformája a csoportmunka.

A szövegalkotás ajánlott munkaformája a csoportmunka.
A tanulók egyénileg vagy csoportban:
a) Naplót (naplórészlet) készítenek a szöveg
alapján (pl. egy időszakasz a rá jellemző változások
bemutatásával, személyes hangvétel, változatos nézőpont: anya, apa, gyerek, nagyszülő stb.).
b) Beszámolót írnak kétféle nézőpontból (pl. az
ultrahangos kép és a szülés bemutatása-elbeszélése az
orvos és a család szemszögéből).
c) Napirendet állítanak össze a szöveg alapján
a kismamáknak az egészséges életmód megvalósításához.
d) Jó tanácsokat írnak a szöveg alapján a terhesség idejére a kismamáknak és családjuknak.

a) Napló (naplórészlet) íratása a szöveg alapján
b) Beszámoló íratása kétféle nézőpontból (az
ultrahangos kép bemutatása-elbeszélése az orvos, illetve a család szemszögéből)
c) Napirend íratása kismamáknak az egészséges életmódhoz
d) Jótanácsok  íratása a terhesség idejére
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Az egyedfejlődés:
a méhen belüli fejlődés és a születés
Az emberi terhesség körülbelül 40 hétig,
vagyis 280 napig tart. Ez az időtartam egyénenként különbözhet, általában 37–42 hét
között változik. Ez alatt létrejön a méhlepény,
és az alig néhány mm-es megtermékenyített petesejtből kialakul a 2-3 kg-os magzat.
A 280 napot követően megindul a szülés, és
az anyával addig szoros kapcsolatban, szimbiózisban élő magzat önálló lénnyé válik.

A terhesség kezdeti szakasza
A terhesség kezdetének megállapításánál az
anya utolsó menstruációját veszik alapul.
A menstruáció kezdetét követő 14. napra becslik a terhesség megkezdődését. Később a terhesség alatti ultrahangos vizsgálatok alapján
pontosítható a magzat tényleges kora.

1. ábra: A petesejt megtemékenyülése és a zigóta
barázdálódásának kezdeti szakasza

2. ábra: Emberi magzat, körülötte jól látható a magzatburok

A terhesség alatti események rendszerint
meghatározott szakaszhoz kötődnek. A folyamat első eseménye a petesejt megtermékenyülése. A megtermékenyülés legtöbbször
a méhkürtben történik meg. Ezután a zigóta
(megtermékenyített petesejt) elkezd barázdálódni, és ezzel egyidejűleg a petevezetéken
keresztül a méhbe vándorol (1. ábra). A megtermékenyülés után hozzávetőleg egy héttel a
zigóta beágyazódik a méhfalba. Barázdálódása ekkorra éri el a hólyagcsíra-állapotot.
Az embriókezdemény kialakulása a barázdálódással indul, majd a beágyazódással folytatódik. A beágyazódott csíraállapottól kezdődően egészen a méhlepény kialakulásáig
embriónak nevezzük a méhben fejlődő lényt.
A méhlepény körülbelül a terhesség nyolcadik
hetére jön létre. Kialakulásától kezdve már
magzatról beszélünk (2. és 3. ábra).
A méhlepény teremti meg az anya és a növekvő magzat közötti életfontosságú kapcsolatot. Ott alakul ki, ahol a megtermékenyített
petesejt beágyazódik a méhnyálkahártyába.
Részben a magzat, részben az anyaméh szövetei alakítják ki. A magzat a köldökzsinórral
kapcsolódik a méhlepényhez, ebben két ér,
egy artéria és egy véna halad. Működésével
az éretlen magzat tüdejét, veséjét, máját és
emésztőrendszerét helyettesíti. Az anya véréből oxigént, tápanyagokat vesz fel, a magzat
vérkeringéséből pedig eltávolítja az anyagcseretermékeket (szén-dioxidot és oldatokat).

3. ábra: Magzatról készült ultrahangos felvétel

Tanári útmutató

A méhlepény másik fontos funkciója, hogy
különféle hormonokat termel. Ezek az úgynevezett koriongonadotropinok, szerepük a
terhesség állapotának fenntartása.

Az utód fejlődése a terhesség egyes
szakaszaiban
A terhesség első három hetében a méretnövekedés nem jelentős: a 0,1 milliméteres zigótából kialakul az embrió, mely a harmadik hét
végére hozzávetőleg 3 mm-es átmérőt ér el.
A negyedik hétre már elkülönül a feji vég,
megjelennek a végtagok első kezdeményei.
Kialakul a szívdomb, melyben már a kamrák
és a pitvarok elkülönültek. Az első hónap végére már felismerhető az emlősökre jellemző
embrió. Kialakul a köldökzsinór, a fej növekedése igen erőteljessé válik. Megjelenik a szemhólyag, és elindul a szemlencse kialakulása.
A második hónap végén az embrió hoszsza eléri a 25 mm-t. A fej a kialakuló test többi
részéhez viszonyítva nagyon nagy méretű.
Megindul a nyak kialakulása. A végtagtelepek
egyre inkább differenciálódnak, megjelennek
az ujjak. A felső végtagon felismerhetővé válik
a válltájék és a könyökhajlat, az alsó végtagon
kialakul a térd és a boka. A köldökzsinór alatt
megjelenik az ivardomb. Kialakul az arc.
A harmadik hónap végére a magzat eléri
a 80 mm-t (4. ábra). Elindul a nemi szervek kialakulása, megjelenik a haj.
A negyedik hónap végén a testhossz már
18 cm, a testtömeg kb. 500 gramm, ekkorra a
magzat mozgása már érezhetővé válik.
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A következő időszakban a magzat tömege
minden hónapban hozzávetőleg 500 grammal
gyarapodik. Az ötödik hónaptól jól hallhatóvá
válnak a magzat szívhangjai. Bekövetkeznek
az első légzőmozgások. Nyelési mozgások is
tapasztalhatók, a magzat rendszeresen iszik a
magzatvízből. Az utolsó hónapokban alakulnak ki a magzati zsírpárnák.
A hetedik hónaptól a magzat már életképes méhen kívül is, ha biztosítják számára a
megfelelő körülményeket.

A magzat fejlődését befolyásoló
tényezők
A magzat növekedését elsősorban két tényező határozza meg. Az első a magzat genetikai anyaga, vagyis az, hogy milyen géneket
örökölt a szüleitől. A másik a méhen belüli
környezet. Azt lehet mondani, hogy a születési súly hozzávetőleg 40%-ban genetikailag
meghatározott, és 60% a környezeti hatások
szerepe. Ezek a környezeti hatások meglehetősen sokfélék, lehetnek anyai, placentális (a
méhlepény milyenségéből adódó) és magzati
hatások.
Az anyai hatások közé tartozik például
az anya testtömege, az, hogy mennyire jól
táplált, hogy dohányzik-e vagy hogy milyen
a méh vérellátása. Placentális hatás például
a méhlepény mérete, szerkezete. Fontos az is,
hogy milyen a véráramlás a köldökzsinóron
át, illetve, hogy a méhlepény milyen mértékben képes a tápanyagok hasznosítására és előállítására. A magzati tényezők közül a magzat
genetikai anyaga, a tápanyagtermelése és a
hormontermelése a legfontosabbak.

Változások az anya szervezetében

4. ábra: Az embrió, illetve a magzat növekedése
a terhesség során. Barna színnel látható a hosszbeli,
zölddel a méretbeli növekedés

A terhesség időszaka alatt az anya átlagosan
8–12 kg-ot hízik. Az újszülött átlagos tömege
2,5–4 kg, az anya tömegének növekedéséhez hozzájárul a magzatburok, a magzatvíz,
a méhlepény és a megnagyobbodott méh
súlya is. A has megnövekedése a terhesség
második harmadában kezd láthatóvá válni.
A méh a terhesség utolsó szakaszában egészen
a rekeszizomig ér, így nehezíti a légzést, valamint a szív helyzetét is kissé megváltoztatja.
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A terhesség fokozott terhelést jelent a szervezet számára, így a meglévő betegségek súlyosbodhatnak, ugyanakkor edzi is a szervezetet.

A szülés
A szülés a 40. hét körül következik be. Ennek
időzítése nagyon fontos. A hosszabb terhesség
veszélyezteti a magzat méhen belüli egészségét. Rövidebb terhesség esetén pedig a magzat
életfunkciói még éretlenek. Ilyenkor a szülés
során bekövetkező esetleges komplikációknak
az egész életre kiható káros következményei
lehetnek. Ha a szülés a 28. hét előtt megindul,
vetélésről beszélünk. A 37. hét előtt született
gyermek koraszülöttnek számít.
A születése napját a magzat „határozza
meg”, a napon belül viszont az anyán múlik
a pontos időpont. A születésre kész magzat
szervezete nagy mennyiségű oxitocint termel.
Ez a hormon a méh simaizomzatának összehúzódását váltja ki. Másrészt az érett magzat
mellékvesekérge egy másik hormont termel.
Ez serkenti a méhben a prosztaglandin hormon termelését. A prosztaglandinok szintén
a méh simaizomzatának összehúzódását serkentik. A születések napi ritmust mutatnak,
leggyakrabban este 7 és reggel 7 között következnek be.
A szülés megindulását a magzatburok
megrepedése és a magzatvíz elfolyása jelzi.
Majd a méh izomzata sokszor egymás után
erőteljesen összehúzódik, és a méhszáj kitágul. A magzat kitolásában a törzs és a végtagok izomzata is segédkezik. A csecsemő
megszületése után a méhlepény vérzés kíséretében leválik a méhfalról, és szintén távozik
a szervezetből.
Az újszülött azonnal felsír, tüdeje bekapcsolódik a vérkeringésbe, és ezzel egyidejűleg
a köldökzsinór erei elzáródnak.

Az újszülött fejlettségét befolyásoló
tényezők
Az újszülött tömege normálisan 2500 és 4000
gramm között van. Azonban a magzat normálistól eltérő fejlődése ennél kisebb, illetve nagyobb születési tömeget is eredményezhet.

5. ábra: A méhben fejlődő magzatok száma és a tömegük
közti összefüggés. A vízszintes tengely az időtengely,
a függőleges tengelyen szerepel a magzat tömege

Kis születési tömegről 2500 gramm alatt
beszélhetünk. Az ilyen eseteknél az elsődleges kiváltó ok általában az, hogy a méhlepény
nem képes rendesen ellátni a feladatát, és ez a
magzat alultápláltságához vezet. A méhlepény
nem megfelelő működését számtalan dolog
okozhatja. Jelentősen befolyásolják bizonyos
környezeti tényezők, úgymint az anya alultápláltsága, a dohányzás, a drogfogyasztás, illetve az alkoholfogyasztás. Az anyában meglévő esetleges kromoszóma-rendellenességek,
valamint a terhesség alatt fellépő bizonyos
fertőzések (például rubeola, szifilisz) szintén
kis születési tömeghez vezethetnek. A normálisnál kisebb születési tömegnek lehetnek
teljesen természetes okai is. Például az ikerterhességeknél általános, hogy az újszülöttek
jóval kisebbek, mint a nem ikerterhességekből
származó csecsemők (5. ábra).
Ha az újszülött a korának megfelelőnél
kisebb, megnő a születés körüli elhalálozás
valószínűsége. Az idegrendszeri rendellenességek és a hosszú távú egészségkárosodások
kialakulásának kockázata szintén megnő.
A normálisnál nagyobb születési tömegről
4000 gramm fölött beszélünk. A nagy méret a
szülésnél okozhat bonyodalmakat, ezért ilyenkor gyakran alkalmaznak császármetszést.
A nagyobb születési tömegnek számtalan oka
lehet. Ha az anya a terhessége során a szükségesnél jóval több táplálékot vesz magához,
elősegítheti a magzat túlzott mértékű növekedését. Ugyanilyen hatással van a terhesség
alatti nagy mennyiségű cukor fogyasztása.

Az egyedfejlődés... 65

Tanári útmutató

1. MUNKALAP
Ráhangolódás: A tanulók a megjelölt témához kapcsolódó fogalmakat, tárgyakat stb. írnak a
táblára és a munkafüzetükbe.
FÜRTÁBRA
Élet

Terhesség

Születés

Gyűjts hagyományos, szüléshez vagy születéshez kapcsolódó kifejezéseket! Gondolkodj el
a tartalmukon, és mondd el véleményed!
Pl.: világra jön; világra hoz; életet ad; életre kel; napvilágot lát.
1.

a)	Magyarázd meg röviden a szövegegység legfontosabb kulcsszavait!
terhesség: olyan állapot, amelyből valaki megszületik
megtermékenyített petesejt (zigóta): a hím és a női ivarsejt egyesüléséből keletkezett sejt
magzat: a méhben fejlődő lény neve a méhlepény kialakulásától
méhlepény: a méhben fejlődő magzatot tápláló szerv; a köldökzsinór köti össze a fejlődő magzattal
szimbiózis: két különböző szervezet kölcsönösen hasznos együttélése
b)	A terhesség állapotára sok szó van a magyar nyelvben. Írj szinonimákat, majd válaszd
ki a neked leginkább tetszőt! Választásod indokold!
szinonimák: Pl. áldott állapotban van, anyai örömök elé néz, gyermeket vár
választott szó:
indoklás: valószínűleg egyéni, értékeket említ…

2.	Keress kapcsolatot a szövegegység és az 1. kép között! Miben hasonlít és miben különbözik a szöveg és a kép által közölt információ?
Hasonlóság: pl. ugyanarról a témáról ad információt
Különbség: szemléletesebb a kép, pontosabb a szöveg
3. 	A szövegegységben igen sok a témához kapcsolódó szakszó. Magyarázd és pontosítsd a
szövegegység kulcsszavait egy-két jellemző szóval!
zigóta: a megtermékenyített petesejt szó szinonimája
embrió: a méhben fejlődő lény neve a csíraállapottól a méhlepény kialakulásáig
magzat: a méhben fejlődő lény neve a méhlepény kialakulásától
méhlepény: az anya és a magzat közötti életfontosságú kapcsolat biztosítója
placenta: a méhlepény szó szinonimája
köldökzsinór: a magzatot a méhlepénnyel összekötő képlet, belsejében kocsonyás anyagba ágyazva két
artéria és egy véna fut
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4.	A korai terhesség szakaszai és eseményei: Töltsd ki a táblázatot a szöveg és az 1. kép információi segítségével!
Szakasz

Esemény

1.: első három hét

A zigótából kialakul az embrió.

2.: negyedik hét

Elkülönül a feji vég, megjelennek a végtagok első kezdeményei, kialakul a
szívdomb, növekszik a fej, megjelenik a szemhólyag, megkezdődik a szemlencse kialakulása.

3.: második hónap vége

A fej mérete a testhez képest nagy, megindul a nyak kialakulása, a végtagok körvonalazódnak, megjelennek az ujjak, megjelenik az ivardomb,
kialakul az arc.

4.: harmadik hónap vége

Elindul a nemi szervek kialakulása, megjelenik a haj.

5.: negyedik hónap vége

Érezhetővé válik a magzat mozgása, a testhossz 18 cm, a testtömeg kb.
500 gramm.

5.	Tanulmányozd a három képet és a szöveget! Írj rövid kérdéseket a látottakhoz úgy, hogy
a válasz megtalálható legyen a szövegben vagy a képen!
Kérdés

Válasz

Mikorra jön létre a méhlepény?

A méhlepény kb. a terhesség nyolcadik hetére jön létre.

6.	A megadott szavak felhasználásával mutasd be röviden az utód fejlődésének állomásait!
zigóta (megtermékenyített petesejt); embriókezdemény; embrió; magzat; újszülött
Pl. megtermékenyülés után a zigóta elkezd barázdálódni és a petevezetéken keresztül a méhbe vándorolni. Ott beágyazódik a méhfalba, ekkor először embriókezdeményről, majd a méhlepény kialakulásáig embrióról beszélünk. A méhlepény kialakulásától kezdve magzatnak nevezzük a születendő utódot.
A világra jött, már önálló életet élő kis lény elnevezése újszülött.
7.

Jellemezd a magzatot elsősorban a 2. és a 3. kép alapján! Szükség esetén használhatod a szöveget is!
Pl.: kicsi, begömbölyödött, nehezen felismerhető végtagú, emberre még nem teljesen jellemző külsejű,
védtelen

8.	Válaszd ki a felsoroltak közül, és írd be a táblázatba, hogy melyik a méhlepény és melyik
a köldökzsinór feladata!
1.
2.
3.
4.
5.

az anya és a magzat között az életfontosságú kapcsolat megteremtése
helyettesíti az éretlen magzat tüdejét, veséjét, máját és emésztőrendszerét
oxigént és tápanyagot közvetít a magzatnak
különféle hormonokat termel
eltávolítja a szén-dioxidot és az oldatokat
Méhlepény

Köldökzsinór

1., 4.

2., 3., 5.
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9.	Rendszerezz és következtess! Kövesd végig a szöveg és a 4. kép alapján az utód fejlődését
és a fejlődés hatására létrejövő mennyiségi és minőségi változásokat! Készíts táblázatot a
tapasztaltak rendszerezésére.
Szakasz

Változás
Mennyiségi

9. hétig

500 gramm, 50 mm

10. hétig

600 gramm, 60 mm

Minőségi
A fej mérete a testhez képest nagy, megindul a nyak
kialakulása, a végtagok körvonalazódnak, megjelennek az ujjak, megjelenik az ivardomb, kialakul az arc.

Stb.

32. hét

3000 gramm, 340 mm

A magzat életképes a méhen kívül is.

10.	Milyen két tényező befolyásolja a magzat fejlődését, növekedését? A szövegből vett idézettel válaszolj a kérdésre!
A magzat növekedését elsősorban két tényező határozza meg. Az első a magzat genetikai anyaga, vagyis
az, hogy milyen géneket örökölt a szüleitől. A másik a méhen belüli környezet.
11.	Milyen változások mutatkoznak az anya szervezetében a terhesség alatt? Válaszod két
tömör mondatban fogalmazd meg úgy, hogy a felelet minden, a szövegben szereplő információt tartalmazzon!
Pl.: Az anya rendszerint hízik, megnő a hasa, nehezebb a légzése, kicsit megváltozhat a szíve helyzete,
mindezek fokozott terhelést jelentenek a szervezet számára.
12. Magyarázd meg a szülés és a születés közötti összefüggést!
A szülés az anyára, a születés a magzatra vonatkozik.
13.	Készíts felelettervet a szülés bemutatására! Mondd el tömören a szülés legfontosabb állomásait attól kezdve, hogy elfolyt a magzatvíz, addig a pillanatig, amikor az újszülött
felsír!
Feleletterv:
1. időpont, időzítés, komplikációk: vetélés, koraszülés
2. a szervezet „felkészülése” a szülésre, hormonok
3. a szülés megindulása, lefolyása
4. az újszülött önálló életének kezdete
14.	A szülésről, csak számokban. Válaszolj a kérdésekre, de válaszod mindig csak szám lehet!
1. Hányadik hét körül következik be a szülés – 37-42.
2. Melyik hét előtt beszélünk vetélésről – 28.
3. Melyik hét előtt beszélünk koraszülésről – 37.
4. Reggel és este hány óra között következik be leggyakrabban a szülés – 7 óra
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15.	Tanulmányozd az 5. ábra alapján a méhben fejlődő magzatok száma és tömege közötti
összefüggést! Fogalmazz meg egy állítást a tapasztaltak alapján!
Például: a magzatok számának növekedésével csökken a „tömegük”, azaz kisebb súllyal jönnek a világra.
16.	Készítsd el a szöveg vázlatát a szerkezeti egységek és a legfontosabb kulcskifejezések
szerepeltetésével!
Pl.
•• terhességi szakaszok: kezdeti szakasz, előrehaladott állapot
•• a magzat fejlődését befolyásoló tényezők
•• változások az anya szervezetében
•• a szülés
•• az újszülött fejlettségét befolyásoló tényezők
17.	Szövegalkotás: Válassz ki egyet, és oldd meg a szövegalkotási feladatot!
a)

Napló vagy naplórészlet a szöveg alapján (pl. egy időszakasz a rá jellemző változások
bemutatásával, személyes hangvétel, változatos nézőpont: anya, apa, gyerek, nagyszülő
stb.).
b) Beszámoló kétféle nézőpontból (pl. az ultrahangos kép és a szülés bemutatása-elbeszélése az orvos és a család szemszögéből)
c) Napirend (a szöveg alapján) a kismamáknak az egészséges életmód megvalósításához
d) Jó tanácsok (a szöveg alapján) a terhesség idejére a kismamáknak és családjuknak

légzőszervi betegségek: az allergia

KONTEXTUS KERESÉSE A SZÖVEGEN BELÜL ÉS
A SZÖVEGEN KÍVÜL AZ ÖSSZEFÜGGŐ, EGYSÉGES
GONDOLATI KAPCSOLATOK MEGFIGYELÉSÉVEL ÉS
A MEGLÉVŐ HÁTTÉRTUDÁS AKTIVIZÁLÁSÁVAL
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MODULLEÍRÁS
A modul célja

Időkeret
Ajánlott korosztály
Modulkapcsolódási 
pontok

Kontextus keresése a szövegen belül és a szövegen kívül az
összefüggő, egységes gondolati kapcsolatok megfigyelésével és
a meglévő háttértudás aktivizálásával. A lényeglátás, lényegkiemelés fejlesztése. A mondaton és szövegen belüli tartalmi
hangsúlyok megfigyelése. Szóbeli és írásbeli szövegek létrehozásával a fantázia és a kreatív szövegalkotás fejlesztése. A
szöveg megértését segítő ábrák, statisztikai adatok, folyamatleírások együttes értelmezése a szöveg feldolgozása során. A téma
kínálta lehetőséget kihasználva a tolerancia és a környezettudatos életvezetés fejlesztése.
90 perc – 2 tanítási óra
16–17 éves kor
Tantervi
Biológia 10. évfolyam
Kompetenciaterületen
Önálló információgyűjtés képessége, az együttműködési
képesség fejlesztése
Programcsomagon belül
Vizuális kultúra
Programcsomagok között
Természetismeret: fizika, kémia, földrajz

A képességfejlesztés 
fókuszai

Kompetenciaterületi:
A szövegértés–szövegalkotás kompetencia kiemelt fejlesztési területei:
A szövegalapú ismeretszerzés fejlesztése, a szöveg megértését segítő ábrák, statisztikai adatok, folyamatleírások
együttes értelmezése segítségével. A tantárgy szakszókincsének bővítése és gazdagítása, pontos használata. Az
információk értelmezésekor a logikus gondolkodás fejlesztése. Az információszerzéshez megfelelő szintű kérdéskultúra kialakítása. Széleskörű jártasság a különböző fajtájú
verbális és vizuális ismeretközvetítők használatában.
Szociális, életviteli és környezeti kompetencia: együttműködési képesség, empátia, tolerancia, környezettudatos
gondolkodás
Magyar nyelv és irodalom: A szókincs bővítése, jártasság
adott szókincs használatában. A kérdéskultúra fejlesztése.

Tanári útmutató

Légzőszervi betegségek: az allergia 71

NAT (2003):
Információs és kommunikációs kultúra: Megfigyelési,
értelmezési képesség, kritikai kreatív olvasási képesség
Tanulás: A tanulás különféle módjainak megismerése; az
önálló ismeretszerzés képességének fejlesztése
Én- és önismeret fejlesztése
Az együttműködés képességének fejlesztése
Egyéb műveltségterületi:
Magyar nyelv és irodalom: Beszédkészség, szóbeli és írásbeli szövegek alkotása, megértése.
Életvitel és gyakorlati ismeretek: Egészségkultúra, sza
badidő-kultúra
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MÓDSZERTANI AJÁNLÁS
A biológia tantárgy ismeretanyagának feldolgozásakor fontos szerepe van a szövegen belüli és
a szövegen kívüli összefüggések, egységes gondolati kapcsolatok megfigyelésének és a meglévő háttértudás ehhez kapcsolódó aktivizálásának. Az órai feladatok megértése, értelmezése, a
tananyagban megjelenő tartalom lényegi jegyeinek rendszerezése szempontjából nagy jelentőséggel bír a megfelelő jártasság a szöveg globális látásában és a szövegben megjelenő gondolati
kapcsolatok felismerésében. A tantárgy szövegeinek megértéséhez fontos a tantárgy tipikusnak
tekinthető szakszókincsének folyamatos fejlesztése. Hasznos továbbá, ha a szövegekben megjelenő vizuális közvetítők értelmezése és szöveghez kapcsolása is megfelelő hangsúlyt kap a
tanórán a fejleszteni szánt területek sorában.

ÉRTÉKELÉS
A tanórán fontos a szóbeli értékelés a modul tartalmával, valamint a modul fejlesztési területeiben megjelölt képességek fejlesztésével kapcsolatban. Folyamatos a szóbeli értékelés az egyéni,
csoportos munkáról, az egyéni és csoportos önértékelés.
Az értékelésnél érdemes kiemelni a szövegértési stratégiákat. A pozitív visszajelzés lényeges: emeljük ki, amikor a diák jó megértési struktúrákat mutat – ügyesen kérdez, elkülöníti az
érthetetlenebb vagy homályosabb részeket, és képes információt gyűjteni róluk. Érdemes arra
buzdítani a tanulókat, hogy nyugodtan fejezzék ki azt is, ha valamit nem értenek – ez az út a
megértés felé.

TÁMOGATÓRENDSZER
•• Idegen szavak és kifejezések szótára. Szerkesztő: Bakos Ferenc. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1989.
•• Természettudományi lexikon 1–7. Főszerkesztő: Erdey-Grúz Tibor. Akadémiai Kiadó, Budapest,
1964. (CD-ROM)
•• Természettudományi kislexikon 1–2. Felelős szerkesztő: Somogyi Béláné. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1992.
•• Természettudományi kisenciklopédia. Szakszerkesztő: Walter Gellért et al. Gondolat, Budapest,
1987.
•• Dr. Lénárd Gábor: Biológia I. és II. A gimnáziumok 10. osztálya számára. Nemzeti Tankönyvkiadó,
Budapest, 2002.

tanári irányítással
vagy önállóan

önállóan vagy tanári irányítással

áttekintő olvasás

a vizuális közvetítők felismertetése,
megkülönböztetése,
ábraolvasás, ábraértelmezés

a) A szöveg és a vizuális közvetítők áttekintése
•• a szöveg jellemzőiről (terjedelem, tagolás, kiemelések)
szóbeli szöveg alkotása
•• az ábrákról (könnyen értelmezhető, nehezen értelmezhető, érdekes, furcsa) szóbeli
szöveg, vélemény alkotása
•• az ábrák fajtájának megfigyelése
•• a várakozásoknak megfelelőek-e a közvetítők

tanári irányítással

összpontosítás,
motiválás

Kiemelt készségek,
képességek

Célcsoport/
A differenciálás
lehetőségei

A témához kapcsolódó előzetes ismeretek, az aktivizálható
háttértudás feltérképezése

Ráhangolás

1. A teljes szöveg áttekintése

Lépések, tevékenységek
(az idő megjelölésével;
a mellékletekben
részletesen kifejtve)

A MODUL VÁZLATA

egyéni vagy pármunka

frontális vagy
egyéni

frontális

Munkaformák

közös megbeszélés,
véleményalkotás

közös megbeszélés

közös megbeszélés

Módszerek

Tanulásszervezés

szöveg

szöveg

szöveg,
fürtábra

Eszköz
(mellékletben)

Tanári útmutató
Légzőszervi betegségek: az allergia 73

c) A szöveg kiemelt szavainak
áttekintése
•• a szövegből a központi fogalomhoz (allergia) kulcsszavak, kifejezések, fogalmak keresése és a témához
kapcsolása, indoklással, a
fürtábra kiegészítése, átrendezése
•• az immunrendszer fogalom
körülhatárolása a szöveg
alapján, a két fogalom (immunrendszer és allergia) egymáshoz való viszonyának
pontosítása

b) A cím értelmezése
Légzőszervi betegségek: az allergia
•• a cím és a szöveg viszonyának előfeltevéses vizsgálata
•• a cím alapján a témarészek
elkülönítése
(A főtéma adott rendszer és haladás szerinti bemutatása)
Milyen téma várható a cím
alapján?
Az allergiáról lesz szó, a betegség részletes bemutatásával

Lépések, tevékenységek
(az idő megjelölésével;
a mellékletekben
részletesen kifejtve)

tanári irányítással
vagy önállóan

egyénileg

rész-egész
összetartozás a szövegben (szorosabb,
tágabb),
emlékezet

összefüggések

egyénileg

globális értés
lényegkiemelés

Kiemelt készségek,
képességek

Célcsoport/
A differenciálás
lehetőségei

egyéni vagy
csoportos

egyéni vagy
csoportos

egyéni vagy
pármunka

Munkaformák

megbeszélés

megbeszélés

közös megbeszélés

közös megbeszélés

Módszerek

Tanulásszervezés

tábla, 1. munkalap, fürtábra

szöveg

szöveg

szöveg

Eszköz
(mellékletben)
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lényegkiemelés,
összefüggések

d) Kialakul az olvasási stratégia:
előfeltevések megfogalmazása

tanulók néma olvasása
egyénileg

egyénileg vagy tanári segítséggel

globális megértés

összefüggések,
rész és egész viszonya,
lényegkiemelés

szöveg–ábra együttes értelmezése,
véleménynyilvánítás

A fő szerkezeti egységek és a
hozzájuk tartozó kulcsszavak
megfigyelése
•• a szöveg tagolásának lehetséges egységei (a szöveg
nagyobb és azon belül kisebb
szövegegységekre tagolása, ezek
jelölése)
•• az ábrák megfigyelése és a
szöveghez kapcsolása
•• az első áttekintéshez képest
(a szöveg, az ábrák és a meglévő háttérismeret) mennyivel
adott többet a teljes szöveg
megismerése (összehasonlítás
az előfeltevéssel)

tanári felolvasás

önállóan

önállóan

Célcsoport/
A differenciálás
lehetőségei

A teljes szöveg elolvasása

2. A szöveg elolvasása

lényegkiemelés

Kiemelt készségek,
képességek

•• kérdések fogalmazása a
címmel, a fürtábrán megjelenő kulcsszavak, kifejezések, fogalmak tartalmával
kapcsolatban

Lépések, tevékenységek
(az idő megjelölésével;
a mellékletekben
részletesen kifejtve)

egyéni vagy csoportos

frontális és egyéni

pármunka

pármunka

Munkaformák

megbeszélés

megbeszélés

ismertető

megbeszélés

megbeszélés

Módszerek

Tanulásszervezés

szöveg

szöveg,
fürtábra

fürtábra

Eszköz
(mellékletben)

Tanári útmutató
Légzőszervi betegségek: az allergia 75

Kiemelt készségek,
képességek

b) A második szövegegység
(2–4. bekezdés) feldolgozása:
Az allergiás betegségek fajtái
•• a szövegegység pontosítása
a téma körülhatárolásával
(három tünetegyüttes)
•• a szövegegység tartalmának megjelenése a szövegkontextusban, a bemutatás
logikája és lépései (a három
tünetegyüttes és a tünetek)

a) Az első szövegegység (1. bekezdés) feldolgozása: Az allergiáról röviden
•• a bevezető tartalmi elemzése, szerepe a szövegstruktúrában
•• kulcsszavak, szakszavak keresése és magyarázata (allergia, civilizációs betegség,
immunrendszer, testidegen,
reakció, antigén, allergén,
pollen)

megfigyelőképesség,
lényeglátás,
összefüggések,
a szövegszerkezet felismerése,
szöveghasználat,
lényeges-kevésbé lényeges,
szókincsfejlesztés,
összefüggések

kapcsolat az információk között
összefüggések felismerése

3. Szövegegységek olvasása, megértése

Lépések, tevékenységek
(az idő megjelölésével;
a mellékletekben
részletesen kifejtve)

egyéni vagy páros

egyéni vagy páros

egyénileg

egyéni vagy páros

Munkaformák

megbeszélés

megbeszélés

megbeszélés

Módszerek

Tanulásszervezés

egyénileg

tanári irányítással
vagy egyénileg

Célcsoport/
A differenciálás
lehetőségei

szöveg

Eszköz
(mellékletben)
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c) A harmadik szövegegység
(5–10. bekezdés) feldolgozása:
A legfontosabb allergének
•• szómagyarázat (pl. allergén,
pollen, de minden további ismeretlen jelentésű szó is)
•• a szövegegység feldolgozása
és értelmezése meghatározott rendszer alapján, a szöveg és képek (1. és 2. kép)
egyidejű használatával
•• következtetések, összefüggések keresése az allergének és a tünetek között
•• meglévő ismeretek felidézése és a témához kapcsolása

•• a szövegegység ismeretlen
szakszavainak magyarázata, pontosítása a szövegkörnyezet nyújtotta információk segítségével

Lépések, tevékenységek
(az idő megjelölésével;
a mellékletekben
részletesen kifejtve)

egyénileg
egyénileg

szókincsfejlesztés,
logikus gondolkodás

képi látás, összefüggések,
lényeglátás,
meglévő ismeretek bekapcsolása,
egészséges életmód

Kiemelt készségek,
képességek

Célcsoport/
A differenciálás
lehetőségei

egyéni, páros
vagy csoportos

egyéni, páros
vagy csoportos

Munkaformák

megbeszélés

megbeszélés

Módszerek

Tanulásszervezés

szöveg

Eszköz
(mellékletben)

Tanári útmutató
Légzőszervi betegségek: az allergia 77

f) A hatodik szövegegység (15.
bekezdés) feldolgozása: Az allergia kialakulásának mechanizmusa
•• a mechanizmus megismerése a szöveg és a képek párhuzamos használatával
•• az ismeretlen és a nehezen
értelmezhető szavak, kifejezések magyarázata

e) Az ötödik szövegegység
(13–14. bekezdés) feldolgozása: Az allergiát kiváltó okok
•• információk gyűjtése és
rendszerezése
•• állítások fogalmazása a szövegegység tartalmához

d) A negyedik szövegegység
(11–12. bekezdés) feldolgozása: Az allergén azonosítása
•• szó- és kifejezésmagyarázat
(pl. érzékenységi bőrpróba)
•• adatok gyűjtése az azonosítás témához, a kép (3. kép)
értelmezése

Lépések, tevékenységek
(az idő megjelölésével;
a mellékletekben
részletesen kifejtve)

összefüggések
lényegkiemelés,
szókincsfejlesztés

információk
csoportosítása adott
szempontok alapján,
lényegkiemelés,
összefüggések felismerése

szókincsfejlesztés,
információk meghatározott szempontok szerinti
válogatása

Kiemelt készségek,
képességek

egyénileg

egyénileg

egyénileg

Célcsoport/
A differenciálás
lehetőségei

egyéni, páros
vagy csoportos

egyéni

egyéni, páros
vagy csoportos

Munkaformák

megbeszélés

megbeszélés

megbeszélés

Módszerek

Tanulásszervezés

szöveg

szöveg

szöveg

Eszköz
(mellékletben)
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j) A szöveg vázlatának elkészítése
•• fogalmi háló készítése a
szerkezeti egységek és a
legfontosabb kulcskifejezések feltüntetésével

i) A kilencedik szövegegység
(25.) feldolgozása: Összegzés
•• a bevezető és az összegzés
szövegegység összehasonlítása (pl. funkció, tartalom,
terjedelem)

h) A nyolcadik szövegegység
(21–24. bekezdés) feldolgozása: Az allergia kezelése
információk csoportosítása
•• az ismeretlen és a nehezen
értelmezhető szavak, kifejezések magyarázata

g) A hetedik szövegegység
(16–20. bekezdés) feldolgozása: Az allergia terjedésének
okai
•• információ csoportosítása
•• ok-okozati összefüggések
alapján következtetések
fogalmazása

Lépések, tevékenységek
(az idő megjelölésével;
a mellékletekben
részletesen kifejtve)

lényegkiemelés,
összefüggése

összefüggések,
következtetések

információk feldolgozása,
lényegkiemelés,
szókincsfejlesztés

információk,
összefüggések (ok-okozat) keresése

Kiemelt készségek,
képességek

egyénileg

egyénileg

egyénileg

egyénileg

Célcsoport/
A differenciálás
lehetőségei

egyéni, páros
vagy csoportos

egyéni, páros
vagy csoportos

egyéni, páros
vagy csoportos

egyéni, páros
vagy csoportos

Munkaformák

megbeszélés

megbeszélés

megbeszélés

megbeszélés

Módszerek

Tanulásszervezés

szöveg

szöveg

szöveg

szöveg

Eszköz
(mellékletben)

Tanári útmutató
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d) Hirdető-népszerűsítő tevékenység a konferenciához
•• jelszó, jelmondat a reklámhoz és a figyelem felhívásához, honlap, internet, ismertető

c) Híradás a konferenciáról
•• rádióriport
•• TV interjú
•• SMS üzenet a konferencia
eredményeiről

b) Újságcikk a konferencia
munkájáról
•• tudósítás szaklapban
•• magazinban
•• rövid hír napilapban

a) Előadások szerkesztése az
adott résztémákhoz
szinopszis, szemléltetés

Pályázat tudományos konferencia szervezésére a légzőszervi
megbetegedések témakörben,
melynek konkrét központi témája az allergia- összetevők:

4. Szövegalkotás

Lépések, tevékenységek
(az idő megjelölésével;
a mellékletekben
részletesen kifejtve)

nyelvi kreativitás,
egészséges életmód,
empátia, tolerancia

Kiemelt készségek,
képességek

Célcsoport/
A differenciálás
lehetőségei

csoportos, kooperatív technikák

Munkaformák

megbeszélés

Módszerek

Tanulásszervezés

szöveg, szakirodalom (könyvek,
újságcikkek,
képek), írásvetítő,
magnó, videó stb.

Eszköz
(mellékletben)
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•• rövid szórólap a konferencia céljáról
•• állampolgári kísérő-támogató program szervezése
(pl. vadkenderirtás, futás)

Lépések, tevékenységek
(az idő megjelölésével;
a mellékletekben
részletesen kifejtve)
Kiemelt készségek,
képességek

Célcsoport/
A differenciálás
lehetőségei
Munkaformák

Módszerek

Tanulásszervezés
Eszköz
(mellékletben)

Tanári útmutató
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A FELDOLGOZÁS MENETE
1. A szöveg teljes áttekintése – ráhangolás
Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

A témához kapcsolódó előzetes ismeretek, az aktivizálható háttértudás feltérképezése.

A tanulók irányított beszélgetés formájában
beszélnek már meglévő ismereteikről, azokat
felírják a táblára egy fürtábrába. Ml. 1.

a) A szöveg és a vizuális közvetítők áttekintése
•• a szöveg jellemzőiről (terjedelem, tagolás, kiemelések) szóbeli szöveg alkotása
•• az ábrákról (könnyen értelmezhető, nehezen
értelmezhető, érdekes, furcsa) szóbeli szöveg,
vélemény alkotása
•• az ábrák fajtájának megfigyelése
•• a várakozásoknak megfelelőek-e a közvetítők

b) A cím értelmezése – Légzőszervi betegségek: az allergia
•• a cím és szöveg viszonyának előfeltevéses
vizsgálata
•• a cím alapján témarészek elkülönítése
(A főtéma adott rendszer és haladás szerinti bemutatása)
Milyen téma várható a cím alapján?
Az allergiáról lesz szó, a betegség részletes bemutatásával
c) A szöveg kiemelt szavainak áttekintése
•• a szövegből a központi fogalmakhoz (allergia) kulcsszavak, kifejezések, fogalmak keresése és a témához kapcsolása, indoklással, a
fürtábra kiegészítése, átrendezése
•• az immunrendszer fogalom körülhatárolása
a szöveg alapján, a két fogalom (immunrendszer és allergia) egymáshoz való viszonyának
pontosítása
•• kérdések fogalmazása a címmel, a fürtábrán
megjelenő kulcsszavak, kifejezések, fogalmak tartalmával kapcsolatban

d) Kialakul az olvasási stratégia: a feltevések megfogalmazása

Áttekintik a szöveget, benyomásokat szereznek, megfigyelik a szöveg és kép arányát, jellegét.
Véleményt mondanak meglévő ismereteik és
a szöveghez kapcsolódó előfeltevéseik alapján a képekről. Megfigyelik az ábrák fajtáit,
és összekapcsolják azokat a szöveg témájával.
Véleményt mondanak a szöveg és a képek
összeillőségéről.
A tanulók értelmezik a címet (Légzőszervi betegségek: az allergia), és vizsgálják a cím és szöveg viszonyát, megállapítják, hogy hány fő
rész várható.
A cím figyelembevételével elkülönítik a témarészeket (főtéma az allergia, annak részletezésére jelennek meg az altémák).
Megbeszélik, hogy milyen téma várható a cím
alapján. Az allergiáról lehet szó, a betegség részletes bemutatásával (nehezen érthető, ismerős, tabutéma stb.).
Értelmezik a szöveg kiemelt szavait (kevés
a kiemelés a szövegben). A teljes szövegből
a központi fogalmakhoz (allergia) kulcsszavakat, kifejezéseket, fogalmakat keresnek, és indoklással a témához kapcsolják azokat.
Körülhatárolják a szöveg alapján az immunrendszer fogalmát, és pontosítják a két fogalom (immunrendszer és allergia) egymáshoz való
viszonyát (1. munkalap 1. feladata).
Kérdéseket (kiegészítendő) fogalmaznak meg
a címmel, a fürtábrán megjelenő kulcsszavakkal, kifejezésekkel, a fogalmak tartalmával kapcsolatban (ez információ értékű, jelzi,
hogy mi foglalkoztatja a téma kapcsán leginkább a tanulókat) – 1. munkalap 2. feladat.
Kialakul a tanulók olvasási stratégiája.
Várható előfeltevéseket fogalmaznak meg tömör kijelentések formájában.
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2. A teljes szöveg elolvasása
Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

A fő szerkezeti egységek és a hozzájuk tartozó
kulcsszavak megfigyelése
•• a szöveg tagolásának lehetséges egységei (a
szöveg nagyobb és azon belül kisebb szövegegységekre tagolása, ezek jelölése)
•• az ábrák megfigyelése és a szöveghez kapcsolása
•• első áttekintéshez képest (a szöveg, az ábrák és
a meglévő háttérismeret) mennyivel adott többet
a teljes szöveg megismerése (összehasonlítás az
előfeltevéssel)

Elolvassák (némán, a tanári olvasást kísérve) a
teljes szöveget.
Olvasás közben elkülönítik a fő és mellék szerkezeti egységeket, és megfigyelik a hozzájuk
tartozó kulcsszavakat (pl. allergia, immunitás,
szénanátha, kiváltó okok stb.).
Tagolják a szöveget, kijelölik a lehetséges egységeket (a szöveg nagyobb és kisebb szövegegységekre tagolása, ezek jelölése).
Megfigyelik az ábrákat és azt, hogy hogyan
kapcsolódnak a szöveghez.
Megfigyelik, hogy az első áttekintéshez képest
mennyivel adott többet a teljes szöveg megismerése (a szöveg, az ábrák és a meglévő háttérismeret), összehasonlítják az előfeltevésükkel.

3. A szövegegységek olvasása, megértése
Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

a) Az első szövegegység (1. bekezdés) feldolgozása: Az
allergiáról röviden
•• a bevezető tartalmi elemzése, szerepe a szövegstruktúrában
•• kulcsszavak, szakszavak keresése és magyarázata (allergia, civilizációs betegség, immunrendszer, testidegen, reakció, antigén, allergén, pollen)

A tanulók meghatározzák, hogy mi lehet a bevezető ismertetés szerepe a szövegstruktúrában (pl. röviden bemutatja az allergiát).
A tanulók megkeresik és magyarázzák a szövegegység kulcsszavait (allergia, civilizációs betegség, immunrendszer, testidegen, reakció, antigén,
allergén, pollen). Ml. 1.. 3–4.

b) A második szövegegység (2–4. bekezdés) feldolgozása: Az allergiás betegségek fajtái
•• a szövegegység pontosítása a téma körülhatárolásával (három tünetegyüttes)
•• a szövegegység ismeretlen szakszavainak
magyarázata, pontosítása a szövegkörnyezet
nyújtotta információk segítségével
•• a szövegegység tartalmának megjelenése a
szöveg kontextusában, a bemutatás logikája
és lépései (a három tünetegyüttes és a tünetek)

Pontosítják a szövegegységet a téma körülhatárolásával (három tünetegyüttes): 1. munkalap
5. feladat.
Magyarázzák, pontosítják a szövegegység
kulcsszavait, különös tekintettel a szakszavakra (pl. tünet, tünetegyüttes, szénanátha, asztma, ekcéma stb.).
Tagolják a szövegegységet, és folyamatosan
haladva feldolgozzák a bekezdések tartalmát, a
haladás logikáját és lépéseit a szöveg kontextus
értelmezése adja (a három tünetegyüttes és a tünetek).
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Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

c) A harmadik szövegegység (5–10. bekezdés) feldolgozása: A legfontosabb allergének
•• szómagyarázat (pl. allergén, pollen, de minden
további ismeretlen jelentésű szó is)
•• a szövegegység feldolgozása és értelmezése
meghatározott rendszer alapján, a szöveg és
képek (1. és 2. kép) egyidejű használatával
•• következtetések, összefüggések keresése az
allergének és a tünetek között
•• meglévő ismeretek felidézése és a témához
kapcsolása

Megmagyarázzák az addig még nem szereplő
szavakat a szövegkörnyezet és szótárak segítségével (pl. allergén, pollen, de minden további ismeretlen jelentésű szót is).
Feldolgozzák a szövegegységet, a feldolgozás
és értelmezés a szöveg és a képek (1. és 2. kép)
egyidejű használatával történik.
Következtetéseket vonnak le, összefüggéseket keresnek (az allergének és a tünetek között)
– 1. munkalap 6. feladata.
Szóban felidézik és az elhangzottakhoz kapcsolják a témára vonatkozó meglévő ismereteiket.

d) A negyedik szövegegység (11–12. bekezdés) feldolgozása: Az allergén azonosítása
•• szó- és kifejezésmagyarázat (pl. érzékenységi
bőrpróba)
•• adatok gyűjtése az azonosítás témához, a kép
(3. kép) értelmezése

Magyarázzák az újonnan megjelenő szakszavakat és kifejezéseket a szöveg és a korábban
már megismert szavak összefüggései figyelembevételével. (pl. érzékenységi bőrpróba): 1.
munkalap 7. feladata.
Adatokat gyűjtenek és csoportosítanak, és értelmezik a 3. képet: 1. munkalap 8. feladata.

e) Az ötödik szövegegység (13–14. bekezdés) feldolgozása: Az allergiát kiváltó okok
•• információ gyűjtése és rendszerezése
•• állítások fogalmazása a szövegegység tartalmához

Információt gyűjtenek és rendszereznek.
Állításokat fogalmaznak meg a szövegegység
tartalmához (l. munkalap 9. feladata).

f) A hatodik szövegegység (15. bekezdés) feldolgozása:
Az allergia kialakulásának mechanizmusa
•• a mechanizmus megismerése a szöveg és a
képek párhuzamos használatával
•• az ismeretlen és a nehezen értelmezhető szavak, kifejezések magyarázata

A képek párhuzamos használata közben
megismerkednek az allergia kialakulásának
mechanizmusával: Ml. 1. 10.
Folyamatosan magyarázzák az ismeretlen
és a nehezen értelmezhető szavakat, kifejezéseket.

g) A hetedik szövegegység (16–20. bekezdés) feldolgozása: Az allergia terjedésének okai
•• információ csoportosítása
•• ok-okozati összefüggések alapján következtetések fogalmazása

Összekapcsolják és csoportosítják a témához
tartozó információkat.
Következtetéseket fogalmaznak meg okokozati összefüggések megfigyelése és értel
mezése után a szöveg tartalmáról (1. munkalap 11–12.).

h) A nyolcadik szövegegység (21–24. bekezdés) feldolgozása: Az allergia kezelése
•• információk csoportosítása
•• az ismeretlen és a nehezen értelmezhető szavak, kifejezések magyarázata

A tanulók információkat keresnek a szövegből,
és csoportosítják azokat: Ml. 1., 13.
Továbbra is magyarázzák az ismeretlen és
a nehezen értelmezhető szavakat, kifejezé
seket.

Tanári útmutató
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Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

i) A kilencedik szövegegység (25. bekezdés) feldolgozása: Összegzés
•• a bevezető és az összegzés szövegegység ös�szehasonlítása (pl. funkció, tartalom, terjedelem)

A tanulók összehasonlítják a bevezető és az
összegzés szövegegységet, és véleményt mondanak szövegbeli szerepükről (pl. funkció, tartalom, terjedelem): Ml. 1., 14.

j) A szöveg vázlatának elkészítése
•• fogalmi háló készítése a szerkezeti egységek
és a legfontosabb kulcskifejezések feltünte
tésével

Fogalmi hálót készítenek a szerkezeti egységek és a legfontosabb kulcskifejezések feltüntetésével, jelölik az összefüggéseket (1. munkalap 15. feladata).

3. Szövegalkotás
Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

A tanulók egyénileg vagy csoportban dolgoznak

A szövegalkotás ajánlott munkaformája a csoportmunka.
A tanulók egyénileg vagy csoportban dolgoznak. Felhasználják a szövegből szerzett és a
már régebbről meglévő ismereteiket.
Tudományos konferencia a légzőszervi megbetegedésekről, melynek központi témája az
allergia

Tudományos konferencia a légzőszervi megbetegedésekről, melynek fő témája az allergia
a) Előadások szerkesztése az adott résztémákhoz
•• szinopszis
•• szemléltetés
b) Újságcikk a konferencia munkájáról
•• tudósítás szaklapban
•• magazinban
•• rövid hír napilapban
c) Híradás a konferenciáról
•• rádióriport
•• TV-interjú
•• SMS-üzenet a konferencia eredményeiről
d) Hirdető-népszerűsítő tevékenység a konferenciához
•• jelszó, jelmondat a reklámhoz és a figyelem
felhívásához
•• rövid szórólap a konferencia céljáról
•• kísérő-támogató program szervezése (pl.
vadkenderirtás, futás)

•• szinopszis
•• szemléltetés
•• tudósítás szaklapban
•• magazinban
•• rövid hír napilapban
•• rádióriport
•• TV-interjú

•• jelszó, jelmondat a reklámhoz és a figyelem
felhívásához
•• rövid szórólap a konferencia céljáról
•• kísérő-támogató program szervezése (pl.
vadkenderirtás, futás)
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Légzőszervi betegségek: az allergia
Az allergiáról röviden
Az allergia napjaink civilizációs betegsége, kialakulásáért az immunrendszer bizonyos testidegen anyagokkal szembeni túlzott reakciója
felelős. Kiváltója egy antigén, ezt allergénnek
nevezik. A leggyakoribb allergének a por, bizonyos növényfajok pollenje, az atkák, egyes
tápanyagok és gyógyszerek.

Az allergiás megbetegedések fajtái
Az allergiás megbetegedésekhez három tünetegyüttest sorolnak: Ezek a szénanátha, az
asztma és az ekcéma.
A szervezetbe levegővételkor nagy menynyiségben kerülnek be különböző méretű és
kémiai összetételű részecskék. Ezek közül
csak néhány bizonyul allergénnek, azaz olyan
anyagnak, amely heves védekező reakciót vált
ki. Ezeket a szervezet igyekszik távol tartani
vagy, ha már bekerültek, eltávolítani a szervezetből. A nagyobb méretű részecskék elakadnak az orr és a felső légutak nyálkahártyáján,
és itt váltják ki a szénanáthának nevezett kórképet. A kisebb méretűek lehatolnak a hörgőkig, és jellegzetes asztmás rohamot okoznak.
A szénanátha jellegzetes tünetei az orrfolyás,
a szem könnyezése és viszketése, valamint a
tüsszögés. Az asztma során a hörgők nyálka-

2. ábra: A házi poratka

1. ábra: Az egyik leggyakoribb allergén, a parlagfű

hártyája gyulladásba kerül, valamint a hörgők
simaizmai görcsösen összehúzódnak. Ezáltal
a légzés nehézzé válik, fulladás következik
be.
Ekcémát elsősorban táplálék- vagy gyógy
szerérzékenység okozhat. Ilyenkor jellegzetes
viszkető bőrkiütések jelentkeznek a testfelületen.

A legfontosabb allergének
Az egyik legismertebb és leggyakoribb allergén egy atkafaj (Dermatophagoides pteronyssinus) anyagcsereterméke. Ez az atka (1. ábra)
az emberi testről leváló hámdarabkákkal táplálkozik, így igen gyakori közvetlen környezetünkben. Kiirtásuk épp ezért meglehetősen
nehéz feladat.
Ugyancsak fontos allergén a macskaszőr.
Tulajdonképpen a macska faggyúmirigyeinek
váladéka az, ami az allergiás reakciót kiváltja.
A váladék a szőrzet felületére kerülve megszárad, pora a lakás minden zugába eljut. Kevésbé elterjedt, de előfordul a kutyaszőr-allergia
is. Egyes nagyvárosokban a csótány anyagcsere-termékei a házipor-allergia aktív okozói.
A házipor-, a csótány-, a macskaszőr- és kutyaszőr-allergia általában asztmához vezet.
A pollenek, virágporszemek szintén gyakran váltanak ki allergiát. A legtöbb panaszt a
szélbeporzású növények okozzák, hiszen ezek
a fajok sokkal nagyobb mennyiségű virágport

Tanári útmutató

termelnek, és pollenjük igen messzire is képes
eljutni. A színes, rovarbeporzású virágok ritkán okoznak problémát.
Magyarországon a legaktívabb allergén
a parlagfű (2. ábra) pollenje. A növény eredeti élőhelye Amerika, hozzánk az 1900-as
évek elején fertőzött gabonaszállítmányokkal
került be. Ma már az országban mindenhol
megtalálható olyan területeken, amelyeket
nem művelnek. Ez az egynyári gyom júliustól
októberig virágzik és szórja pollenjeit a levegőbe. A növény pollentermelése július végén,
augusztusban a legerőteljesebb.
A fekete üröm szintén gyakori gyomnövény, hasonlóan erős allergén, mint a parlagfű. Egyes tavaszi és nyári fűfélék pollenjei
ugyancsak szerepelnek a fontosabb allergének
között. Ezek közé tartoznak például a különböző perjefajok. Nem elhanyagolható a bizonyos fafajok pollenjére való érzékenység sem.
Allergiát okozhat például a mogyoró, a kőris,
a nyárfa és a bükk pollenje. Mivel ezen fajok
virágzása a tavaszi hónapokra tehető, az allergiás megbetegedések is akkor jelentkeznek.
A pollen, mérete miatt, a felső légutakban,
az orrnyálkahártyán, a szem kötőhártyáján
csapódik le. Ott megtapadva a szénanáthaként ismert tünetegyüttest váltják ki.

Az allergén azonosítása
Az allergiát kiváltó anyag az úgynevezett
érzékenységi bőrpróbával mutatható ki (3.
ábra). Az érzékenységi reakciónál az ember
bőrén apró sebeket ejtenek, majd ezekre kis
mennyiséget juttatnak a feltételezett allergé-

3. ábra: Az érzékenységi bőrpróba
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4. ábra: A szenzitizáció folyamata: a szervezet által termelt
IgE-molekulák hozzákötnek a hízósejtek receptoraihoz

nek kivonataiból. A leggyakrabban erre a célra az alkart vagy a hátat választják ki. Ha a
beteg valamelyik anyagra allergiás, jól látható
bőrreakció tapasztalható a seb helyén. Ez a reakció többnyire 30 percen belül létrejön.
Leggyakrabban ezt a módszert alkalmazzák olcsósága és egyszerűsége miatt. Vannak
azonban olyanok, akiknél a bőrpróba nem
ad értékelhető eredményt. Ilyenkor egy másik módszerhez, a vérteszthez folyamodnak.
Ennek során megmérik a vérszérumban található IgE mennyiségét. A kapott érték a különböző típusú allergéneknél más és más, így
azonosítható az allergiát kiváltó antigén.

Az allergiás megbetegedések kiváltó
oka
Az allergiás reakciót az okozza, hogy az idegen anyaggal való találkozáskor az immunrendszer másképp reagál, mint normál esetben. A tünetek nem az anyaggal való első
találkozáskor jelennek meg. Ekkor csak egy
szenzitizációs folyamat indul be, amelyben az
immunrendszer bizonyos sejtjei érzékennyé
válnak az adott allergén jelenlétére. Az allergénnel való következő találkozáskor ezek az
érzékenyített sejtek fogják az allergiás reakciót elindítani.
Az allergia kialakulásában valószínűleg 
örökletes tényezők is szerepet játszanak. Régóta ismert tény, hogy az asztmás szülők
gyermekei között nagyobb arányban fordul
elő a betegség. Ha mindkét szülő asztmás,
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illetve korlátozódhatnak egy-egy szervrendszerre is. Az asztma például a légzőszervrendszernél jelentkezik, az ekcéma a kültakaró területén jelenik meg.

Mi okozza az allergia terjedését?

5. ábra: Az allergiás reakció kiváltódása:
a hízósejteken levő IgE-molekulákhoz kötődik az allergén.
Ennek hatására hisztamin szabadul fel

gyermekeik között a betegség 80%-os valószínűséggel jelentkezik.

Az allergia kialakulásának pontos
mechanizmusa
Az antigénekre adott nem sejtes immunválasz folyamán rendszerint IgM-, illetve IgGmolekulák termelődnek. Amikor azonban a
szervezet először találkozik az allergénnel,
egy másik fehérje, az IgE (immunglobulin-E)
keletkezik. Az IgE a bazofil granulociták és a
hízósejtek specifikus receptoraihoz kapcsolódik. Ezeknek a sejteknek fontos szerepük van
a gyulladási folyamatok előidézésében. Egyéb
reakció ekkor még nem történik, ezt a folyamatot nevezik szenzitizációnak (4. ábra).
Amikor a szervezet újra találkozik ugyanezzel az antigénnel, ezek a receptorokhoz
kötött IgE-molekulák újból aktiválódnak.
Az aktiválódást az váltja ki, hogy az allergének hozzákötődnek a receptorokon található
IgE-molekulákhoz. Ennek következtében a
hízósejtekből és a granulocitákból hisztamin
és egyéb gyulladáskeltő anyagok (citokinek,
interleukinek) szabadulnak fel (5. ábra). Ezek
a vegyületek különböző szervi reakciókat
váltanak ki. Hatásukra az erek kitágulnak,
nyálkakiválasztás indul meg, a simaizmok
összehúzódnak, valamint stimulálják az idegrendszert. Ezek a hatások aztán különböző
tünetek formájában összegződnek. Az allergén fajtájától, a találkozás módjától függően a
tünetek kiterjedhetnek az egész szervezetre,

Az allergiás betegségek előfordulása az elmúlt
harminc évben drámai módon nőtt. Ha a növekedés üteme nem változik, feltételezik, hogy
a nyugati világban hamarosan a lakosság fele
szenved majd valamilyen allergiában.
Magyarországon 1998-ban a tüdőgondozó intézetek 95 689 asztmás beteget tartottak
nyilván. Feltételezések szerint azonban a valós szám meghaladja a százezret. 1980 óta a
nyilvántartott betegek száma több mint háromszorosára emelkedett. A pollenszezonban a szénanáthások száma több százezerre
tehető.
Számos elmélet próbál magyarázatot adni
arra, hogy miért növekszik ilyen ütemben az
allergiás betegek száma. Az allergiás megbetegedések terjedése részben környezeti tényezőkkel magyarázható. Egy korábbi elmélet
szerint a légszennyezés fokozódása felelős
az allergiás esetek számának emelkedéséért.
Ezt a hipotézist azonban nem sikerült bizonyítani. Annak ellenére, hogy hatásos intézkedések eredményeképpen a nyugat-európai
nagyvárosokban csökkent a légszennyeződés,
az asztmás betegek aránya tovább nőtt.
A higiéniás hipotézis szerint az ok abban
keresendő, hogy a gazdagabb országokban élő
gyerekek egyre tisztább körülmények között
élnek. A fejlett országokban az egyre javuló
higiénés viszonyok szinte steril környezetet
teremtenek. Ezért az ott élők immunrendszere sokkal kevésbé van kitéve a parazitáknak és
a kórokozóknak. Feltételezik, hogy bizonyos
baktériumok, vírusok, paraziták jelenléte a
bőr felszínén és a bélrendszerben szükséges
ahhoz, hogy a szervezet immunrendszere normálisan működjön. Ha ezek a hatások elmaradnak, az immunrendszer normálistól eltérő
viselkedését eredményezheti. Az egyébként
ártalmatlan környezeti antigének mintegy véletlenül aktiválják az immunrendszert. Ennek
az eltúlzott immunválasznak a tüneteit érzékeljük mi allergiás reakcióként.

Tanári útmutató

Egy másik elképzelés szerint a II. világháború után elindult nagymértékű vegyszerhasználat a felelős az allergia terjedéséért.
Rengeteg új anyag jelent meg a környezetünkben, melyeket nem teszteltek arra nézve,
hogy milyen hatással vannak az emberi szervezetre.

Az allergia kezelése
Az allergiás megbetegedések kezelése elsősorban a tünetek enyhítésére korlátozódik; a
megelőzésre és a kiváltó okok megszüntetésére egyelőre csak kevés eszköz áll rendelkezésre. A szénanátha és az asztma tüneteinek enyhítésére viszonylag jó gyógyszerek léteznek.
Kevésbé hatásosak eddig az ekcéma kezelésére használatos szerek.
Az eddigi leghatásosabb antiallergiás szerek a mellékvese-hormonok, a kortikoidok.
Ezek nagy mennyiségben képesek gátolni a
legsúlyosabb allergiás reakciókat is. Tartós
használatuk esetén azonban súlyos mellékhatások léphetnek fel. A beteg ellenállása az
egyéb fertőzésekkel szemben csökken. Súlyos
szövődményként jelentkezhet gyomorfekély
vagy csontritkulás is. Ha azonban lokálisan,
a felhasználás helyén juttatják be a szervezetbe ezeket az anyagokat, a káros mellékhatás
nagymértékben csökken. Ilyen helyi hatású szerek például a különböző asztma elleni
spray-k.
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Számos olyan anyagot is használnak, melyek az allergiás reakcióban részt vevő sejtek
aktiválódását gátolják. Ilyenek például az epinefrin vagy az antihisztaminok.
Irányulnak kutatások arra is, hogy magát a probléma kiváltó okát orvosolják. Ebben
az esetben azt szeretnék elérni, hogy az immunrendszer az egyébként nem káros hatású anyagokkal szemben ne mutasson túlzott
reakciót. Ígéretes eredményei vannak például
egy immunterápiás módszernek, az úgynevezett hiposzenzitizációnak. Ennek során
a betegbe az allergiát kiváltó antigént egyre
növekvő mennyiségben juttatják be. Hatására az allergiás reakció súlyossága folyamatosan csökken, illetve a túlérzékenység teljesen
megszűnik.

Összegzés
Napjainkban az allergia egyre szélesebb
néprétegeket érint, elsősorban a fejlett országokban. Az allergiás megbetegedések három
nagy csoportja a szénanátha, az asztma és az
ekcéma. A betegséget az immunrendszer bizonyos anyagokkal szemben fellépő túlzott
reakciója okozza. Mechanizmusa, illetve a kiváltó okai viszonylag jól ismertek. Az allergia
kezelése egyelőre elsősorban a tünetek enyhítésére korlátozódik. A mechanizmus ismerete azonban lehetővé teszi, hogy hamarosan
olyan gyógyszerek is megjelenjenek, melyek a
probléma gyökerét orvosolják.
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1. MUNKALAP
fogalomháló
Az allergia

1.

a) Magyarázd meg röviden a szöveg legfontosabb kulcsszavait!
allergia: civilizációs betegség, amely az immunrendszer bizonyos testidegen anyagokkal szembeni túlzott
reakciójában nyilvánul meg
immunitás: öröklött vagy szerzett közömbösség bizonyos betegségekkel, mérgekkel, vegyi anyagokkal
szemben

b)	Mikor mondjuk valakire, hogy „allergiás vagyok rád”?
Írjon olyan párbeszédet, amely ezt mutatja be!
Pl.
– Adj még egy szeletet!
– Na, most már elég! Elegem van az állandó kéregetésedből, ha meglátlak, rosszul leszek!
c)	Te aztán immunis vagy minden jó tanáccsal szemben!
Mi lehetett a kijelentés előzménye? Írja le a feltételezhető előzménymondatot!
Pl. – Hát hiába beszél az ember, meg se hallod, nem hat rád se a dicséret, se a szidás.
2.	Kérdezz! Tegyél fel három kérdést: egyet a címmel, egyet a fogalmi hálón megjelenő
kulcsszavakkal, kifejezésekkel és egyet a fogalmak tartalmával kapcsolatban!
1. kérdés: Milyen összefüggés van a civilizáció és az allergiás megbetegedések között?
2. kérdés:
3. kérdés:
3.

a) Magyarázd meg röviden a kifejezések jelentését!
civilizációs betegség: elsősorban a nyugati iparosodott világban jelentkező betegségek
testidegen anyagok: a saját test által idegen anyagként felismert anyagok
tünetegyüttes: egy betegség jelentkezésekor fellépő jellemző tünetek összessége
b) Írj egy mondatot, amelyben mindhárom fogalom együtt szerepel!
Az allergia civilizációs betegség, melyhez három tünetegyüttest sorolnak (szénanátha, asztma, ekcéma),
amelyek kialakulásában komoly szerepet játszanak bizonyos testidegen anyagok.

4.	Milyen fogalmi-logikai kapcsolat van a három szó között? Írd le röviden véleményed!
allergén, antigén, pollen
Pl.: Az allergia kiváltója egy antigén, amelyet allergénnek neveznek. A leggyakoribb allergének között ott
található a por, az atkák, egyes tápanyagok és bizonyos növényfajták pollenjei.
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5.	Jellemezd néhány tünet bemutatásával a szénanátha, asztma, ekcéma tünetegyüttest!

6.

Tünetegyüttes

Tünet

szénanátha

Az orr és a felső légutak nyálkahártyájának ingerlése: orrfolyás, a szem könynyezése és viszketése, tüsszögés

asztma

A légutak alsó részében található hörgők ingerlése: a hörgők nyálkahártyájának
gyulladása, a hörgők simaizmainak görcsös összehúzódása, fulladás

ekcéma

Táplálék- és gyógyszerérzékenység következtében viszkető bőrkiütés

a) Sorold fel a második szövegegységben szereplő allergéneket!
Például egy bizonyos atkafaj anyagcsereterméke, a macskaszőr, a kutyaszőr, a csótány anyagcsereterméke, a pollenek (parlagfű, a fekete üröm, különböző perjefajok stb.).
b)	Tanulmányozd az 1. és a 2. ábrát, és jellemezd röviden a két allergént! Ha vannak olyan
ismereteid, amelyek nem jelennek meg a szövegben és a képeken, írd le azokat is!
1. A házipor-atka: az emberi testről leváló hámdarabkákkal táplálkozik, gyakori az ember közvetlen
környezetében, szemmel nem látható, kiirtása ezért nehéz stb.
2. A parlagfű pollenje a szél közvetítésével könnyen szétszóródik, könnyen és gyorsan szaporodik,
nehéz kiirtani, külső formájából nem gondolnánk, hogy mennyi embernek keseríti meg életét stb.

7.

Mondd másképpen! Keress rokon értelmű szavakat, és írd át a mondatot úgy, hogy a jelentése ne változzon meg!
Az allergének azonosítása érzékenységi bőrpróbával történik.
Főleg azok helyett a szavak helyett tudunk rokon értelmű szavakat írni, amelyek nem ún. szakszavak. Ezek pl. azonosítása – meghatározása, történik – folyik.

8.	Készíts jegyzetet az érzékenységi bőrpróbát bemutató bekezdéshez!
A test mely részén végzik: az ember alkarján vagy hátán
Hogyan: kis sebeket ejtenek, ezekbe kis mennyiségben allergéneket juttatnak
Időigény: 30 perc
Hatás: allergia esetén jól látható bőrreakció
Egyéb módszer: vérteszt
9.	Mi váltja ki az allergiás megbetegedéseket? A megadott szavak felhasználásával írj állításokat!
allergiás reakció, idegen anyag, immunrendszer, normális eset, nem normális eset, szenziti
zációs folyamat, érzékenység, allergének, örökletes tényezők, szülők, gyerekek, 80%-os valószínűség, asztma
Pl.: Allergiás reakciót okozhat, ha az immunrendszer, idegen anyaggal találkozva, másképpen reagál,
mint normál esetben…
10. Feladat
a)	Magyarázd, értelmezd a szövegegység fogalmait, mondatait! Használd és tanulmányozd a képek információit!
•• IgM-, illetve IgG-molekulák:
Különböző típusú immunglobulinok, mind az IgG, mind az IgM gyűjtőnév, több hasonló szerkezetű
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molekulát foglal magába. A szervezet által az antigének ellen termelt legfontosabb ellenanyagok, más
néven antitestek. Ezek kémiai sajátságaikat tekintve globuláris fehérjék.

•• Amikor azonban a szervezet először találkozik az allergénnel, egy másik fehérje, az IgE
(immunglobulin-E) keletkezik.
Szintén a szervezet által termelt ellenanyag, normális körülmények között csak kis mennyiségben termelődik. Elsősorban a paraziták elleni védekezésben van fontos szerepe. Allergia kialakulása esetén a
normális mennyiségűnél jóval több IgE termelődik, és végső soron ez az oka a különböző tünetek kialakulásának.
•• Az IgE a bazofil granulociták és a hízósejtek specifikus receptoraihoz kapcsolódik.
A bazofil granulociták és a hízósejtek az immunrendszer sejtjei. (A hízósejt tulajdonképpen a vérben
keringő bazofil granulocita szövetekben levő megfelelője.) Ezeken olyan sejtfelszíni képletek (receptorok)
találhatók, melyek az IgE-molekulákat (és csak azokat) megkötik.
•• szenzitizáció:
Érzékenyedés. Az allergia kialakulásának első szakasza, ekkor találkozik a szervezet először az adott
antigénnel, és válik arra érzékennyé. Az allergénnel való első találkozáskor a szervezet immunrendszere IgE-t termel. A keletkezett IgE-molekulák hozzákapcsolódnak a bazofil granulociták és a hízósejtek
receptoraihoz.
•• A hízósejteken lévő IgE- molekulákhoz kötődik az allergén. Ennek hatására hisztamin szabadul fel.
A szenzitizációs folyamat során a hízósejtekhez hozzákapcsolódtak a szervezet által termelt IgE-molekulák. Ezek a sejt felszínén vannak. Amikor a szervezet megint találkozik az allergénnel, az hozzákapcsolódik a sejt felszínén levő IgE-molekulákhoz. A kapcsolódás hatására a sejtben változások indulnak
meg. A sejt hisztamint választ ki.
•• allergiás reakció:
Az immunrendszer túlzott válasza adott antigénnel való találkozáskor.
b) Írd le kérdésként, ha nem értesz valamit a szöveg tartalmából!
Kérdés:

11. Helyettesítsd a drámai kifejezést más, de tartalmában megegyező szóval!
Az allergiás betegségek előfordulása az elmúlt harminc esztendőben drámai módon nőtt.
drámai: hihetetlen nagyságban, elképzelhetetlenül nagy számban, szomorúságra, aggodalomra okot
adó mértékben stb.
12.	Rendszerezd és írd a ki a szövegegységből az allergia terjedésének okait!
1.
2.
3.

környezeti tényezők: légszennyeződés
higiéniás viszonyok
vegyszerhasználat megnövekedése

13. Az allergia kezelésének lehetséges módjai: a tünetek enyhítése, megelőzés, a kiváltó okok
megszüntetése
a)	Jelenleg melyik módszer alkalmazása a legelterjedtebb és miért? A tünetek enyhítése,
mert kevés eszköz áll rendelkezésre a kiváltó okok megszüntetéséhez.
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b)	Melyik módszer lenne a leghatásosabb és miért? A kiváltó okok megszüntetése, mert ezzel
véglegesen meg lehetne akadályozni az allergiás megbetegedéseket.
14.	Olvasd el újra és hasonlítsd össze a bevezető és a befejező szövegrészt olyan szempontok
szerint, mint a funkció, tartalom, terjedelem!

Hasonlóságok

Különbségek

Bevezetés

Rövid, tömör, logikai-nyelvtani kapcsolódások
A mondatok terjedelme, fajtája

Új ismeretek megjelenése
Előrevetít kérdéseket
Kevésbé hangsúlyos ok-okozatiság a téma
bemutatásakor

Befejezés

Rövid, tömör, logikai-nyelvtani kapcsolódások
A mondatok terjedelme, fajtája

Nincs új ismeret
Lezár, összegez
Hangsúlyos ok-okozati kapcsolódások

15.	A szöveg kulcsszavainak felhasználásával készítsd el a szöveg vázlatát fogalmi háló formájában! Jelölj minél több összefüggést az egyes témák és a fogalmak között!
Kulcsszavak – témakörök:
•• allergén–antigén
•• allergiás megbetegedések – tünetegyüttesek: szénanátha, asztma, ekcéma
•• leggyakoribb allergének: atka, macska-, kutyaszőr, pollen (vadkender, fekete üröm stb.)
•• az allergének azonosítása: érzékenységi bőrpróba, vérteszt
•• az allergia kiváltó okai
•• az allergia kialakulásának pontos mechanizmusa
•• az allergia terjedésének okai
•• az allergia kezelése
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SZÖVEGALKOTÁS
Pályázatot írtak ki egy tudományos konferencia szervezésére, melynek témája a légzőszervi
megbetegedések, azon belül az allergia.
Vegyél részt a pályázat előkészítésében és megírásában! Az egyes csoportok folyamatosan
működjenek együtt egymással!
Az alábbi témák közül választhatsz:
a)

Előadás szerkesztése az allergiával foglalkozó résztémákhoz
•• szinopszis formájában (rövid, tömör ismertetések)
•• szemléltetéssel (képek, könyvek, diák stb.)

b) Újságcikk a konferenciát előkészítő munkáról
•• tudósítás szaklapban
•• magazinban
•• rövid hír napilapban
c)

Híradás a konferenciáról
•• rádióriport
•• TV-interjú
•• SMS-üzenet a konferencia eseményeiről

d) Hirdető-népszerűsítő tevékenység a konferenciához
•• jelszó, jelmondat írása, internetes honlap indítása (a reklám, a figyelem felhívása)
•• rövid szórólap szerkesztése a konferencia céljáról (képek, felhívó jellegű szöveg)
•• kísérő-támogató program szervezése (pl. vadkenderirtás, futás)

