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MODULLEÍRÁS
A modulok célja

Ismerkedés a Biológia tantárgy kibővült szakszókincsével. A
tudományos és ismeretterjesztő szöveg eltérő szókészletének és
közlési funkciójának megismertetése. A 9. évfolyamos biológia
tantárgy tankönyveinek jellemző szövegstruktúráival való ismerkedés. A kiválasztott szöveg összekapcsolása képek, ábrák és
diagramok olvasásával, elemzésével

Időkeret

90 perc

Ajánlott korosztály

14–15 év (9. évfolyam)

Ajánlott megelőző és
követő tananyag (előzetes
és követő készségfejlesztő
tevékenység vagy ismeret)

Megelőző tananyag:
– A biológia területei, témái (bevezető óra)
Követő tananyag:
– Az élővilág sokszínűsége

Modulkapcsolódási pontok

Tágabb környezetben:
– Tantervi kapcsolódások:
Természetismeret, 8. évfolyam
Biológia, 8. évfolyam
Földrajz, 8–9. évfolyam
– Kereszttantervi kapcsolódások:
Információs és kommunikációs kultúra – Vizuális és verbális
információhordozók által közvetített tudás együttes értelmezése
Hon- és népismeret: A téma magyar kutatói
Környezeti nevelés: A sokszínű élővilág tisztelete, védelme
Tanulás: Tankönyvi szövegek önálló feldolgozása, megértése
és felhasználása
Szűkebb környezetben:
– A szövegértés-szövegalkotás fejlesztése a biológia tantárgyban és a földrajz tantárgyban
– A szövegértés-szövegalkotás fejlesztése 9. évfolyamon a természetismeret tantárgyban
– A szociális, életviteli és környezeti kompetencia: Az élőlények védelme, nyitottság és kíváncsiság a szemmel nem
   látható világok iránt
– Földünk-környezetünk: Földrajzi környezet és élővilág kapcsolata
– Magyar nyelv és irodalom – Idegen szavak, szóösszetételek
írása
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A szövegértés-szövegalkotás kompetencia kiemelt fejlesztési feladatai:
Ismerkedés a tantárgy kibővült szakszókincsével. A tudományos és az ismeretterjesztő szövegek jellemzőinek megismerése, a jellemzők figyelembevételével szövegalkotás. A
különböző műfajú és formájú, nem folyamatos szövegek értő
olvasása; a szövegrész értelmezése az ábrák, képek, diagramok
által közvetített információkkal együtt. A szövegértés ma
minden szövegtípust érint: „mely magába foglalja a kritikai
és kreatív olvasás képességének fejlesztését, beleértve mind
a valós, mind a virtuális csatornákon keresztül felfogott jelek
befogadását, értelmezését és megválaszolását.” (Nat, 2003)
A környezettudatos magatartás fejlesztése a tanítás anyagához
kapcsoltan valósul meg.
Ember a természetben műveltségterület – Az élőlények tisztelete.
Életközösségek leírására vonatkozó módszerek elsajátítása, alkalmazása konkrét leírásokban. Összefüggések keresése (éghajlat
– talaj – életközösség; éghajlat – az élőlények testfelépítése – életmódjuk). Adott olvasnivalóból meghatározott szempontok szerinti
információ gyűjtése

tanári útmutató
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MÓDSZERTANI AJÁNLÁS
A biológiakönyv szövegeinek olvasása a 9. évfolyamon olyan nehézségek elé állítja a tanulókat, amelyekre fel kel készíteni az egyébként jól olvasókat is. Az óra célja, hogy a tanulók képesek legyenek
a tantárgy kibővült szakszókincsét értelmezni, képesek legyenek önállóan szómagyarázatot alkotni,
illetve kikeresni. Tervezett olvasási stratégiával használja a szöveget ismeretszerzésre, tudja azt és az
ábrákat, a diagramokat és a képeket együttesen értelmezni.
A szövegmegértési képesség alacsonyabb vagy magasabb szintjén állóknak válasszunk a felkínált
feladatok közül! Olvasni önállóan kell, a szövegmegértés, a fogalmak tisztázása történik más-más
munkaformában. Akik a vizuális információhordozók értelmezésének valamelyikében már gyakorlottabbak, azoknál kevesebb időt szánhatunk az adott feladat megoldására. A feladatok mindegyikét
nem kötelező megoldani, a tanár választhat a képességszint és a felhasználható idő szerint. A modulra
szánt időkeretet ezért határoztuk meg egy, illetve két tanórában.
A munkaformák megválasztásánál az egyéni haladási tempó legyen a legfőbb szempont. Gondoljunk azonban arra, hogy ez nem jelenti homogén csoportok létrehozását. Szocializációs szempontból kedvező hatású a heterogén csoportok vagy párok szervezése. Ha sikerül a kooperatív tanulási
módszerek valamelyikét alkalmaznunk, nagyon jó eredményt érhetünk el. Különösen indokolt ez
a szervezési mód a szövegalkotási feladatok esetében.
A szövegfeldolgozás ezen az órán a közös megbeszélést, illetve a frontális munkát teszi indokolttá.
A beszélgetés az érzelmi ráhangolódás eszköze is az óra jelzett szakaszaiban.
Ennek az órának tudásközvetítő célja természetes módon összekapcsolódik a kiemelt képességfejlesztési céllal, a szaktanári gondolkodás   és irányítás hangsúlyos szerephez jut, különösen az első
órában, ugyanis ezen az órán a szövegben található – a tanulók számára ismeretlen vagy kevésbé
ismert – idegen szavak és kifejezések megismertetése és a későbbiekben az önálló ismeretszerzés lehetséges módjainak megismertetése válik hangsúlyossá.

ÉRTÉKELÉS
Az értékelés szemléletesen megmutatja a tanulásban és készségfejlesztésben elért eredményt, a siker
vagy a lemaradás mértékét. Célja az előremutatás. Ezért a modulban is a készségfejlesztés különböző
fázisaiban szükséges:
– a feleletek, megoldások rövid, lényeges szóbeli értékelése, vagyis az azonnali visszacsatolás;
– az önértékelés az önálló munka ellenőrzésével;
– a tanulók önismeretének és önbizalmának növelése, önbecsülésük erősítése.
Az értékelés alapelve az, hogy megfigyeljük,
– hogy a diák megoldásában a megfelelő gondolatmenetet követte-e, és megértette-e azt az elvet,
amelynek felfogása célként szerepelt,
– hogy milyen szintig tudott eljutni a feladatmegoldás során,
miközben kerüljük az esetleges pontatlan megfogalmazás miatti büntetést, inkább pozitív megerősítést
alkalmazzunk.
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Támogatórendszer
A kooperatív tanulási módszerekkel és a csoportmunkával kapcsolatos kiadványokat ajánljuk a tanári
felkészüléshez. Ezek bibliográfiája a kereszttanterv és koncepció mellékletében található.
Alapfelkészítés a szövegértés-szövegalkotás fejlesztésére (30 órás továbbképzés)
Tanácsadás: a szövegértés-szövegalkotás szakmai bizottságának igénybevétele
Ajánlott segédkönyvek, kézikönyvek:
Növényismeret, Állatismeret, Idegen szavak és kifejezések
szótára
Ajánlott ismereterjesztő folyóiratok:
TermészetBúvár, National Geographic, Süni
Ajánlott ismeretterjesztő könyvek:
David Attenborough: Élet a Földön (Novotrade Kiadó,
1988)
David Attenborough: Az élet erőpróbái (Park Kiadó,
1991)
David Attenborough: Az élő bolygó (Novotrade, 1989)
David Attenborough: Az élővilág atlasza (Geoholding
Rt. SKO Lap- Könyvkiadó, 1994)

						

A cím értelmezése

3

4

A vizuális közvetítők
– fajtáinak meghatározása
– szerepük felismerése
– a színek tudatosítása
– ábrák áttekintése

2

A kiemelések alapján milyen
tartalmú szöveg várható?

A szöveg kiemelt szavai

Mi várható a cím alapján?
Prokarióták és eukarióták

Szöveg-kép látványának tudatosítása
Áttekintő olvasás: szöveg-kép
arányok

1

Kiemelt készségek,
képességek

Tájékozódás a szövegben. Információkeresés.
A szövegstruktúra felismerése

Nyelvi-logikai elemek
értelmezése.  Tájékozódás
a szövegben. Cím és
szöveg viszonyára
vonatkozó előfeltevések
megfogalmazása. A
szövegstruktúra felismerése

A vizuális
információközvetítők
fajtáinak felismerése.
A szöveg tipográfiai képének tudatos
felmérése.

Áttekintő olvasás

1. A teljes szöveg áttekintése

Lépések, tevékenységek

MODULVÁZLAT

A munkaforma
megválasztásában
differenciálhatunk.

A munkaforma
megválasztásában
differenciálhatunk.

– szóbeli szöveg
alkotása képről
– képelemzés megadott szempontok
szerint

Célcsoport,
A differenciálás
lehetőségei

egyéni vagy
frontális csoportos vagy önálló

frontális, csoportos vagy önálló

frontális vagy
csoportos

frontális vagy
egyéni

Munkaformák

megbeszélés

beszámoló
vagy
közös
megbeszélés

közös
megbeszélés,
beszámoló

közös
megbeszélés

Módszerek

Tanulásszervezés

szókártyák

1. szöveg

1. szöveg

1. szöveg

Eszköz,
Feladat,
Gyűjtemény

tanári útmutató
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1.

5.

Lényegkiemelés. Szövegolvasási stratégia kialakulása

– szóbeli megfogalmazás segítséggel
– írásbeli megfogalmazás önállón

Célcsoport,
A differenciálás
lehetőségei

Globális megértés

A prokarióták és eukarióták  
jellemzői
az első bekezdés szövege és a
képek alapján

Képértelmezés.  Információkeresés.
Szakszókincs
értelmezése

A szövegegységek olvasása, megértése

Szempont: A várható
egységek helyének pontos
kijelölése (általános bemutatás,
részletező bemutatás – testfelépítés, anyagcsere, szaporodás, életmód)

A teljes szöveg olvasása

– A z 5 kritériumból csak 2 elemet
adunk meg, 3
szempontot önállóan kell kitalálni.
– A keresés egy-egy
elemét adjuk meg
a szempontoknak
megfelelően.

Idő szerint

2. A szöveg elolvasása
(A fentiek alapján a szövegolvasási stratégia kialakult)

Várható előfeltevés:
A címben szereplő két élőlény,
fogalom, esetleg tárgy bemutatásával, megismertetésével
foglalkozik a szöveg.

Kialakul az olvasási stratégia

Lépések, tevékenységek

Kiemelt készségek,
képességek

önálló vagy
csoportos

önálló

közös vagy
egyéni

Munkaformák

szempontok
szerinti
csoportosítás

megbeszélés

néma

beszámoló

Módszerek

Tanulásszervezés

1. szöveg
segédkönyv,
munkalap
(3/1.)

1. szöveg

Eszköz,
Feladat,
Gyűjtemény
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A testfelépítéssel foglalkozó
szövegegység pontos áttekintése

Az anyagcsere jellemzői – a
bekezdés szövege alapján

Az életmód szövegrész
értelmezése az ábrák felhasználásával

A szöveg vázlatának
elkészítése

2.

3.

4.

5.

Lépések, tevékenységek

Lényegkiemelés

Önálló olvasás
Információkeresés
Képek értelmezése

Fogalommagyarázat.
Mondatalkotás, szövegalkotás

Tájékozódó olvasás,
információkeresés.
Kapcsolatok, összefüggések keresése a tárgyalt két csoport között a
szövegbeli viszonyok, az
1. számú táblázat és a 3.
ábra olvasásával

Kiemelt készségek,
képességek

Az elemek
számának
megadásával

Egy, illetve több
kritérium szerinti
információválogatás

– mondatalkotás
– szövegalkotás

– önálló magyarázat a növényi
elemek összetartozására, önálló
ábraolvasás
– a felsorolás
első elemének
megadása, közös
ábraolvasás

Célcsoport,
A differenciálás
lehetőségei

önálló

önálló, csoportos

frontális vagy
egyéni

önálló, csoportos

Munkaformák

csoportos
megbeszélés,
előadás, vita

információk
válogatása
szempontok
szerint

áttekintés

Módszerek

Tanulásszervezés

1. szöveg
munkalap (3/4.)

Lexikon,
fogalom-gyűjtemény,
szókártyák,
munkalap (3/3.)

1. szöveg , ábra és
táblázat (3. számú
ábra, 1. számú táblázat),
munkalap (3/2.)

Eszköz,
Feladat,
Gyűjtemény

tanári útmutató
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1.

1.

Szövegértés alapján az új
tudás integrációja.
Nyelvi kreativitás. Háttértudás aktivizálása.
Szövegműfajok szerinti
alkalmazkodás a nyelvi
szituációhoz

– az olvasott szöveg szóbeli
előadás
– érvelő szöveg alkotása

Szövegalkotás

Önálló szóbeli szövegalkotás. Írásbeli szövegalkotás

Összegzés, a megértettek felhasználása

– Élménybeszámoló –
ismeretterjesztő
– Leírás – tudományos

3. Szövegalkotás, a megértettek alkalmazása

Lépések, tevékenységek

Kiemelt készségek,
képességek

Az önállóság
mértéke szerint

Egyéni képességszint szerint: mondatalkotás, szövegalkotás

Célcsoport,
A differenciálás
lehetőségei

csoportos, vagy
egyéni

heterogén
csoportok

Munkaformák

megbeszélés,
vita

csoportos
megbeszélés,
előadás, vita

Módszerek

Tanulásszervezés

1. szöveg
képgyűjtemény

képek, könyvek

Eszköz,
Feladat,
Gyűjtemény
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A FELDOLGOZÁS MENETE
1. A teljes szöveg áttekintése
Tanári tevékenység

Az órai feladat meghatározása:
A prokariótákkal és eukariótákkal ismerkedünk meg a tankönyvi szöveg alapján
Feladat:
– Szöveg-kép látványának tudatosítása,
képek megfigyeléséhez szempontok    
   megadása:
   ismerős, ismeretlen, egyszerű, bonyolult,
szemmel látható, szemmel nem látható,
szöveg-kép aránya

Feladat:
– A vizuális közvetítők fajtáinak meghatározásához szempontok adása:
   Ábra, fénykép, szimbolikus rajz, táblázat
   Szerepük felismeréséhez szempontok
adása:
   Hangulat, érzelem, képzelet segítése,
értelemre hatás stb.
   Domináns szín, ismétlődő ábrák stb.
   A tárgy tanulása során megismert
visszatérő vizuális közvetítők áttekintése –
   a különbségek megfigyelése
Feladat:
– A szöveg tipográfiai megjelenésének tudatos felmérése
Feladat:
A cím értelmezése
– Mi várható a cím alapján?
– A cím nyelvi elemzése
– Hány fő egység várható?
– Az ’és’ kötőszó szerepe

Tanulói tevékenység

– Képek megfigyelése. A következő szempontok szerint csoportosítják a tanulók:
ismerős, ismeretlen, egyszerű, bonyolult,
szemmel látható, szemmel nem látható,
szöveg-kép aránya. A szóbeli szövegalkotás, melynek során előfeltevéseket
fogalmazhatnak meg a szöveg egészére
vonatkozóan.
– A vizuális közvetítők fajtáinak meghatározása
– Kiválasztják a megadott szempontok szerint
a vizuális információ hordozók fajtáit   
   (ábra, fénykép, szimbolikus rajz, táblázat).
– Szerepük felismerése:
   Hangulat, érzelem, képzelet segítése,
értelemre hatás stb.
   Domináns szín felismerése: nincs, a sokszínűség a jellemző. Kiválasztják a visszatérő
   közvetítőket, meghatározzák a különbségeket.

– Meghatározzák az arányokat, és kritikai
észrevételeket is tehetnek.
– A különböző tipográfiai jeleket is
értelmezik – például dőlt betű, zárójel.
– A prokarióták és eukarióták cím nyelvi
elemzése. Megállapítják a mellérendelést,
   következtetnek a szöveg két egységére. Jelzik,
hogy értik-e a címben szereplő szavakat.
– Szövegegységek várható számának megállapítása:
   a szövegnek két fő témája, négy nagyobb
egysége és sok kisebb része, bekezdése
   lesz.
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Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

Feladat:
– Tájékozódás a szövegben
– Hány egység és hány bekezdés?
Feladat:
– A szöveg kiemelt szavai, fogalmai közül az
ismertek meghatározása
   Az ismeretlenek feltérképezése
– Mit várhatunk a szöveg elolvasásától?

Feladat:
– A teljes szöveg olvasása
   Ehhez szempont: a négy egységben megjelenő idegen szavak
szövegkörnyezetből
és szövegmagyarázatból kiinduló értelmezése

– A szöveg vastag betűs szavait kiválasztják,
az ismeretleneket, amilyen fokon tudják,    
értelmezik.
A fentiek alapján a szövegolvasási stratégia kialakult. várható előfeltevés: a címben
szereplő két fogalommal foglalkozik majd részletesen a szöveg, nagyon sok az
idegen szó és szakkifejezés a szövegben, ezeket
folyamatosan értelmezni,
magyarázni kell.
– Elolvassák a szöveget.
– Megpróbálják kezdeti szinten  értelmezni az
idegen szavakat és kifejezéseket tartalmazó    
szövegegységeket.

2. A szövegegységek olvasása, megértése
Tanári tevékenység

Feladatok:
– A prokarióták és eukarióták jellemzőinek
felfedeztetése az első szövegegység
   szövege és két ábra alapján
– Az egység szakszavainak értelmezése,
használatuk indoklása:
   prokarióta – sejtmagvas, eukarióta – sejtmag nélküli
– fogalmak értelmezése:
sejthártya, sejtplazma, sejtmag, mikroszkóp
– A munkalapon megadott szempontok szerint
információkeresés a szövegből. (1., 2. ábra)
A prokarióták és eukarióták jellemzőinek
meghatározása a munkalap feladatai
szerint. A szövegrészben található idegen
szavak magyarázata. (írásbeli feladat
a munkalapon)
Differenciálási lehetőség:
– A kritériumokat adunk, illetve szempontot
önállóan kell kitalálni.
– A keresés egy-egy elemét megadjuk a
szempontoknak megfelelően.
Az önálló munka értékelése. A szempontok szerinti helyes megoldás ellenőrizhető a
kivetített tanári példány (fólia) alapján. Irányító
kérdések, pótlás

Tanulói tevékenység

– Önállóan olvasnak. Felfedezik a prokarióták és az eukarióták  jellemzőit az első    
bekezdés szövege és a két ábra alapján.
Mi a magyarázata a kétféle névhasználatnak?
Válaszadás a második bekezdés második és harmadik mondata alapján. Fogalmak értelmezése
korábbi ismeretek és az 1. ábra segítségével
(sejthártya, sejtplazma, sejtmag, mikroszkóp).
A felsorolás sorrendjének van-e köze az egyes
részek elhelyezkedéséhez? A munkalapon
megadott szempontok szerint információkeresés a szövegből. (1., 2. ábra)
A prokarióták és eukarióták jellemzőinek meghatározása a munkalap feladatai szerint (írásbeli feladat a munkalapon). Meghatározzák a
prokarióták és eukarióták jellemzőit, és idegen
szavakat definiálnak.
Írásbeli feladatot oldanak meg a munkalapon

– Összehasonlítják a megoldásukat a tanár
által bemutatott helyes megoldásokkal,    ahol
szükséges, javítanak.

tanári útmutató

      1. A prokarióta és eukarióta egysejtűek

Tanári tevékenység

Feladat:
– A testfelépítéssel foglalkozó szövegegység
bemutatása a táblázat
   folyamatos tanulmányozása, összehasonlítása a szöveg információival
– Fogalmak meghatározása, körülírása:
   hártyafelszín, belső hártyarendszer,
maghártya, örökítő anyag, sejtszervecske,
   színanyag, testszerveződés
– Megadott szempontok szerint információkeresés a szövegből:
– Kapcsolatok keresése a prokarióták és az
eukarióták egyes jellemzői között a
   szövegbeli viszonyok, az ábrák és a táblázat olvasásával. Milyen információval
   gazdagít az  ábra, a táblázat? Mit tehetnénk még ide? Megadott szempontok    
   figyelembevételével munkalapot töltenek ki.
Differenciálási lehetőségek:
– Önálló magyarázat az elemek összetartozására, önálló ábraolvasás
– A felsorolás első elemének megadása,
közös ábraolvasás
Feladatok:
– Az eukarióták és prokarióták anyagcseréjének  jellemzői a szövegegység  alapján.
– Fogalommagyarázat: aututróf, heterotóf, az
összetétel elemeinek magyarázata, különböző
összetételek alkotása
– A prokarióták anyagcseréjének bemutatása
(pl. társának)
   Mit tudnak a prokarióták, amit az eukarióták nem? A szövegrész kérdésre válaszoló
   részének kijelölése, átfogalmazása csak
magyar  
   szavak felhasználásával

     Megadott szempontok alapján információk
keresése a szövegből a munkalapon
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Tanulói tevékenység

– Elolvassák a testfelépítéssel foglalkozó
szövegegységet. Olvasás közben a
   szövegben megjelenő táblázat folyamatos  
tanulmányozása, összehasonlítása
   a szöveg információival
– Fogalmakat határoznak meg a szöveg és a
lexikon segítségével
   hártyafelszín, belső hártyarendszer,
maghártya, örökítő anyag, sejtszervecske,
   színanyag, testszerveződés
– A megadott szempontok szerint információkat keresnek.
– Szöveg, ábra, táblázat között kapcsolatot
keresnek. Háttértudásukkal kiegészítik    
   az olvasottakat. Mit tehetnénk még ide?
Javaslatok gyűjtése az ismeretszerzés és
   szövegfeldolgozás megkönnyítéséhez
Megadott szempontok figyelembevételével
munkalapot töltenek ki.

– Önálló olvasás
– A szövegben megjelenő idegen szavak
folyamatos magyarázata, tanulmányozása
– Fogalommagyarázat lexikon segítségével.
A fogalmakat különböző kontextusba      
   helyezik: autotróf, heterotróf, az összetétel
elemeinek magyarázata, különböző
összetételek alkotása
– A prokarióták anyagcseréjének bemutatása
(pl. társának)
   Mit tudnak a prokarióták, amit az eukarióták nem? A szövegrész kérdésre
   válaszoló részének kijelölése, átfogalmazása csak magyar szavak felhasználásával.
A prokarióta anyagcseréjét bemutatják
egymásnak –
   páros gyakorlat – a szöveget segítségként
használják.
– A megadott szempontok szerint információt keresnek a szövegből.
   A munkalapon önállóan dolgoznak

16

szövegértés-szövegalkotás

Tanári tevékenység

Feladat:
– Keresés a szövegben
Például: az implicit információra történő
utalás megkerestetése:
Mennyiben volt hatással a technika
fejlődése – a mikroszkópok tökéletesedése
– az élőlények megismerésére? Ismerjük-e
már teljesen az élővilágot?
Differenciálási lehetőségek:
– Önálló magyarázat az „elemek” összetartozására, önálló ábraolvasás
– A felsorolás első elemének megadása,
közös ábraolvasás
Feladatok:
Az életmód szövegrészlet önálló olvasása után:
– Felsorolás, információkeresés a szövegből
és a képanyagból:
szimbióták, szimbiózis, paraziták, parazitizmus,
szaprofiták
   Jellemzésük a képek alapján:
   Egy szimbióta, egy parazita bemutatása
– A meglévő ismeretek előhívása alapján a
látottak értelmezése. Prokarióták és
   eukarióták gyűjtése a közvetlen
környezetből, csoportosításuk különböző
   szempontok figyelembevételével feladatlapon

biológia 9

Tanulói tevékenység

– A szöveg együttes értelmezése – önállóan
vagy csoportban
– A mikroszkópok nélkül nem ismerhetnénk az
élővilág jelentős részét. Ismerjük-e már
teljesen az élővilágot?
Páros vagy csoportos megbeszélés alapján
válaszolnak.
   Kialakulhat vita. Az érvelés a szöveg és az
ábrák alapján történik.

– Önálló olvasás
– Megfigyelik a képeket, és a fogalmakhoz
kapcsolják őket:
szimbióták, szimbiózis, paraziták, parazitizmus,
szaprofiták
– Jellemzésük a képek alapján:
    Egy szimbióta, egy parazita bemutatása
– A meglévő ismeretek előhívása alapján a látottakat értelmezik.
Prokarióták és eukarióták közös gyűjtése a
közvetlen környezetből, önálló csoportosításuk
különböző szempontok figyelembevételével,
feladatlapon. Megoldják a munkalap feladatait.

tanári útmutató

      1. A prokarióta és eukarióta egysejtűek
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3. Szövegalkotás, a megértettek alkalmazása
Tanári tevékenység

Feladat:
– Vázlat elkészítése az alábbi séma alapján.
A feladat értelmeztetése. Szinonimák,
   körülírások gyűjtése – amennyiben lehetséges – az idegen szavak helyettesítésére
1.  
2. Testfelépítés
–
–
–
–
–
–
–  szaporodás
–
      3.
– autotróf
–
4. Életmód
–
– paraziták-élősködők
–
Differenciálási lehetőség: A megadott elemek
száma változik.

Tanulói tevékenység

– Vázlatkészítés. A feladat értelmezése. Szinonimák, körülírások – amennyiben
   lehetséges – az idegen szavak helyettesítésére
1. Prokarióták és eukarióták (sejtmagvasok,
sejtmag nélküliek)
2. Testfelépítés
– méret
– belső hártyarendszer
– maghártya
– örökítő anyag
– sejtszervecskék
– színanyag
– szaporodás
– testszerveződés
3. Anyagcsere
– autotróf
– heterotóf
4. Életmód
– szimbióták
– paraziták
– szaprofiták

Szövegalkotás:

Szövegalkotás

Élménybeszámoló – ismeretterjesztő szöveg
alkotása szóban vagy írásban a Fénymikroszkóptól az elektronmikroszkópig címmel. Leírás – tudományos szövegrészlet alkotása szóban vagy
írásban Az eukarióták a számok tükrében címmel

Élménybeszámoló – ismeretterjesztő szöveg
alkotása szóban vagy írásban a Fénymikroszkóptól az elektronmikroszkópig címmel. Az élménybeszámolóra jellemző tartalmi és formai
jegyek áttekintése. Leírás – tudományos szövegrészlet alkotása szóban vagy írásban
Az eukarióták a számok tükrében címmel. A leírásra jellemző tartalmi és formai jegyek áttekintése
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Összegzés, a megértés alkalmazása
Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

1. Az olvasott szöveg szóbeli előadása megadott
szempontok figyelembevételével, feleletterv
készítése

1. Az olvasott szöveg szóbeli előadása megadott
szempontok figyelembevételével, feleletterv
készítése

2. Érvelő szöveg alkotása – tételmondatkereséssel, tételmondat megadásával. Érvek
gyűjtése, bizonyíték, cáfolat megkülönböztetése

2. Érvelő szöveg alkotása – tételmondat-kereséssel, tételmondat megadásával. Érvek gyűjtése,
bizonyíték, cáfolat megkülönböztetése

Differenciálás:
A tételmondat megadása. A tételmondat önálló
megkeresése. Példák a bizonyító és a cáfoló
érvek köréből

tanári útmutató

1. A prokarióta és eukarióta egysejtűek
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PROKARIÓTa ÉS EUKARIÓTa egysejtűek
Az élőlények sejtes felépítésűek. Ha fénymikroszkóppal megnézzük az egyik sejtünket (1. ábra), akkor
látjuk a sejthártyát, a sejtplazmát, valamint a sejtmagot. Már a XVII. században megállapították, hogy
az állatok, a növények és a gombák lényegében ugyanilyen felépítésű sejtekből állnak. Amikor a XIX.
században nagyobb felbontású mikroszkópokat is elő tudtak állítani, és ezzel megnézték az eddig ismert sejteknél tízszer kisebb baktériumsejteket,
akkor nagyon elcsodálkoztak azon, hogy bennük nem találtak sejtmagot.
E különbség alapján a tudósok az egész élővilágot két nagy csoportra
osztották: a sejtmagvas és a sejtmag nélküli élőlényekre. A tudomány akkori nemzetközi nyelvén eukariótának és prokariótának nevezték őket.
(A két kifejezés eredete a görög karyon, mag jelentésű szó, melyből az
eu- valódi és a pro- elő-, első jelentésű képzővel alkották a két új szót.)
A tudomány százéves eredményei lassanként az iskolai tananyagba is bek1. ábra Emberi hámsejt
erülnek, ugyanakkor a prokarióta és eukarióta szóra magyar köznyelvi
fénymikroszkópi képe,
kifejezés nincs, hiszen a különbség nem nyilvánvaló, szabad szemmel nem
500-szoros nagyítással
látható. A művelt, érettségizett embernek azonban azt ma már illik tudni,
hogy a pro- és az eukarióta élőlények között nagyobb különbség van, mint például a növények és az
állatok között.
A legújabb kutatások szerint a prokariótának nevezett, sejtmaggal nem rendelkező élőlények nem
alkotnak egységes csoportot. A különleges sejthártyával és speciális anyagcsereutakkal rendelkező,
úgynevezett ősbaktériumok felfedezése után ma már úgy gondolják, az eddig egységesnek vélt prokarióták további két részre, ősbaktériumokra és baktériumokra oszthatók. Így tehát az élővilág három
nagy részét az ősbaktériumok, a valódi baktériumok és az eukarióták alkotják, és az eukariótákon
belül különböztetjük meg a növényeket, a gombákat és az állatokat.

TESTFELÉPÍTÉS
A XX. században alaposabb, immár elektronmikroszkópos vizsgálatokkal kiderült, hogy az eukarióták és a prokarióták között nem csak a sejtmag létében vagy hiányában van a különbség.
A prokarióta típusú sejt mérete tizede vagy százada az eukarióta típusú sejt átmérőjének.
A kisméretű prokariótasejteknek a tömegükhöz viszonyított testfelületük nagy. Ez azért fontos,
mert a sejthártya belső felszíne elegendő hártyafelszínt ad a biokémiai folyamatokhoz. A nagyobb
méretű eukariótasejtek sejthártyája – tömegükhöz viszonyítva – csekély, ezért további felületnövelésre,
egy belső hártyarendszerre van szükségük.
A prokarióták örökítő anyaga a károsító hatásoktól kevésbé védetten, a sejtplazmában szabadon
található. Az eukarióták örökítő anyagát a fejlett belső hártyarendszerből kialakuló maghártya borítja, vagyis náluk kialakult a sejtmag.
A prokarióták kicsi, kevéssé bonyolult sejtjei alig néhány kezdetleges sejtszervecskét tartalmaznak.
Az eukarióta típusú sejtekre jellemzőek a sejtszervecskék. Például fotoszintézisre alkalmas színanyaga lehet a prokarióta és az eukarióta típusú sejtnek is. A prokarióták színanyaga – akárcsak az
örökítő anyaguk – a sejtplazmában szabadon van. Az eukarióták színanyaga külön sejtszervecskékben, a színtestekben van.
A prokarióták az ivaros folyamatok során csak információik egy részét cserélik ki, általában pedig
ivartalanul, kettéosztódással szaporodnak. Ezzel a módszerrel állandó körülmények között gyorsabban elszaporodnak, mint az eukarióták, de a környezet megváltozásához kevésbé tudnak alkalmazkodni, mert a tulajdonságok nem fordulnak elő bennük mindenféle kombinációban. Az eukarióták
szaporodását általában megelőzi egy ivaros folyamat, két sejt összeolvadása, így információtartalmuk
a két szülő tulajdonságainak új kombinációja lesz.
A prokarióták testszerveződésüket illetően egysejtűek, ritkán a sejtek gömbszerű halmazokat vagy
fonalakat alkotnak. Az eukarióták is lehetnek egysejtűek, de a többségük többsejtű.
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szempont

prokarióta

eukarióta

méret

1-10 µm

10-100 µm

belső hártyarendszer

gyakorlatilag nincs

fejlett

maghártya

nincs

van

örökítőanyag

sejtplazmában

sejtmagban

sejtszervecskék

kevés típusa van

sokféle típusa van

színanyag

a sejtplazmában szabadon van

a színtestekben van

szaporodás

változatlan információtartalommal,
gyorsan

az információk új
kombinációjával,
lassabban

testszerveződés

főleg egysejtű

főleg többsejtű

1. táblázat A pro- és eukarióta szervezetek összehasonlítása

ANYAGCSERE
Látjuk, hogy a prokarióta típusú sejt egyszerű felépítésű, kicsi az eukarióta sejthez képest. Miért maradhattak fenn mégis a prokarióták? Mit tudnak, amit az eukarióták nem?
Az eukarióták alapvetően kétféle táplálkozási típusba sorolhatók: autotrófok vagy heterotrófok lehetnek. Az autotróf szó azt jelenti, hogy az élőlény képes a szervetlen anyagokból testének szerves
anyagait felépíteni, tehát táplálkozását tekintve nincs más élőlényre ráutalva. A hosszas körülírás
helyett használjuk ezt a megint görög eredetű szakszót. Autotróf élőlények például a növények.
(Az auto- szóösszetételekben arra utal, hogy önmaga képes valamire, vesd össze: automobil, vagyis
magától mozog. A -tróf a táplálkozásra, táplálásra utal.) A heterotróf szó azt fejezi ki, hogy az így
táplálkozó élőlény csak a másik élőlény által már felépített szerves anyag átépítésével tudja létrehozni saját testének szerves anyagait. Heterotróf élőlények például az állatok vagy a gombák. (Heteroa szóösszetételekben másikat, különbözőt jelent, például heteroszexuális.)
A legtöbb prokarióta autotróf és heterotróf táplálkozásra egyaránt képes. Ráadásul az autotróf és
a heterotróf táplálkozási típus az anyagcsere lehetséges útjainak csak a két fő típusa, ezeken belül
sokféle út megvalósítható. A prokarióták az élővilágban előforduló összes táplálkozási típust mutatják, és általában egy faj is az eukariótáknál többféle kiindulási anyagból és többféle úton is elő tudja
állítani saját teste anyagait. A sokféleség megtartása viszont azt is jelenti, hogy a prokarióták sokféle
anyagcsereutat tudnak, de kevésbé hatékonyan; míg az eukarióták csak néhányat, de azt nagyon jól.

SZAPORODÁS
A kis sejt felépítéséhez kevés anyag kell, az egyszerűbb belső szerkezetet könnyebb újraépíteni, ezért
a prokarióták nagyon gyorsan tudnak szaporodni. 20 percenként képesek kettéosztódni. Számuk
tehát 20 percenként kettő hatványainak sorozatában nő. Ha egyetlen baktérium és a belőle keletkező
utódok minden huszadik percben kettéosztódnának, akkor 48 óra alatt 4000 Földnek megfelelő tömeg
jönne létre. Természetesen a tápanyagok hiánya ennek gátat szab.

TANÁRI úTMUTATó
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éLEtMóD
Az élet számára kedvező körülmények között az eukarióták kiszorítják a prokariótákat.
Szélsőséges körülmények között (hideg, meleg, sugárzás, kiszáradás) és különleges élőhelyeken (jégen, hőforrásokban, mélytengerekben, bizonyos ideig a világűr körülményei között is) azonban szinte
kizárólag prokariótákkal találkozunk (2. ábra). Az életre éppen csak alkalmas helyeken az eukarióták
már nem versenyképesek.

2. A prokarióták szélsőséges
körülmények között
versenyképesek

A prokarióták különleges anyagcseréjére sok eukarióta nem képes, de számára is hasznos lenne.
Például a cellulózbontás vagy a légköri nitrogén megkötése sok esetben előnyös. A prokarióták e
tulajdonságait az eukarióták úgy tudják igénybe venni, hogy kellemes környezetben elszaporítják
a prokariótákat (például a növényevő állatok vakbelében cellulózbontó baktériumok, a pillangós virágú
növények gyökérgümőiben a nitrogénkötő baktériumok élnek). Ez a mindkét faj számára előnyös
együttélés a szimbiózis, az együtt élő élőlények a szimbióták. A szün- görög eredetű, szóösszetételekben az együttességet fejezi ki, a biosz görög szó pedig életet, élést jelent.
A prokarióták gyakran szimbióták – pillangósvirágú növények gyökerén élő nitrogénkötő baktériumok élőhelye a gyökérgümő.
A gyors szaporodással sok esetben előnyhöz lehet jutni. A prokarióták kis testmérete és gyors szaporodása például könnyűvé teszi az élősködő életmódot, a parazitizmust. A betegségeket okozó baktériumok mind paraziták.
A prokarióták kis testméretéből az is
következik, hogy náluk kisebb élőlény nincs. így
sem növényevők, sem ragadozók nem lehetnek.
A szerves anyaggal táplálkozó prokarióták (ha nem
szimbióták és nem paraziták, akkor) az elpusztult
élőlények anyagait fogyasztják, szaproﬁták. Közben légzésükkel szén-dioxidot szabadítanak fel, és
ezt a növények újra fel tudják venni. A prokarióták
és a gombák nélkül megállna a szén körforgása. Az
összes szén az elpusztult növényekben és állatokban lenne. A prokarióták és a gombák nélkülözhetetlen lebontó, szaprofita szervezetek. A prokarióták legtöbbször szaprofiták – ilyenek a talajban
élő baktériumok milliárdjai (3. ábra).
3. Szántás
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SZÓKÁRTYÁK

EUKARIÓTA

PROKARIÓTA

SEJTMAGVAS

SEJTMAG
NÉLKÜLI

TESTFELÉPÍTÉS

ANYAGCSERE

ÉLETMÓD

MIKROSZKÓP

tanári útmutató

      1. A prokarióta és eukarióta egysejtűek

BAKTÉRIUM

ŐSBAKTÉRIUM

MÉRET

HÁRTYARENDSZER

MAGHÁRTYA

ÖRÖKÍTŐ
ANYAGOK

SEJTSZERVECSKE

SZÍNANYAG
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SZAPORODÁS

TESTSZERVEZŐDÉS

AUTOTRÓF

HETEROTRÓF

SZIMBIÓTA

PARAZITA

SZAPROFITA

tanári útmutató
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1. munkalap
1. Milyen felépítésűek az élőlények?
Húzza alá a megfelelő választ!
elemes felépítésűek, szervetlen felépítésűek, sejtes felépítésűek, fajta szerinti felépítésűek
2. Határozza meg az idegen szavak jelentését, ha szükséges, használja az Idegen szavak és kifejezések szótárát!
biológia: Az élőlényekkel foglalkozó természettudomány
eukarióta: Sejtmagvas élőlények
prokarióta: Sejtmag nélküli élőlények
Mit jelentenek összetételekben az alábbi előtagok?
bioeupromikroelektro-

élővalódi
előkicsi
elektromos

utótagok?
-karyon
-logosz

mag
tan, tudomány

3. Miért találkozunk a tudományos szövegekben gyakran idegen – görög, latin – szavakkal? Egy
mondattal válaszoljon!
Régen a tudomány nyelve a görög és a latin volt.
4. Töltse ki a táblázat hiányzó adatait, és indokolja választását!

prokarióták

ősbaktériumok

baktériumok

eukarióták

növények, gombák, állatok
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2. MUNKALAP
1. Határozza meg az alábbi szavak jelentését először egy szóval, majd egy mondattal a szöveg, és
ha szükséges, az Idegen szavak szótára segítségével!
típus:
					
plazma:
					
kombináció:
				
információ:
					

alapforma
Valamilyen szempontból jellegzetes élőlény, fajta, egyed.
alapállomány
A sejt alapállománya, amelybe a sejtszervecskék beleilleszkednek.
csoportosítás
Meghatározott elemek új módon való összerakása.
adat, jel
Valamire vonatkozó adat, értesülés.

2. A szövegben többször is szerepel a mikroszkóp szó – mi a jelentése?
mikro- = kicsi, szkop- = nézni

(kicsit néző)

Hányféle mikroszkópot említ a szöveg?
		 kettőt, a fény- és az elektronmikroszkópot
Milyen összefüggés van a mikroszkóp tökéletesedése és a tudományos kutatás fejlődése között?
		 A nagyobb felbontású mikroszkóppal többet meglátunk az anyag, az élőlény felépítéséből.
Milyen tudományágak elengedhetetlen eszközei még a mikroszkópok?
		 geológia, őslénytan
3. A szöveg 1. táblázatából válasszon ki három szempontot, és az ott található adatokat mondatba
foglalva hasonlítsa össze a prokariótákat az eukariótákkal!
szempontok

mondatok

méret

Az eukarióták közelítőleg tízszer olyan hosszúságúak, mint a prokarióták,
ezért térfogatuk ezerszer nagyobb.

örökítő anyag

Az eukarióták örökítő anyaga a sejten belüli hártyarendszer által kialakított
sejtmagban van, míg a prokariótáké nincs elkülönítve, a sejtplazmában van.

színanyag

Az eukarióták színanyaga a sejten belül, a színtestben van, míg a prokariótáké nincs elkülönítve, a sejtplazmában van.

tanári útmutató
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3. MUNKALAP
1. Magyarázza meg a szavak jelentését!
autotróf:

magától táplálkozik, nincs másik élőlényre rászorulva

heterotróf:

táplálkozásában másra ráutalt

Mit jelent a szavakban előtagként az
auto

önmaga

hetero

különböző, a másik

Mit jelent a szavakban utótagként a
-tróf

táplálkozás

2. Adjon új címet a szövegegységnek, indokolja röviden címadását!
cím:
a címadás indoklása:

A baktériumok jelentősége az élővilágban
A prokarióták legjellemzőbb csoportját a baktériumok képezik.

3. A szövegben az alábbi mondatok olvashatók:
„Miért maradhattak fenn mégis a prokarióták? Mit tudnak, amit az eukarióták nem?”
Válaszoljon a kérdésekre két-két bizonyító érv mondatba építésével!
–  A prokarióták azért maradhattak fenn, mert sokféle anyagcsereútra képesek, és nagyon szaporák.
–  Az eukarióták képesek többsejtű élőlényt létrehozni.
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4. MUNKALAP
1. Határozza meg a szavak jelentését!
szimbióta:

kölcsönös előnyöket tartva együttélő

szimbiózis:

az együttélés folyamata

parazita:

élősködő

parazitizmus:

élősködés

szaprofita:

lebontó

cellulóz:

szénhidrát, az emberi szervezet nem bontja.

gümő:

kis daganat, duzzanat

Keresse ki az Idegen szavak és kifejezések szótárából az előtagok jelentését!
para-

hasonlóság, mellérendeltség, pl. paralelogramma

szapro-

korhadás, rothadás

2. Igazak vagy hamisak a megállapítások, válasszon!
ÁLLÍTÁSOK

IGAZ

A prokarióták és eukarióták anyagcseréje azonos.

HAMIS
x

Vannak a prokariótáknál kisebb élőlények is.

x

Az eukarióták gyakran igénybe veszik a prokariótákat saját
létfenntartásukhoz, ezt nevezzük parazitizmusnak.

x

A biosz görög szó életet jelent.

x

A szaprofiták az elpusztult élőlények anyagait fogyasztják.

x

3. A szövegrész utolsó mondatában szerepel, hogy a prokarióták és a gombák nélkülözhetetlen
lebontó, szaprofita szervezetek.
Az alábbi szavakat és kifejezéseket helyes sorrendben beépítve fogalmazza meg, hogy miért!
megállna, növények újra fel tudják venni, szén körforgása, felszabadítanak, szén-dioxid, elpusztult.
A szaprofiták nélkül megállna a szén körforgása, mert a növények nem tudnák felvenni az elpusztult
élőlényekben lévő szén-dioxidot.

Az élőlények testfelépítése
és életműködésük
változatossága – állatok
adott téma, kérdés,
probléma több oldalú
megközelítésére
és értelmezésére irányuló
képességfejlesztés
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MODULLEÍRÁS
A modulok célja

Adott téma, kérdés, probléma több oldalú megközelítésére és
értelmezésére irányuló képességfejlesztés. Lényegkiemelés, vázlatkészítés. A kiválasztott szöveg összekapcsolása képek, ábrák
gyűjtésével, olvasásával, elemzésével

Időkeret

90 perc

Ajánlott korosztály

14–15 év (9. évfolyam)

Ajánlott megelőző és
követő tananyag (előzetes
és követő készségfejlesztő
tevékenység vagy ismeret)

Megelőző tananyag:
– A növények életműködése
Követő tananyag:
– Az állatok életműködései és szervei II.  

Modulkapcsolódási pontok

Tágabb környezetben:
– Tantervi kapcsolódások:
Természetismeret 8. évfolyam
Biológia, 8. évfolyam
Földrajz, 8–9. évfolyam
– Kereszttantervi kapcsolódások:
Információs és kommunikációs kultúra – Vizuális és verbális
információhordozók által közvetített tudás együttes
értelmezése
Hon – és népismeret – A téma magyar kutatói, segédkönyvek
magyar témái
Környezeti nevelés – Az élőlények védelme
Tanulás – Tankönyvi szövegek önálló feldolgozása, megértése
és felhasználása
Szűkebb környezetben:
– A szövegértés-szövegalkotás fejlesztése a biológia tantárgyban
és a földrajz tantárgyban
– A szövegértés-szövegalkotás fejlesztése 9. évfolyamon a természetismeret tantárgyban
– A szociális, életviteli és környezeti kompetencia – Az élővilág,
élő környezet védelme, nyitottság és kíváncsiság a szemmel
nem látható élővilágok iránt
– Földünk-környezetünk – Földrajzi környezet változatossága
– Magyar nyelv és irodalom – Biológiai szakkifejezések helyesírása és olvasása

az állatok életműködése és szervei
A képességfejlesztés
fókuszai
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A szövegértés-szövegalkotás kompetencia kiemelt fejlesztési feladatai:
A szöveg koncepció alapján történő megközelítése, logikus haladás, lépések a szövegfeldolgozásban; kérdések, értelmezések;
a segéd-anyagok felhasználása; a szövegrész értelmezése az
ábrák, képek, diagramok által közvetített információkkal együtt.
A szövegértés ma minden szövegtípust érint: „mely magába
foglalja a kritikai és kreatív olvasás képességének fejlesztését,
beleértve mind a valós, mind a virtuális csatornákon keresztül
felfogott jelek befogadását, értelmezését és megválaszolását.”
(Nat, 2003)
A környezettudatos magatartás fejlesztése a tanítás anyagához kapcsoltan valósul meg.
Ember a természetben műveltségterület: Az élőlények tisztelete.  
Összefüggések keresése (éghajlat – talaj – életközösség; éghajlat
– az élőlények testfelépítése – életmód). Adott olvasnivalóból meghatározott szempontok szerinti információ gyűjtése. A Földünkkörnyezetünk műveltségterület keretében a változatos földrajzi
környezetről tanultak alkalmazása
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MÓDSZERTANI AJÁNLÁS
A biológia könyv szövegeinek olvasása a 9. évfolyamon olyan nehézségek elé állítják a tanulókat, amelyekre fel kel készíteni az egyébként jól olvasókat is. Az óra célja, hogy a tanulók képesek legyenek a
szöveget a téma kívánta logikus haladás, lényegkiemelés figyelembevételével értelmezni.
A szövegmegértési képesség alacsonyabb vagy magasabb szintjén állóknak válasszunk a felkínált
feladatok közül! Olvasni önállóan kell, a szövegmegértés, a fogalmak tisztázása történik más-más
munkaformában. Akik a lényegkiemelésben, vázlatkészítésben, a szöveg által feldolgozott téma
értelmezésének valamelyikében már gyakorlottabbak, azoknál kevesebb időt szánhatunk az adott
feladat megoldására. A feladatok mindegyikét nem kötelező megoldani, a tanár választhat a képességszint és a felhasználható idő szerint. A modulra szánt időkeret két tanóra.
A munkaformák megválasztásánál az egyéni haladási tempó legyen a legfőbb szempont. Gondoljunk azonban arra, hogy ez nem jelenti homogén csoportok létrehozását. Szocializációs szempontból kedvező hatású a heterogén csoportok vagy párok szervezése. Ha sikerül a kooperatív tanulási
módszerek valamelyikét alkalmaznunk, nagyon jó eredményt érhetünk el. Különösen indokolt ez a
szervezési mód a szövegalkotási feladatok esetében.
A szövegfeldolgozás logikája ezen az órán a közös megbeszélést, illetve a frontális munkát is indokolja. A beszélgetés az érzelmi ráhangolódás eszköze is az óra jelzett szakaszaiban.
Ennek az órának tudásközvetítő célja természetes módon összekapcsolódik a kiemelt képességfejlesztési céllal. Vagyis a szaktanári gondolkodást nem kell háttérbe szorítani, csak ezen az órán a szöveg
a tudásközvetítéssel egy időben a szövegstruktúra közvetítőjeként is hangsúlyossá válik.

ÉRTÉKELÉS
Az értékelés szemléletesen megmutatja a tanulásban és készségfejlesztésben elért eredményt, a siker
vagy a lemaradás mértékét. Célja az előremutatás. Ezért a modulban is a készségfejlesztés különböző
fázisaiban szükséges:
– a feleletek, megoldások rövid, lényeges szóbeli értékelése, vagyis az azonnali visszacsatolás;
– az önértékelés az önálló munka ellenőrzésével;
– a tanulók önismeretének és önbizalmának növelése, önbecsülésük erősítése.
Az értékelés alapelve az, hogy megfigyeljük,
– hogy a diák megoldásában a megfelelő gondolatmenetet követte-e, és megértette-e azt az elvet,
amelynek felfogása célként szerepelt,
– hogy milyen szintig tudott eljutni a feladatmegoldás során, miközben kerüljük az esetleges pontatlan megfogalmazás miatti büntetést, inkább pozitív megerősítést alkalmazzunk

az állatok életműködése és szervei
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Támogatórendszer
A kooperatív tanulási módszerekkel és a csoportmunkával kapcsolatos kiadványokat ajánljuk a tanári
felkészüléshez. Ezek bibliográfiája a kereszttanterv és koncepció mellékletében található.
Alapfelkészítés a szövegértés-szövegalkotás fejlesztésére (30 órás továbbképzés)
Tanácsadás: a szövegértés-szövegalkotás szakmai bizottságának igénybevétele
Ajánlott segédanyagok:                            
Növényismeret, Állatismeret
Ajánlott ismereterjesztő folyóiratok:
TermészetBúvár, National Geographic, Süni
Ajánlott ismeretterjesztő könyvek:
David Attenborough: Élet a Földön (Novotrade Kiadó,
1988)
David Attenborough: Az élet erőpróbái (Park Kiadó,
1991)
David Attenborough: Az élő bolygó (Novotrade, 1989)
David Attenborough: Az élővilág atlasza (Geoholding
Rt. SKO Lap– Könyvkiadó, 1994)
Alfred Brehm: Az állatok világa

A kiemelések alapján milyen
tartalmú szöveg várható?

A szöveg kiemelt szavai

A tananyagról a tanulók
meglévő ismereteinek, elgondolásainak összegyűjtése

Mi várható a cím alapján?
Az állatok életműködései és szervei

A cím értelmezése

Tájékozódás a szövegben. Információkeresés
A szövegstruktúra felismerése

Nyelvi-logikai elemek
értelmezése
Tájékozódás a szövegben.
Cím és szöveg viszonyára vonatkozó
előfeltevések megfogalmazása. A szövegstruktúra felismerése

A vizuális
információközvetítők
fajtáinak felismerése
A szöveg tipográfiai képének tudatos
felmérése

Áttekintő olvasás

Kiemelt készségek,
képességek

A munkaforma
megválasztásában
differenciálhatunk.

A munkaforma
megválasztásában
differenciálhatunk.

– szóbeli szöveg
alkotása képről
– képelemzés megadott szempontok
szerint

Célcsoport,
A differenciálás
lehetőségei

egyéni vagy
frontális csoportos vagy önálló

frontális, csoportos vagy önálló

frontális vagy
csoport

frontális vagy
egyéni

Munkaformák

megbeszélés

beszámoló
vagy
közös
megbeszélés

közös
megbeszélés,
beszámoló

közös
megbeszélés

Módszerek

Tanulásszervezés

szókártyák

szöveg

szöveg

Eszköz,
Feladat,
Gyűjtemény

szövegértés-szövegalkotás

4.

3.

A vizuális közvetítők

2.

– fajtáinak meghatározása
– szerepük felismerése
– a színek tudatosítása
– ábrák áttekintése

Szöveg-kép látványának tudatosítása
Áttekintő olvasás: szöveg-kép
arányok

1.

1. A teljes szöveg áttekintése

Lépések, tevékenységek

MODULVÁZLAT
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5.

Lényegkiemelés
Szövegolvasási stratégia
kialakulása

Kiemelt készségek,
képességek

Szóbeli megfogalmazás segítséggel

Szempont: a fő szerkezeti
egységek és hozzájuk tartozó
kulcsszavak megfigyelése.
Az előzetes feltevések
felolvasást követő visszatérő
megbeszélése

A teljes szöveg olvasása

Globális megértés

Idő szerint

2. A szöveg elolvasása
(A fentiek alapján a szövegolvasási stratégia kialakult)

Várható előfeltevés:
Az állatok életműködéseihez
szervekre van szükség, ezek
változatos képet mutatnak,
többféle életműködést vizsgál
a szöveg.

Kialakul az olvasási stratégia

Lépések, tevékenységek

Célcsoport,
A differenciálás
lehetőségei

közös

önálló

közös, vagy
egyéni

Munkaformák

beszámoló

beszámoló

Módszerek

Tanulásszervezés

szöveg

Eszköz,
Feladat,
Gyűjtemény

az állatok életműködése és szervei
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Az első szövegegység feldolgozása
az első két bekezdés szövege
alapján
A téma megközelítésének
lehetőségei-általános, konkrét,
következtetések, összegzés.
Kérdések feltevése. A szövegrész szó és fogalomrendszerezésének feltérképezése.
Címadás – globális megértés

A kültakaróval foglalkozó
szövegegység feldolgozása.
Lényegkiemelés, csoportosítási
lehetőségek. Fogalommagyarázat

Az állatok mozgásának
jellemzői– a szövegrész
bekezdései alapján
A mozgáshoz tartozó fogalmak
Hasonlóságok és különbségek
az állatok mozgásában
Kérdések-válaszok

1.

2.

3.

– Mondatalkotás
– Szövegalkotás

Fogalommagyarázat,
mondatalkotás, szövegalkotás.
Kérdések szerkesztése.

frontális vagy
egyéni

önálló, csoportos

– Önálló magyarázat az egyes
elemek összetartozására, önálló
ábraolvasás
– A felsorolás
első elemének
megadása, közös
ábraolvasás

Információkeresés

Tájékozódó olvasás,
információkeresés.
Kapcsolatok, összefüggések keresése az egyes
állatok kültakarója és
életműködése között
a szövegbeli viszonyok
olvasásával

Munkaformák

információk
válogatása
szempontok
szerint

áttekintés

szempontok
szerinti
csoportosítás

megbeszélés

Módszerek

Tanulásszervezés

önálló vagy
csoportos

Célcsoport,
A differenciálás
lehetőségei

– K ritériumok alapján csak néhány
elemet adunk
meg, szempontotokat önállóan
kell kitalálniuk a
tanulóknak.
– A keresés egy-egy
elemét adjuk meg
a szempontoknak
megfelelően.

A szövegegységek olvasása, megértése

Lépések, tevékenységek

Kiemelt készségek,
képességek

lexikon,
fogalomgyűjtemény,
szókártyák,
3. munkalap

szöveg és
ábrák
2. munkalap

szöveg
3. munkalap

Eszköz,
Feladat,
Gyűjtemény
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A szöveg vázlatának
elkészítése. Kulcskifejezések,
összefüggések egyéb csoportosítási lehetőségek figyelembevételével.

6.

1.

Az állatok légzése – sz öveg
értelmezése. Összefüggések
keresése

5.

Lényegkiemelés

Önálló olvasás.
Információkeresés
Szövegbeli kiemelések
értelmezése

Információkeresés. A
szöveg értelmezése
Kérdések szerkesztése

Kiemelt készségek,
képességek

– Élménybeszámoló
– Címadás

Szövegértés alapján az
új tudás integrációja.
Nyelvi kreativitás. Háttértudás aktivizálása.
Szövegműfajok szerinti
alkalmazkodás a nyelvi
szituációhoz

3. Szövegalkotás, a megértettek alkalmazása

Az állatok táplálkozása szövegrész feldolgozása. Vázlat
készítése. Az általános és
a konkrét megkülönböztetése
a szövegen belül
Fogalommagyarázat
Kérdések-válaszok

4.

Lépések, tevékenységek

Egyéni képességszint szerint: mondatalkotás, szövegalkotás

heterogén
csoportok

önálló

önálló, csoportos

Egy, illetve
több kritérium
szerinti információválogatás.
Az elemek
számának
megadásával

megbeszélés,
bemutatás,
önálló munka írásban

frontális,
csoportos, önálló
és pármunka

– A témához
kapcsolódó
segédkönyvből
kiegészítő információk
keresése
– A feldolgozás
szempontjainak
önálló meghatározása
– Kérdések fogalmazása

csoportos
megbeszélés,
előadás, vita

előadás

Módszerek

Tanulásszervezés
Munkaformák

Célcsoport,
A differenciálás
lehetőségei

képek, könyvek

6. munkalap

szöveg
5. munkalap

lexikon,
fogalomgyűjtemény,
az ajánlott könyvekben található fotók,
képgyűjtemény,
4. munkalap

Eszköz,
Feladat,
Gyűjtemény

az állatok életműködése és szervei
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2.

Logikai képességek.
A szöveg implicit tartalmainak felfedeztetése

– az olvasott szöveg szóbeli
előadása, feleletterv készítése
– érvelő szöveg alkotása, az érvelő
szöveg felépítése vázlat

Szövegalkotás

Önálló szóbeli szövegalkotás.
Írásbeli szövegalkotás

Összegzés, a megértettek felhasználása

A megértés ellenőrzése
A biológia témái a mindennapi
életben

Lépések, tevékenységek

Kiemelt készségek,
képességek

Az önállóság
mértéke
szerint

Tanári segítséggel
vagy önállóan

Célcsoport,
A differenciálás
lehetőségei

csoportos, vagy
egyéni

egyéni

Munkaformák

megbeszélés,
vita

Módszerek

Tanulásszervezés

szöveg
ábrák

Eszköz,
Feladat,
Gyűjtemény
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A FELDOLGOZÁS MENETE
1. A teljes szöveg áttekintése
Tanári tevékenység

Az órai feladat meghatározása:
Az állatok életműködésével és szerveivel ismerkedünk a tankönyvi szöveg alapján
Feladat:
– Szöveg áttekintése megadott szempontok
megadásával:
Ismerős-ismeretlen, szöveg-kép arányai,
általános, konkrét

Tanulói tevékenység

– Képek megfigyelése.
A következő szempontok szerint csoportosítják a tanulók:
ismerős-ismeretlen, szöveg-kép arányai,
általános, konkrét; szóbeli szövegalkotás
előfeltevéseket fogalmazhatnak meg a
szöveg egészére vonatkozóan.

Feladat:
– A vizuális közvetítők fajtáinak meghatározásához szempontok adása:
fénykép, szimbolikus rajz, diagram megléte
vagy hiánya a szövegben,
Szerepük felismeréséhez szempontok adása:
hangulat, érzelem, képzelet segítése,
értelemre hatás stb.
Az előző órákon megismert visszatérő ábrák
– különbségek megfigyelése. A segédkönyvek képanyagának felhasználása

– Vizuális közvetítők fajtáinak meghatározása
– Kiválasztják a megadott szempontok szerint
a vizuális információ-hordozók fajtáit
  (fénykép, szimbolikus rajz, diagram)
– Szerepük felismerése:
   hangulat, érzelem, képzelet segítése,
értelemre hatás stb.
– Kiválasztják a visszatérő ábrákat, meghatározzák a különbségeket.
   A segédkönyvek képanyagának felhasználása

Feladat:
– A szöveg tipográfiai megjelenésének tudatos felmérése

– Meghatározzák az arányokat, és kritikai
észrevételeket is tehetnek.

Feladat:
A cím értelmezése
– Mi várható a cím alapján?
– A mondat nyelvi elemzése
– Hány fő téma várható?
– Az és kötőszó szerepe
Feladat:
– Tájékozódás a szövegben.
– Hány téma, hány egység?

– Az állatok életműködései és szervei cím mondattani elemzése. Megállapítják a
   mellérendelést, következtetnek a szöveg
két nagy témájára és öt egységére.
– A különböző tipográfiai jeleket is
értelmezik – például betűtípus, zárójel.
– Szövegegységek várható számának megállapítása:
   a szövegnek két témája és öt része lesz.
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Tanári tevékenység

Feladat:
– A szöveg kiemelt szavai, fogalmai közül
az ismertek meghatározása
– A tanulói elgondolások összegyűjtése
Fogalomháló kialakítása
– Mit várhatunk a szöveg elolvasásától?

Feladat:
– A teljes szöveg olvasása
Ehhez szempont: Jelöljék meg a várható
két témát – az életműködés és a hozzájuk
kapcsolódó szervek megfigyeltetése a
szövegben. Hol és hogyan jelenik meg
az életműködés, hol és hogyan a szervek
témája?

Tanulói tevékenység

– A szöveg vastag betűs szavait kiválasztják, az
ismeretleneket, amilyen fokon tudják,   
   értelmezik:
testfelépítés, kültakaró, mozgás, táplálkozás,
légzés, egyrétegű hám, többrétegű hám, simaizom, harántcsíkolt izom, perisztaltikus
mozgás, sejten belüli és sejten kívüli emésztés,
emésztőmirigyek, diffúzió, kültakaró eredetű és
előbél eredetű légzőszerv.
A fentiek alapján a szövegolvasási stratégia kialakult; várható előfeltevés: az állatok életével,
életműködésével, szerveivel foglalkozik majd a
szöveg
– Elolvassák a szöveget.
– Megjelölik a két témát, tanulmányozzák
a szövegbeli megjelenésüket. A szöveg
a szervek felsorolásával tagolódik, ezeken
a szövegrészeken belül jelenik meg az
   életműködés.

2. A szövegegységek olvasása, megértése
Tanári tevékenység

Feladatok:
– Az első szövegegység tanulmányozása az
első két bekezdés szövege alapján
– A munkalapon megadott szempontok
szerint információkeresés a szövegből
– Fogalmak értelmezése:
testfelépítés, fajgazdagság, élettér, életműködés
– A téma megközelítése megadott szempont
alapján – témahatárok jelölése a
   szövegben, lényegkiemelés kulcsszavakkal, lényegkiemelés mondatokkal
– csoportosítás megadott szempont alapján
– mondatátalakítás
Differenciálási lehetőség:
– A kritériumból csak meghatározott elemet
adunk meg, egy  szempontot mindig
   önállóan kell kitalálni.
– A keresés egy-egy elemét megadjuk a
szempontoknak megfelelően.

Tanulói tevékenység

– Önállóan olvasnak. A tanulók tanulmányozzák a szöveget az első két bekezdés
   szövege alapján.
– A tanulók információkat keresnek
a szövegből.
– A tanulók értelmezik, pontosítják a fogalmakat:
testfelépítés, fajgazdagság, élettér, életműködés
– A téma megközelítése megadott szempont
alapján
– általános érvényű megállapítás
– konkrétumok
– következtetés
csoportosítás megadott szempont alapján
– bonyolult és egyszerű
mondatátalakítás
Az írásbeli feladatot a munkalapon oldják meg.

az állatok életműködése és szervei

Tanári tevékenység

A megoldás ellenőrizhető a kivetített tanári
példány (fólia) alapján.
Irányító kérdések, pótlás
Feladat:
– A kültakaróval foglalkozó szövegegység
pontos meghatározása
   (tájékozódó olvasás önálló áttekintés alapján)
– Fogalmak meghatározása, körülírása:
egyrétegű hám, többrétegű hám, kutikula, kitinpáncél, szaru
Adott szempontok szerint információkeresés a szövegből: A szövegben említett
   állatok felsorolása és csoportosítása a
munkalapon

Tanulói tevékenység

– Összehasonlítják a megoldásukat a tanár által
bemutatott helyes megoldásokkal,     ahol
szükséges, javítanak.
– Elolvassák a kültakaróval foglalkozó
szövegegységet.
– Fogalmakat határoznak meg a szöveg és
a lexikon segítségével:
   egyrétegű hám, többrétegű hám, kutikula,
kitinpáncél, szaru
– Adott szempontok szerint információkat
keresnek.
   A szövegben említett állatok felsorolása és
csoportosítása a munkalapon (2).

Differenciálási lehetőségek:
– Önálló magyarázat az elemek összetartozására
– A felsorolás első elemének megadása
Feladat:
– Keresés a szövegben
   Például az implicit információra történő
utalás megkerestetése:
Miért nem vedlenek a gerincesek?
Feladatok:
– Az állatok mozgásának jellemzői – a
bekezdés szövege alapján
– Fogalommagyarázat:
simaizom, harántcsíkolt izom, perisztaltikus
mozgás, bőrizomtömlő, helytülők
Csoportosítás megadott szempontok alapján.
A szövegbeli példák kiegészítése a
segédkönyvekből
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Keresés a szövegben
Miért nem vedlenek a gerincesek?

– Önálló olvasás
– Fogalommagyarázat a szövegkörnyezet és
lexikon segítségével:
simaizom, harántcsíkolt izom, perisztaltikus
mozgás, bőrizomtömlő, helytülők
Csoportosítás megadott szempontok alapján. A szövegbeli példák kiegészítése a
segédkönyvekből, 3. munkalap
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Feladat:
Az állatok táplálkozásával foglalkozó szövegegység áttekintése
Fogalmak meghatározása:
heterotróf, diffúzió, bomlástermék, kiválasztás, tápcsatorna, emésztőmirigyek
Folyamatok bemutatása a szöveg alapján. A táplálkozás folyamatának megjelenése a szövegben

biológia 9.

Tanulói tevékenység

A tanulók a szövegkörnyezet információi,
lexikon, segédkönyv felhasználásával és szükség esetén tanári segítséggel meghatározzák,
megmagyarázzák a táplálkozás szövegrészben
található fogalmakat:
heterotróf, diffúzió, bomlástermék, kiválasztás,
tápcsatorna, emésztőmirigyek.

A táplálkozásban a táplálék felvételét segítő
különböző szervek felsorolása, jellemzőik:
szájszervek, csőrök, fogak, gyomortípusok.
Tömörítés, lényegkiemelés

A tanulók tanulmányozzák a táplálkozás
folyamatának megjelenését a szövegben. Követik a haladást, megfigyelik a logikai és nyelvi
kapcsolóelemeket.
A táplálkozásban a táplálék felvételét segítő
különböző szervek felsorolása, jellemzőik:
szájszervek, csőrök, fogak, gyomortípusok

Differenciálás:
A szempontok megadásával, a segítségadás
mértékével

A szövegegység első részét tömörítik meghatározott szempont figyelembevételével,
4. munkalap.

Feladat:
Az állatok légzése szövegrész feldolgozása
Fogalommagyarázat, szóértelmezés:
diffúzió, törzsfejlődés, gázcsere, kopoltyú, kültakaró
eredetű, előbél eredetű betűrődés, kitüremkedés,
speciális, típus

Fogalommagyarázat, szóértelmezés:
diffúzió, törzsfejlődés, gázcsere, kopoltyú, kültakaró
eredetű, előbél eredetű betűrődés, kitüremkedés,
speciális, típus.

Logikai kapcsolatok, összefüggések felismerése
a szövegrészben

Logikai kapcsolatok, összefüggések felismerése
a szövegrészben – okság alapján.

Bővítés, a bővítés lehetőségeinek változatai

Bővítés – szavakkal, mondatokkal-indoklással,
a megértés segítése, 5. munkalap

Differenciálás:
A magyarázat és a segítségadás mértéke szerint
Feladat:
A szöveg alapján vázlat készítése.
Vázlatkészítés különböző szempontok figyelembevételével – például kulcsszavas,
rövid mondatos, összefüggéseket is bemutató
kapcsolt elemes, táblázatos, önálló szempont
kialakításával, példákkal, példák nélkül. Fogalomháló
Munkalap
Differenciálás:
A megadott szempontok, elemek száma, tanári
segítés mértéke

A tanulók vázlatot készítenek különböző szempontok figyelembevételével  – például kulcsszavas, rövid mondatos, összefüggéseket is bemutató
kapcsolt elemes, táblázatos, önálló szempont
kialakításával, példákkal, példák nélkül. Fogalomháló,
6. munkalap

az állatok életműködése és szervei
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3. Szövegalkotás, a megértettek alkalmazása
Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

Szövegalkotás
Élménybeszámoló készítése szóban vagy írásban
Címadás meghatározott szempontok figyelembevételével

Szövegalkotás
A tanulók élménybeszámolót készítenek szóban
vagy írásban.
Címadás meghatározott szempontok figyelembevételével. A tanulók új címet adnak a szövegegységeknek – például érdeklődést felkeltő,
tájékoztató jellegűt.

Feladat:

Feladat:
Szövegalkotás
A biológia elvont témáinak megjelenése a
szakszövegekben és a  mindennapi életben
– például mit és hogyan esznek a háziállatok,
kutyák, macskák, madarak; az állatkerti állatok
táplálása; hogyan mozognak, milyen a külsejük stb.
A kétféle szöveg tartalmi és formai eltéréseinek  
indoklása

Szövegalkotás – például A kutyák, macskák, madarak stb. címmel
A biológia elvont témáinak megjelenítése a
szakszövegekben és a mindennapi életben
– például mit és hogyan esznek a háziállatok, kutyák,
macskák, madarak; az állatkerti állatok táplálása;
hogyan mozognak, milyen a külsejük stb. A kétféle
szöveg tartalmi és formai eltéréseinek  indoklása
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Az állAtOk ÉletműködÉseI És szeRveI I.

tEstFELépÍtés
Az élővilág állandó fejlődésben, változásban van. Ma is pusztulnak ki és keletkeznek is új fajok. A ma
élő fajok hosszú fejlődés eredményeként alakultak ki, de vannak olyan csoportok közöttük, amelyek
ma is őrzik a testfelépítés ősi, egyszerűbb típusait.
Az egyszerűbb felépítésű csoportok kevésbé fajgazdagok, életterük szűkebb. Egy állat csak akkor
tud jelentősen különböző életterekben elterjedni, ha életműködései a környezettől nagymértékben
függetlenek. Az élőlény úgy válhat a környezetétől függetlenné, hogy a sejtjei számára ideális belső
környezet alakul ki, amelynek minél több tényezőjét minél pontosabban szabályozza. Az ilyen bonyolult
működés nagyon egyszerű felépítéssel nem képzelhető el. Egy pár száz sejtből álló élőlény nyilvánvalóan nem tud például a sejtjei körül állandó oxigéntartalmat létrehozni, mert ahhoz légzőszerv és
vérkeringés kellene, de az ennyi sejttel nem valósítható meg. A szabályozott belső környezet kialakítása tehát olyan bonyolult működés, amely csak bonyolult felépítéssel valósítható meg. Végső soron az
összetettebb testfelépítés a fejlettség mutatója is (1. és 2. ábra).

1. A földigiliszta testfelépítése egyszerű, kevés szerve
van

2. A bika szervei finoman szabályozott működést
tesznek lehetővé

kültAkARÓ
A kültakaró feladata a külvilágtól való elhatárolás, védelem, illetve a külvilággal való kapcsolat kialakítása. Az érzékszervek is kültakaró eredetűek.
Kezdetben a kültakarót egyszerűen a kívül elhelyezkedő sejtek képezik. A differenciálódás azonban megteremti a szöveteket, így a kültakaró is külön szövet lesz, a hámszövet. Ez kezdetben egyetlen
sejtsor vastagságú, vagyis egyrétegű hám. Persze ez nagyon sérülékeny, így kifelé egy védőréteget,
kutikulát termel; amely aztán elmeszesedhet (például a puhatestűek háza, 3. ábra) vagy megvastagodhat (pl. az ízeltlábúak kitinpáncélja).
A gerincesek kültakarója mindig többrétegű hám, amely az alatta lévő kötőszövettel együtt
egységes szervet alkot: a bőrt. A szárazföldi gerincesek hámrétege is termel egy védőréteget, a szarut.
A hüllők (4. ábra) szarurétege olyan vastag, hogy egyes kígyófajok képesek egészben levetni (vedleni).
Az állandó testhőmérsékletű madarak és emlősök kültakaróját a szarurétegen kívül a bőr különleges
képletei, a tollak és a szőrök is szigetelik.

AZ ÁLLATOK éLETMűKöDéSE éS SZERVEI

3. A csiga kültakarója egyrétegű hám

45

4. A gyík kültakarója többrétegű, erősen elszarusodott hám

MOZgÁs
A mozgás szerepe a táplálék, a fajtársak, az élet szempontjából kedvezőbb helyek felkeresése, illetve
a kedvezőtlen helyekről való távozás, a ragadozók elleni menekülés. A mozgás mindig kapcsolatos
az érzékszervekkel és az idegrendszerrel is (az állatnak érezni kell, hogy épp milyen helyen van, és
tudnia kell, hogy ez jó-e).
Az állatokra általában jellemző a mozgás, bár a szivacsok többsége és egyes csalánozók úgynevezett
helytülők. A mozgáshoz mindig egy aktív és egy passzív rész szükséges (ami mozgat, és amit mozgat).
Az aktív rész az izom, a passzív valamilyen váz.
A simaizom lassú és tartós mozgásra képes. A legegyszerűbb esetben a simaizom az egyrétegű
hámmal közös szervet alkot, a bőrizomtömlőt. A passzív rész az összenyomhatatlan testfolyadék, az így
létrejövő mozgás a féregmozgás, avagy perisztaltikus mozgás. A simaizom külső vázhoz is tapadhat,
például a kagylók, csigák esetében.
A harántcsíkolt izom gyorsabb mozgású, de energiaigényesebb és fáradékonyabb. A passzív rész
lehet külső váz, például az ízeltlábúak esetében, illetve belső váz, amely a gerincesek jellemzője.
A váz a gerinctelen állatok esetében külső váz (csigaház, rovarok, 5. ábra), a gerincesek esetében
belső váz (6. ábra).

5. A rovarok váza külső váz, harántcsíkolt izmok
mozgatják

6. Az emlősök váza belső váz, harántcsíkolt izmok
mozgatják
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tÁpLÁLKOZÁs
Az állatok heterotróf élőlények, ami azt jelenti, hogy szerves anyagokkal táplálkoznak. A szükséges
szerves anyagot a táplálkozás szállítja. A kémiai kötésekben rejlő energiát alapvetően csak a táplálék
elégetésével tudják felszabadítan, ezért az energiafelszabadításhoz oxigént is fel kell venni. Az oxigént a légzés szállítja. A tápláléknak és az oxigénnek el kell jutnia a sejtekbe. Ha az állat kicsi, akkor
a molekulák diffúziója képes a sejtekig elszállítani ezeket az anyagokat. A diffúzió azonban csak
néhány milliméteres távolságon hatékony, ezért a kicsit nagyobb, vastagabb állatoknak a tápanyagok
és a légzési gázok szállításáról külön kell gondoskodniuk. Az anyagszállításra a keringési rendszer
specializálódott. A sejtek az anyagcsere során bomlástermékeket is termelnek, azokat pedig el kell
szállítani a sejtektől. Az oldott bomlástermékek kiürítéséért a kiválasztás szervei a felelősek. Az anyagcsere szerveinek működése és felépítése tehát egymással és az állat méretével szoros kapcsolatban
van.
A táplálkozás feladata az állatok életműködéseihez szükséges energiadús szerves anyagok biztosítása. A táplálék felvétele is igen különböző lehet, ezt szájszervek, csőrök fogak, gyomortípusok segíthetik. A táplálék nagy molekuláinak lebontása, szállítható formára alakítása a táplálkozás lényege,
és ebben a törzsfejlődés folyamán jól kivehető a fejlődés. Kezdetben minden sejt képes sejten belül
emészteni, aztán egyre inkább előtérbe kerül a tápcsatornában zajló, sejten kívüli emésztés. A tápcsatorna egyes szakaszainak a működése is egyre inkább elkülönül, a bontást pedig az emésztőmirigyek
váladéka segíti. A salakanyagok ürítésében is mutatkoznak különbségek. Egyes csoportokban a tápcsatorna nyílása önállóan nyílik a külvilágba (végbél), másutt a húgy-ivari szervekkel közösen (kloáka)

7. A Hervis-héja ragadozó

8. A patások növényevők

LégZés
A nagyon kis testméretű állatok tömegéhez viszonyított felülete nagy, ezért a légzés az egész testfelületen diffúzióval mehet. Amennyiben a testméret ezt nem teszi lehetővé, a légzésre alkalmas
felületet valamilyen módon meg kell növelni, légzőszervre van szükség. A légzőszerv hámjának
mindig vékonynak kell lennie, hogy a gázcsere akadálytalan legyen. A vékony hám azonban nagyon
sérülékeny, ezért valahogyan el kell rejteni. Az állatvilág törzsfejlődése során két irányból alakult ki
légzőszerv: vagy a kültakaró betűrődött a testbe, vagy az előbél kitüremkedése vált légzőszervvé.
Kültakaró eredetű légzőszerve van a gerinctelen állatoknak, előbél eredetű légzőszerve pedig a gerinceseknek. Mindkét típusban a vízi légzésre kopoltyú, a szárazföldire pedig tüdő jött létre. (A rovarok légzőszerve speciális, kültakaró eredetű légcsőrendszer.)

az állatok életműködése és szervei

Szókártyák

TESTFELÉPÍTÉS

KÜLTAKARÓ

FAJGAZDAGOK

ÉLETTÉR

DIFFERENCIÁLÓDÁS

HÁMSZÖVET

VÉDŐRÉTEG

KUTIKULA
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1. munkalap
1. Húzza alá a szövegegység kulcsszavait!
2. Magyarázza meg a fogalmakat!
testfelépítés: a testszerveződés összetettsége, szervek felépítése, működése
fajgazdagság: a fajok sokfélesége
élettér: az a terület, ahol az élőlény megtalálható
életműködés: a szervrendszer működése
3. Tegyen fel egy kérdést az első rész szövege alapján úgy, hogy a kulcsszavak valamelyike szerepeljen a kérdésben vagy a kérdésre adható válaszban!
kérdés: Hogyan függ össze a testfelépítés és az életműködések szabályozottsága?
válasz: Az összetettebb testfelépítés lehetővé teszi a pontosabban szabályozott működéseket.
4. Fejezze be a mondatokat!
Az összetett testfelépítés azért előnyös, mert a sejtek környezetét szűkebb határok között változtatja, így
az egyes sejteknek kevésbé kell alkalmazkodni, ezért hatékonyabban tudnak működni.
Az egyszerű testfelépítés azért hátrányos, mert az egyes sejteknek több energiát kell fordítaniuk az alkalmazkodásra.
5. Helyettesítse más szavakkal az alábbi kifejezéseket!
végső soron: összefoglalva
a fejlettség mutatója: jelzi a fejlettséget
6. Készítse el a szövegegység rövidített tartalmi változatát az alábbi tagolásban!
A téma általános megközelítése:
Vannak egyszerűbb és összetettebb testfelépítésű állatok.
Konkrétumok:
Az egyszerűbb testfelépítésű állatok kevésbé tudják szabályozni sejtjeik külső környezetét.
Az összetettebb testfelépítésű állatok sejtjeik körül állandó környezetet teremtenek, sejtjeik hatékonyabban
működnek.
Következtetés:
A fejlődés a bonyolódás felé halad, de az egyszerűbb formáknak is van életlehetőségük.

az állatok életműködése és szervei
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2. MUNKALAP
1. Húzza alá a szövegegység kulcsszavait!
2. Válaszoljon a kérdésekre!
Mi a kültakaró? Az állatot kívülről borító sejtréteg, szövet
Mi a kültakaró feladata? Határolja és védi az állatot.
Melyik szó utal a második szövegrész második bekezdésében arra, hogy a kültakaró folyamatosan változott, alakult?
kezdetben
3. Jellemezze az egyrétegű és a többrétegű hámot! Válasszon szempontokat az összehasonlításhoz!

egyrétegű hám

egy sejtsor
kutikula, meszes váz, kitin
nem alkot szervet

szempontok

Milyen a hám vastagsága?
Mi a vastagodás lehetősége?
Kialakul-e szerv?

többrétegű hám

több sejtsor
szaruréteg
igen, a bőr

4. Mi a kutikula?
az egyrétegű hám külső vastagodása
5. Írjon példát az elmeszesedett kutikulára!
csigaház, kagyló héja
6. Írjon példát a megvastagodott kutikulára!
kitinkutikula a rovaroknál
7. Írjon az értelmezésnek megfelelő rokon értelmű szót a dőlt betűs kifejezés helyébe!
A bőr különleges képletei a tollak és szőrök.
képződményei
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3. MUNKALAP
1. Húzza alá a szövegegység kulcsszavait!
2. Fogalmazza meg, mi a mozgás szerepe az állatok életében!
a táplálékszerzés; a fajtársak, a kedvező helyek felkeresése; a kedvezőtlenekről való távozás, menekülés
3. Mi szükséges a mozgáshoz? A szöveg alapján párosítsa az összetartozó elemeket, és írja be
azokat a táblázatba!
              aktív rész,   izom,   passzív rész,   amit mozgat,  váz,  ami mozgat
aktív rész

passzív rész

ami mozgat

amit mozgat

izom

váz

4. Jellemezze a simaizom és a harántcsíkolt izom működését! Az Állatismeret segítségével keressen példát az állatvilágból az izomműködésekre!
JELLEMZőK

PÉLDÁK

simaizom

lassú, tartós mozgásra képes

földigiliszta, kagylók, csigák

harántcsíkolt izom

gyors, rövid idejű mozgásra
képes

rovarok, gerincesek

5. Kérdezzen! Tegyen fel minél több kérdést az alábbi mondattal kapcsolatban!
A passzív rész az összenyomhatatlan testfolyadék, az így létrejövő mozgás a féregmozgás, avagy
perisztaltikus mozgás.
Mi lehet a mozgási szervrendszer passzív része a külső és a belső vázon kívül?
Más néven mi a féregmozgás?
Mit jelent a perisztaltikus mozgás?

az állatok életműködése és szervei
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4. MUNKALAP
1. Húzza alá a szövegegység kulcsszavait!
2. Határozza meg röviden a fogalmakat!
heterotróf: (a növényektől) eltérő táplálkozású, szerves anyagot fogyasztó
anyagcsere: anyagfelvétel és -leadás
bomlástermék: vízben oldott felesleges anyag, a vizelettel távozik
tápcsatorna: bélcsatorna és a hozzá tartozó képletek (például: fog, nyelv) és a hozzá tartozó mirigyek
emésztőmirigy: olyan mirigy váladéka, amely emésztőenzimet tartalmaz
salakanyag: vízben nem oldódó és fel sem szívódó felesleges anyag, a széklettel távozik
3. Keresse meg a negyedik szövegegységben a választ a feltett kérdésre, és írja ki a pontozott vonalra!
Melyik rendszer specializálódott az anyagszállításra?
A keringési szervrendszer
4. Mi a táplálkozás feladata? Húzza alá a megfelelő választ!
Az állatok életműködéséhez szükséges szervetlen anyagok biztosítása.
A környezetben lévő növények teljes körű hasznosítása.
Az állatok életműködéséhez szükséges szerves anyagok biztosítása.
5. Az állatok köréből írjon példákat a táplálékfelvétel és táplálékfeldolgozás különböző formáira!
száj: ló, macska
csőr: madarak, teknősök
fogak: (ránőtt fogak:) kétéltűek, (gyökeres fogak:) emlősök
gyomor: a földigilisztánál jelenik meg, az emlősöknek is van gyökeres foguk.
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6. Készítsen vázlatot a szövegrész tartalmából a kulcsszavak kiemelésével!
1. bevezetés
			 Az egyszerűbb testfelépítésű állatok kevésbé tudják szabályozni sejtjeik külső környezetét.
			Az összetettebb testfelépítésű állatok sejtjeik körül állandó környezetet teremtenek, sejtjeik hatékonyabban
működnek.
2. tárgyalás
			 kültakaró		
egyrétegű, többrétegű
			 mozgás
				
váz		
külső vagy belső
				
izom		
simaizom vagy harántcsíkolt izom
			 táplálkozás
				
sejten kívüli és belüli emésztés
				
emésztőmirigyek
			 légzés
				
kültakaró eredetű, előbél eredetű
3. befejezés
			 Az összetettebb testfelépítés a hatékonyabb működés feltétele.

az állatok életműködése és szervei
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5. MUNKALAP
1. Húzza alá a szövegegység kulcsszavait!
2. Értelmezze a fogalmakat!
diffúzió: a részecskék hőmozgásból adódó vándorlása
előbél: a bélcsatorna kezdeti szakasza: szájüreg, nyelőcső, gyomor
kopoltyú: vízi oxigénfelvételre alkalmas szerv
3. Olvassa el a légzésről szóló szöveget, és minden mondathoz tegyen fel legalább egy kérdést!
Miért lélegezhetnek diffúzióval a nagyon kis testméretű állatok?
Miért van szükség légzőszervre?
Miért kell vékonynak lennie a légzőszerv hámjának?
Milyen képletből alakulhatott ki légzőszerv?
Milyen két csoportja van a fejlődési irány szerint a légzőszervek fejlődésének?
Milyen légzőszerv-típusok vannak?
4. Pótolja a hiányzó megállapításokat, és fejezze be a mondatot!
Az állatvilág  
fejlődése
  során kétféle
irányból alakult ki légzőszerv: kültakaró és előbél eredetű lehet a légzőszerv.
5. Töltse ki a táblázat hiányzó adatait, és írjon példát az egyes típusokhoz az Állatismeret
segédkönyvből!
szárazföldi

vízi

szárazföldi

tüdő

kopoltyú

speciális légcsőrendszer

medve

halak

rovarok
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6. MUNKALAP
1. Írja ki és használja az aláhúzott, illetve összegyűjtött kulcsszavakat!
ideális belső környezet
kültakaró
mozgás
simaizom
sejten belüli emésztés
diffúzió

összetettebb testfelépítés
egyrétegű hám
testfolyadék
külső váz
harántcsíkolt izom
sejten kívüli emésztés
kültakaró eredetű légzőszerv

egyszerűbb felépítés
többrétegű hám
belső váz
előbél eredetű légzőszerv

2. A szöveg kulcsszavai segítségével készítsen fogalmi hálót!
Jelöljön minél több összefüggést az egyes témák és fogalmak között!
összetettebb testfelépítés ––> ideális belső környezet
kültakaró
				

egyrétegű hám					

			 kutikula		
pl. földigiliszta

meszes váz
csiga		

kitin		
rovar		

többrétegű hám

el nem szarusodó		
kétéltűek		

elszarusodó
hüllők

mozgás
					

váz		

				

			 testfolyadék
pl. földigiliszta

külső váz
csigák		

belső váz
gerincesek

izom

simaizom
csigák			

harántcsíkolt izom
hüllők

táplálkozás
				
pl. 		

sejten belüli emésztés			
csalánozók				

sejten kívüli emésztés is
gyűrűsférgektől

légzés
					

kültakaró eredetű			

			 kopoltyú
pl. kagylók		

tüdő		
csigák		

előbél eredetű

légcsőrendszer		
rovarok			

kopoltyú		
halak			

tüdő
hüllők

Az élőlények testfelépítése
és életműködésük
változatossága – növények
a szöveget alkotó
mondatok közötti nyelvi
és logikai kapcsolatok
megfigyelésére irányuló
képességfejlesztés
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MODULLEÍRÁS
A modulok célja

A szöveget alkotó mondatok közötti nyelvi és logikai kapcsolatok
megfigyelése. A kiválasztott szöveg összekapcsolása képek, ábrák
és diagramok olvasásával, elemzésével

Időkeret

45 perc

Ajánlott korosztály

14–15 év (9. évfolyam)

Ajánlott megelőző és
követő tananyag (előzetes
és követő készségfejlesztő
tevékenység vagy ismeret)

Megelőző tananyag:
– Az állatok életműködései és szervei
Követő tananyag:
– Rendszerezés

Modulkapcsolódási pontok

Tágabb környezetben:
– Tantervi kapcsolódások:
Természetismeret, 8. évfolyam
Biológia, 8. évfolyam
Földrajz, 8–9. évfolyam
– Kereszttantervi kapcsolódások:
Információs és kommunikációs kultúra – Vizuális és verbális
információhordozók által közvetített tudás együttes
értelmezése
Hon- és népismeret – A téma magyar kutatói
Környezeti nevelés – A sokszínű élővilág tisztelete, védelme
Tanulás – Tankönyvi szövegek önálló feldolgozása, megértése
és felhasználása
Szűkebb környezetben:
– A szövegértés-szövegalkotás fejlesztése a biológia tantárgyban
és a földrajz tantárgyban
– A szövegértés-szövegalkotás fejlesztése 9. évfolyamon a természetismeret tantárgyban
– A szociális, életviteli és környezeti kompetencia: Az élővilág
védelme, nyitottság és kíváncsiság a szemmel nem látható
világok iránt
– Földünk-környezetünk – Földrajzi környezet és élővilág kapcsolata
– Magyar nyelv és irodalom – Kötőszók, viszonyszók, szóösszetételek használata és írása

A növények önfenntartó működései
A képességfejlesztés
fókuszai
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A szövegértés-szövegalkotás kompetencia kiemelt fejlesztési feladatai:
Ismerkedés a mondatfűzés logikájával, a nyelvi kapcsolóelemekkel. A különböző terjedelmű szövegegységek összetartozásának megfigyelése; a szövegrész értelmezése az ábrák,
képek, diagramok által közvetített információkkal együtt.
A szövegértés ma minden szövegtípust érint: „mely magába
foglalja a kritikai és kreatív olvasás képességének fejlesztését,
beleértve mind a valós, mind a virtuális csatornákon keresztül
felfogott jelek befogadását, értelmezését és megválaszolását.”
(Nat, 2003)
A környezettudatos magatartás fejlesztése a tanítás anyagához kapcsoltan valósul meg.
Ember a természetben műveltségterület – Az élőlények tisztelete.
Életközösségek, az élővilágban zajló folyamatok megfigyelésére, bemutatására módszerek elsajátítása, alkalmazása konkrét szövegekben. Összefüggések keresése (éghajlat – életközösség, éghajlat – az
élőlények életmódja). Adott olvasnivalóból meghatározott szempontok szerinti információ gyűjtése
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MÓDSZERTANI AJÁNLÁS
A biológiakönyv szövegeinek olvasása a 9. évfolyamon olyan nehézségek elé állítják a tanulókat, amelyekre fel kel készíteni az egyébként jól olvasókat is. Az óra célja, hogy a tanulók képesek legyenek
a tananyagban megjelenő jelenségeket, folyamatokat értelmezni, képesek legyenek önállóan szómagyarázatot alkotni, illetve kikeresni. Tervezett olvasási stratégiát ismeretszerzésre használni, a szöveget,
az ábrákat, a diagramokat és a képeket együttesen értelmezni.
A szövegmegértési képesség alacsonyabb vagy magasabb szintjén állóknak válasszunk a felkínált
feladatok közül. Olvasni önállóan kell,   a szövegmegértés, a fogalmak tisztázása történik más-más
munkaformában. Akik a mondatok logikai kapcsolódása, a nyelvi kapcsolatértelmezés valamelyikében már gyakorlottabbak, azoknál kevesebb időt szánhatunk az adott feladat megoldására. A feladatok mindegyikét nem kötelező megoldani, a tanár választhat a képességszint és a felhasználható
idő szerint. A modulra szánt időkeret egy tanóra.
A munkaformák megválasztásánál az egyéni haladási tempó legyen a legfőbb szempont. Gondoljunk azonban arra, hogy ez nem jelenti homogén csoportok létrehozását. Szocializációs szempontból kedvező hatású a heterogén csoportok vagy párok szervezése. Ha sikerül a kooperatív tanulási
módszerek valamelyikét alkalmaznunk, nagyon jó eredményt érhetünk el. Különösen indokolt ez a
szervezési mód a szövegalkotási feladatok esetében.
A szövegfeldolgozás ezen az órán a közös megbeszélést, illetve a frontális munkát teszi indokolttá.
A beszélgetés az érzelmi ráhangolódás eszköze is az óra jelzett szakaszaiban.
Ennek az órának tudásközvetítő célja természetes módon összekapcsolódik a kiemelt képességfejlesztési céllal, a szaktanári gondolkodás és irányítás hangsúlyos szerephez jut, ugyanis a szövegben
található mondatok – a tanulók számára ismeretlen vagy kevésbé ismert – logikai kapcsolatai, a nyelvi
fordulatok és kifejezések megismertetése és későbbiekben az önálló ismeretszerzés lehetséges módjainak megismertetése így válik hangsúlyossá.

ÉRTÉKELÉS
Az értékelés szemléletesen megmutatja a tanulásban és készségfejlesztésben elért eredményt, a siker
vagy a lemaradás mértékét. Célja az előremutatás. Ezért a modulban is a készségfejlesztés különböző
fázisaiban szükséges:
– a feleletek, megoldások rövid, lényeges szóbeli értékelése, vagyis az azonnali visszacsatolás;
– az önértékelés az önálló munka ellenőrzésével;
– a tanulók önismeretének és önbizalmának növelése, önbecsülésük erősítése.
Az értékelés alapelve az, hogy megfigyeljük,
– hogy a diák megoldásában a megfelelő gondolatmenetet követte-e, és megértette-e azt az elvet,
amelynek felfogása célként szerepelt,
– hogy milyen szintig tudott eljutni a feladatmegoldás során,
miközben kerüljük az esetleges pontatlan megfogalmazás miatti büntetést, inkább pozitív
megerősítést alkalmazzunk.
Az értékelés alapelve az, hogy megfigyeljük,
– hogy a diák megoldásában a megfelelő gondolatmenetet követte-e, és megértette-e azt az elvet,
amelynek felfogása célként szerepelt,
– hogy milyen szintig tudott eljutni a feladatmegoldás során, miközben kerüljük az esetleges pontatlan megfogalmazás miatti büntetést, inkább pozitív megerősítést alkalmazzunk.

A növények önfenntartó működései

59

Támogatórendszer
A kooperatív tanulási módszerekkel és a csoportmunkával kapcsolatos kiadványokat ajánljuk a tanári
felkészüléshez. Ezek bibliográfiája a kereszttanterv és koncepció mellékletében található.
Alapfelkészítés a szövegértés-szövegalkotás fejlesztésére (30 órás továbbképzés)
Tanácsadás: a szövegértés-szövegalkotás szakmai bizottságának igénybevétele
Ajánlott segédkönyvek, kézikönyvek:
Növényismeret, Állatismeret, Idegen szavak és kifejezések
szótára
Ajánlott ismereterjesztő folyóiratok:
TermészetBúvár, National Geographic, Süni
Ajánlott ismeretterjesztő könyvek:
David Attenborough: Élet a Földön (Novotrade Kiadó,
1988)
David Attenborough: Az élet erőpróbái (Park Kiadó,
1991)
David Attenborough: Az élő bolygó (Novotrade, 1989)
David Attenborough: Az élővilág atlasza (Geoholding
Rt. SKO Lap– Könyvkiadó, 1994)
						

3.

A vizuális közvetítők

2.

Mi várható a cím alapján?
A növények önfenntartó
működése

A cím értelmezése

– fajtáinak meghatározása
– szerepük felismerése
– a színek tudatosítása
– ábrák áttekintése

Szöveg-kép látványának tudatosítása
Áttekintő olvasás: szöveg-képábra-diagram arányok

1.

Kiemelt készségek,
képességek

Fogalommagyarázat:
önfenntartó
Tájékozódás a szövegben.
Cím és szöveg viszonyára vonatkozó
előfeltevések megfogalmazása.
A szövegstruktúra felismerése

A vizuális
információközvetítők
fajtáinak felismerése
A szöveg tipográfiai képének tudatos
felmérése

Áttekintő olvasás

2. A teljes szöveg áttekintése

1. Ráhangolás

Lépések, tevékenységek

MODULVÁZLAT

A munkaforma
megválasztásában
differenciálhatunk.

Képelemzés megadott szempontok
szerint

Célcsoport,
A differenciálás
lehetőségei

frontális, csoportos vagy önálló

frontális vagy
csoport

frontális vagy
egyéni

Munkaformák

beszámoló
vagy
közös
megbeszélés

közös
megbeszélés,
beszámoló

közös
megbeszélés

Módszerek

Tanulásszervezés

szöveg

szöveg

szöveg

Eszköz,
Feladat,
Gyűjtemény
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1.

1.

5.

4.

– szóbeli megfogalmazás segítséggel
– írásbeli megfogalmazás önállón

Lényegkiemelés
Szövegolvasási stratégia
kialakulása

Globális megértés

A növényi fotoszintézis
jellemzői
az első szövegegység és az
ábrák alapján

Ábraértelmezés
Információkeresés
Fogalom értelmezése,
logikai kapcsolatok

A szövegegységek olvasása, megértése

Szempont: a várható egységek
helyének pontos kijelölése

A teljes szöveg olvasása

– A kapcsolatok
önálló vagy segítséggel történő
értelmezése

Idő szerint

A munkaforma
megválasztásában
differenciálhatunk.

Tájékozódás a szövegben. Információkeresés
A szövegstruktúra
felismerése

Kiemelt készségek,
képességek

3. A szöveg elolvasása
(A fentiek alapján a szövegolvasási stratégia kialakult)

Várható előfeltevés:
A növények életéről,
életműködéséről szól a szöveg.

Kialakul az olvasási stratégia

A kiemelések alapján milyen
tartalmú szöveg várható?

A szöveg kiemelt szavai

Lépések, tevékenységek

Célcsoport,
A differenciálás
lehetőségei

önálló, páros
vagy csoportos

önálló

közös, vagy
egyéni

egyéni vagy
frontális csoportos vagy önálló

Munkaformák

megbeszélés

néma

beszámoló

megbeszélés

Módszerek

Tanulásszervezés

szöveg
segédkönyv,
munkalap

szöveg

szókártyák

Eszköz,
Feladat,
Gyűjtemény
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A szöveg vázlatának
elkészítése

4.

1.

Á növényi szervek a fotoszintézis szolgálatában – a
szövegegység áttekintése

3.

Lényegkiemelés

Fogalommagyarázat
Logikai kapcsolatok
keresése
Mondatalkotás, szövegalkotás

Tájékozódó olvasás,
információkeresés.
Kapcsolatok, összefüggések keresése a három
összetevő és a diagramok között

A növények védelme
Felhívó jellegű, érvelő szöveg
létrehozása csoportosan

Szövegértés alapján az
új tudás integrációja
Nyelvi kreativitás
Háttértudás aktivizálása. Szövegműfajok
szerinti alkalmazkodás
a nyelvi szituációhoz

3. Szövegalkotás, a megértettek alkalmazása

A fotoszintézis feltételeinek
mértékével foglalkozó szövegegység áttekintése

2.

Lépések, tevékenységek

Kiemelt készségek,
képességek

heterogén
csoportok

önálló

frontális vagy
egyéni

– mondatalkotás
– szövegalkotás

Az elemek
számának
megadásával

önálló, csoportos

Munkaformák

kooperatív
módon

információk
válogatása és
társítása szempontok szerint

áttekintés

Módszerek

Tanulásszervezés

– A kapcsolatok
önálló felismerése.
– Önálló vagy
csoportos
ábraolvasás
–  Önálló vagy
irányított
ábrakészítés

Célcsoport,
A differenciálás
lehetőségei

ábrák, könyvek

fogalomgyűjtemény, táblázat,
szókártyák,
munkalap

szöveg
ábra,
munkalap

Eszköz,
Feladat,
Gyűjtemény
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A FELDOLGOZÁS MENETE
1. A teljes szöveg áttekintése
Tanári tevékenység

Ráhangolás
Miért kirándulunk? 45 perc után miért nyitunk
ablakot?
Az óra céljának meghatározása ezekre a
kérdésekre kapunk választ, ha elolvassuk a
szöveget.
Feladat:
– Szöveg-kép-ábra-grafikon látványának tudatosítása, a megfigyeléshez szempontok
    megadása:
    ismerős, ismeretlen, egyszerű, szövegkép-ábra-grafikon arányai
Feladat:
– A vizuális közvetítők fajtáinak meghatározásához szempontok adása:
Ábra, kép, grafikon
Szerepük felismeréséhez szempontok adása:
Értelemre hatás, a megértés erősítése,
egyszerűsítés, séma, könnyebb megértés stb.
Domináns szín, ismétlődő ábrák stb.
A tárgy tanulása során megismert visszatérő
vizuális közvetítők áttekintése– különbségek
megfigyelése
Feladat:
– A szöveg tipográfiai megjelenésének tudatos felmérése
Feladat:
A cím értelmezése
– Mi várható a cím alapján?
Az önfenntartó működés magyarázata
Mi az élet feltétele?
Hány fő egység várható? (három)
Feladat:
– Tájékozódás a szövegben

Tanulói tevékenység

Várható válaszok, tanulói megnyilatkozások:
Az erdőben jó levegő van;   A teremben elhasználódik a levegő

– Képek megfigyelése
a következő szempontok szerint csoportosítják a tanulók:
ismerős, ismeretlen, szöveg-kép-ábragrafikon arányai – szóbeli szövegalkotás,
előfeltevéseket fogalmazhatnak meg a
szöveg egészére vonatkozóan
– Vizuális közvetítők fajtáinak meghatározása
– Kiválasztják a megadott szempontok
szerint a vizuális információ– hordozók
   fajtáit (ábra, kép, grafikon).
– Szerepük felismerése:
Értelemre hatás, a megértés erősítése,
egyszerűsítés, séma, könnyebb megértés stb.
Domináns szín felismerése: a zöld
Kiválasztják a visszatérő közvetítőket, meghatározzák a különbségeket.

– Meghatározzák az arányokat, és kritikai
észrevételeket is tehetnek.
– A különböző tipográfiai jeleket is
értelmezik – például: vastag betű, zárójel.
– A tanulók az önfenntartó fogalmát
hétköznapi példákkal magyarázzák.
A tanulók válaszai között a levegő-oxigén
és a táplálkozás szerepelhet.
A három egység meghatározása
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Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

Feladat:
– A szöveg kiemelt szavai, fogalmai közül
az ismertek meghatározása.
Az ismeretlenek feltérképezése:
fotoszintézis, szén-dioxid, fényenergia, cukor,
oxigén, energia, lebomlás, életműködés, légzés
– Mit várhatunk a szöveg elolvasásától?

– A szöveg vastag betűs szavait
fotoszintézis, szén-dioxid, fényenergia, cukor,
oxigén, energia, lebomlás, életműködés, légzés
kiválasztják; az ismeretleneket, amilyen
fokon tudják, értelmezik.
A fentiek alapján a szövegolvasási stratégia
kialakult. Várható előfeltevés: A növények
életével, életműködésével foglalkozik majd
részletesen a szöveg

Feladat:
– A teljes szöveg olvasása
   Ehhez szempont: mi lenne a szöveg kulcsszava?

– Elolvassák a szöveget.
   A javaslatok közül elfogadható  például
a légzés, a fotoszintézis.

2. A szövegegységek olvasása, megértése
Tanári tevékenység

Feladatok:
– A fotoszintézis és légzés megismerése az
első szövegegység szövege és két ábra
   alapján
– A szövegegység szavainak, fogalmainak
értelmezése:
önfenntartó, fotoszintézis, életfenntartás, energia, életműködés.
A szövegegység mondatai közötti nyelvtani
és logikai kapcsolat megfigyeltetése, különös
tekintettel a kötőszó használatra  

Tanulói tevékenység

– Önállóan olvasnak. Felfedezik a fotoszintézis és a légzés jellemzőit az első
szövegegység és a két ábra alapján.
Fogalmak értelmezése korábbi ismeretek segítségével:
önfenntartó, fotoszintézis, életfenntartás, energia,
életműködés
A szövegegység mondatai közötti nyelvtani
és logikai kapcsolat megfigyeltetése, különös
tekintettel a kötőszó használatra

– A munkalapon megadott szempontok
szerint információkeresés a szövegből
   az 1. ábra és kép figyelembevételével

A munkalapon megadott szempontok szerint
információkeresés a szövegből az 1. ábra és kép
figyelembevételével

– A fotoszintézis és a légzés jellemzése,
a kölcsönhatás és az összefüggések
   megfigyeltetése. A logikai és nyelvi kapcsolódások követése

A fotoszintézis és a légzés jellemzése, a kölcsönhatás és az összefüggések megfigyeltetése.
A logikai és nyelvi kapcsolódások követése

Differenciálási lehetőség:
– A keresés egy-egy elemét megadjuk
a szempontoknak megfelelően.
Az önálló munka értékelése.
A szempontok szerinti helyes megoldás
ellenőrizhető a kivetített tanári példány (fólia)
alapján. Irányító kérdések, pótlás

– Összehasonlítják a megoldásukat a tanár
által bemutatott helyes megoldásokkal,
ahol szükséges, javítanak.

A növények önfenntartó működései

Tanári tevékenység

Feladat:
– A fotoszintézis mértékével foglalkozó
szövegegység pontos meghatározása
(tájékozódó olvasás önálló áttekintés
alapján). Olvasás közben a szövegben
megjelenő grafikont folyamatosan tanulmányozzák, összehasonlítják a szöveg
információival
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Tanulói tevékenység

– Elolvassák a fotoszintézis mértékével foglalkozó szövegegységet.
Olvasás közben a szöveg mellett megjelenő
grafikont folyamatosan tanulmányozzák,
összehasonlítják a szöveg információival.

– Ismeretlen fogalmak meghatározása,
körülírása:
szélsőérték, normaeloszlás, optimális,
intenzitás, színtestek

– Meghatározzák a szöveg ismeretlen fogalmait
önállóan vagy lexikon segítségével
szélsőérték, normaeloszlás, optimális, intenzitás,
színtestek

– Megadott szempontok szerint információkeresés a szövegből:
   2. munkalap kitöltése.

– A megadott szempontok szerint információkat keresnek. A (2.)
   munkalap kitöltése

Kapcsolatok keresése a víz, a fény és a széndioxid szerepe, mennyisége és a fotoszintézis
mértéke között a szövegbeli viszonyok,
a grafikon és a kép olvasásával. Milyen információval gazdagít a grafikon és a kép? Milyen
grafikont, táblázatot, ábrát, képet tehetnénk
még ide?

Szöveg, grafikon, kép között kapcsolatot keresnek. Háttértudásukkal kiegészítik az olvasottakat. Mit tehetnénk még ide? Javaslatok
gyűjtése az ismeretszerzés és szövegfeldolgozás
megkönnyítéséhez

Differenciálási lehetőségek:
– Önálló magyarázat az elemek összetartozására, önálló grafikon és képolvasás
– A felsorolás első elemének megadása,
közös ábraolvasás
Feladatok:

– Önálló olvasás

– Fogalommagyarázat:
diffúzió, felszívófelület,gázcserenyílás, klorofill

– Fogalommagyarázat lexikon segítségével.
A fogalmakat különböző kontextusba
   helyezik
– A szövegben megjelenő idegen szavak és
fogalmak folyamatos magyarázata,
   tanulmányozása:
diffúzió, felszívófelület, gázcserenyílás, klorofill

– A növények vízfelvételének bemutatása,
a szöveg segítségével a folyamat pontos
  bemutatása

– A növények vízfelvételét bemutatják
egymásnak – páros gyakorlat, a szöveget
   segítségként használják.

– Sematikus rajz vagy ábra készítése

A tanulók a szöveg felhasználásával sematikus
rajzot vagy ábrát készítenek.

– Megadott szempontok alapján információk
keresése a szövegből 3. munkalapon

A megadott szempontok szerint információt
keresnek a szövegből.          
A munkalapon önállóan dolgoznak (3.).
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Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

Feladat:
– Keresés a szövegben.
   Például: az implicit információra történő
utalás megkerestetése
   A víz, a fény nélkülözhetetlensége az
élővilágban. (Pl.: víz nélkül nem lehet élni)
Differenciálási lehetőségek:
– Önálló magyarázat az „elemek” összetartozására, önálló ábraolvasás.
– A felsorolás első elemének megadása, közös
ábraolvasás.

– A szöveg együttes értelmezése – önállóan
vagy csoportban
   A víz, a fény nélkülözhetetlensége az
élővilágban
   Az összefüggések, kapcsolatok
feltérképezése (pl. víz nélkül nem lehet élni)

Feladatok:
– A szöveg vázlatának elkészítése
Kulcsszavak keresése a szövegből

A tanulók kulcsszavakat keresnek a szövegből.

Tételmondatok keresése a szövegben

A tanulók tételmondatokat keresnek a szövegben.

Vázlatkészítés a kulcsszavak és a tételmondatok felhasználásával

A tanulók vázlatot készítenek önállóan vagy
megadott szempontok alapján. Munkalap (4.)

Differenciálás:
      A szempontok megadásával, a segítségadás
mértékével

3. Szövegalkotás, a megértettek alkalmazása
Tanári tevékenység

– Felhívó jellegű, érvelő szöveg alkotása
a növények szerepéről és a
   környezetvédelem fontosságáról

Tanulói tevékenység

A tanulók a szöveg alapján reklámszöveget vagy
rövid felhívást készítenek szóban vagy írásban
a környezetvédelem fontosságáról.
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A növÉnyek önfenntARtÓ működÉseI
Fotoszintézis és légzés
A növény legfontosabb önfenntartó működése a fotoszintézis (1. ábra).
A fotoszintézis során a növény szén-dioxidból és vízből fényenergia felhasználásával cukrot és oxigént készít. A cukor energiatartalma nagyobb,
mint a szén-dioxidé és a vízé, tehát a növények a fényenergiát a szerves
vegyületek kémiai kötéseiben raktározzák el.
A cukor lebomlásakor keletkező energia egy részét a növény saját
életműködéseihez, rendezett állapotának fenntartásához használja. A cukor
lebomlása – tulajdonképpen lassú égése – a növények légzése. A növények
légzése ugyanolyan folyamat, mint az állatok légzése, és lényegét tekintve
a fotoszintézis megfordítása. A légzéshez a növények az általuk készített
oxigén egy részét használják fel.

6 H 2O + 6 CO2
(víz + szén-dioxid)

fotoszintézis, a fényenergia megkötése
légzés, a kémiai energia felszabadítása

1. A növények fotoszintetizálnak és lélegeznek

C6H12O6 + 6 O
(cukor + oxigén)

a fotoszintézis
mértéke

a fotoszintézis mértéke

A növények fotoszintézise nagyobb mértékű, mint a légzése, ezért képesek a növények növekedni,
cukrot és cukorból készült egyéb anyagokat (keményítőt, cellulózt, fehérjét, olajokat) felhalmozni.
A növények által felhalmozott anyagot az állatok, valamint a korhasztó és a rothasztó élőlények
(baktériumok, gombák) légzése alakítja vissza szén-dioxiddá és vízzé. A közben felszabaduló kémiai
energiát ezek a szervezetek is saját életműködéseikre fordítják.
A fotoszintézis mértéke
A fotoszintézis mértéke függ a szén-dioxid, a fény és a víz
mennyiségétől.
A víz mennyisége a Földön tág határok között változhat.
A vízinövények a vízben élnek ugyan, de a szárazföldi növények
a víz mennyisége
többsége sem a túl sok, sem a túl kevés vizet nem viseli el. Az
2. A fotoszintézis mértéke függ a
elviselhető szélsőértékek között normáleloszlás szerint változik
víz mennyiségétől
a fotoszintézis mértéke (2. ábra). Ahogy a teljes szárazságtól
közeledünk az optimális vízmennyiség felé, egyre több szerves
anyagot képes termelni a növény, majd a túl nedves környezetben
ismét csökken a fotoszintézis intenzitása.
A fény mennyisége ugyancsak fontos tényező. Ha nincs fény, akkor
lehetetlen a fotoszintézis. Ha növeljük a fény mennyiségét, akkor gyorsan nő a fotoszintézis mértéke is. Ez azonban nem korlátlan folyamat,
határt szab ennek a beépítést végző színtestek mennyisége (3. ábra).
a fényerősség mértéke
A levegőben lévő szén-dioxid mennyisége az egész Földön 0,03
%. Ez igen csekély koncentráció, erősen korlátozza a növények
3. A fotoszintézis mértéke függ
életét. Ha a vizsgált növény levegőjébe több szén-dioxidot juttaa fényerősségétől és a szén-dioxid
tunk, akkor intenzívebb lesz a fotoszintézis.
mennyiségétől
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szervek a fotoszintézis szolgálatában
A szárazföldi növények fotoszintéziséhez szükséges víz a talajból származik, a szén-dioxidot pedig
a levegőből diffúzióval veszik fel a növények. A fotoszintézis helyszíne a fényenergia megkötésére
képes zöld színtest.
A talaj víztartalmának felvételéhez nagy felszívófelület, terjedelmes gyökérzet kell (4. ábra). A növény a gyökér bőrszöveti sejtjeinek
nyúlványain, a gyökérszőrökön keresztül veszi fel a vizet és az ionokat.
A gyökérszőrök a legvékonyabb gyökereken, a gyökér végéhez közel
folytonosan képződnek, az elöregedett gyökérszőrök pedig egy idő
után tönkremennek.
A gyökérszőrökön felvett víz a szár szállítószövetének farészén
áramlik felfelé. Minthogy a gyökérzet nem tud fotoszintetizálni, ezért
szerves anyagokkal kell táplálni, vagyis a szár háncsrészén a szerves
anyagok a gyökér felé haladnak.
A száron át felfelé áramló víz a levelekbe jut. A levelek a feljutott
víz nagyobbik részét a gázcserenyílásaikon át elpárologtatják, és így
folyamatos vízáramlást hoznak létre. A felszívott víz kis része viszont
a fotoszintézishez szükséges.
A szén-dioxidot a levél gázcserenyílásain keresztül diffúzióval
4. A vízfelvételhez körülbelül
veszi fel a növény. A gázcserenyílások, amint nevük is mutatja, a fo- akkora gyökérzet kell, mint amekkora a lombozat
toszintézishez szükséges szén-dioxid beáramlását is lehetővé teszik,
és a fotoszintézis során keletkezett oxigén is itt jut ki a levélből.
A fény megkötéséhez szükséges színanyag elsősorban a zöld klorofi ll, de sárga és narancsszínű színanyagok is részt vesznek a fotoszintézisben (5. ábra). A klorofi ll a levél sejtjeinek zöld színtesteiben van.
A levelek laposak, így nagy felületen veszik fel a fényenergiát. A levélben tehát a fotoszintézis minden kelléke együtt van: a gyökéren át
felszívott és a szár által továbbított víz, levél gázcserenyílásain át felvett szén-dioxid, valamint a fényenergia megkötésére alkalmas zöld
színtest.
5. Ősszel, amikor a zöld színanyag elbomlik, láthatóvá válik a sárga
segédszínanyag
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1. munkalap
1. Magyarázza meg a fogalmakat! (Először egy szóval, majd egy mondattal.)
fotoszintézis:
			
energia:
				
lebomlás:
				

Építés fény segítségével
A növények fényenergia segítségével szervetlen anyagból szerveset állítanak elő.
Munkavégző képesség
Az energia lehet fény-, hő-, helyzeti, mozgási energia
Kisebb részecskék keletkeznek
Az élőlények nagy energiatartalmú anyagokat kisebb energiájúvá alakítanak

2. Alkosson mondatot a cukor szó felhasználásával úgy, hogy az első mondatban mint energiahordozó, a másodikban mint édesség szerepeljen!
Aki sok cukrot eszik, elhízik.
A cukor finom, sütemények alapanyaga.
3. A szövegbeli 1. ábra alapján ismertesse szóban vagy írásban a növények fotoszintézisét és
légzését!
			
fotoszintézis
6 CO2 + 6 H2O =========== C6H12O6 + 6 O2
				
légzés
4. Milyen kölcsönhatás van a növények fotoszintézise és az állatok légzése között? A szövegből
vett idézettel válaszoljon!
A növények fotoszintézise termeli azt az oxigént, amelyet az állatok felvesznek.
5. Válaszoljon a kérdésekre a megadott mondatkezdések figyelembevételével!
Miért képesek a növények növekedni?
A növények azért képesek növekedni, mert a fotoszintézis bennük nagyobb mértékű, mint
a légzés.
Miért van szükség a fotoszintézishez fényenergiára?
A fotoszintézishez azért van szükség fényenergiára, mert a növények szervetlen anyagból szerveset
állítanak elő.
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2. MUNKALAP
1. Határozza meg az alábbi szavak jelentését először egy szóval, majd egy mondattal a szöveg, és
ha szükséges, az Idegen szavak és kifejezések szótára segítségével!
optimális:
				
			
színtest:
				
intenzív:
				

A tökéleteshez közeli
Egy érték vagy egy folyamat akkor optimális, ha gyors, ha anyag- és energia		
takarékos.
Sejtalkotó.
A színtest az a sejtalkotó, amely a fotoszintézishez szükséges.
Hatékony, fokozott
Egy folyamat akkor intenzív, ha felfokozottan, hatékonyan megy végbe.

2. A szövegben többször is szerepel a foto- előtag. Mi a jelentése? Ha szükséges, használja az
Idegen szavak és kifejezések szótárát!
foto- = fényMilyen területen fordulnak elő még a foto- előtagú szavak?
Fényképészetben, nyomdai munkákban, például a fénykép szinonimájaként
3. Milyen összefüggés van a fotoszintézis és az alábbi tényezők között. A szöveg alapján írjon
néhány jellemzőt!
A szempont a mérték (kevés-sok) legyen!

tényező

   fotoszintézis-jellemzők

víz

A fotoszintézis egyik kiindulási anyaga. Hiányában nem lehetséges a fotoszin-tézis, ha nő a
víz mennyisége, akkor egy határig nő a fotoszintézis mértéke is.

fény

A fotoszintézis energiaszolgáltatója, hiányában nem lehetséges a fotoszintézis. Ha a nő
a víz mennyisége, akkor egy határig nő a fotoszintézis mértéke is

szén-dioxid

A fotoszintézis egyik kiindulási anyaga, hiányában nem lehetséges a fotoszintézis, ha a
nő a víz mennyisége, akkor egy határig nő a fotoszintézis mértéke is.
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3. MUNKALAP
1. Magyarázza meg a szavak jelentését!
ion:

töltéssel rendelkező kémiai részecske

diffúz:

szétszórt

klorofill:

zöld növényi színanyag

2. Adjon új címet a szövegegységnek, indokolja röviden címadását!
cím: Környezeti tényezők hatása a fotoszintézis mértékére
a címadás indoklása: A lecke nagyobb részében erről volt szó. Azért nem teljesen pontos ez, mert a fotoszintézis helyéről is részletesen beszéltünk.
3. A szövegben a növények vízfelvételével találkozunk. Készítsen sematikus rajzot vagy ábrát
a szöveg alapján! Az ábra utaljon a talajra, a vízfelvétel útjára, a közreműködő növényi
szervekre!

levelek

levelek
levelek
szár
talaj
gyökérzet
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4. MUNKALAP
1. Gyűjtse össze és írja ki a szöveg kulcsszavait!
fotoszintézis és légzés; fényenergia raktározása kémiai energiában;
víz; fény és szén-dioxid hatása a fotoszintézisre;
a zárvatermő növények fotoszintézisben részt vevő szervei: gyökér, szár, levél
2. Jelölje aláhúzással a szövegben a tételmondatokat!
3. Készítsen vázlatot a kulcsszavak, illetve a tételmondatok felhasználásával!
1. Fotoszintézis és légzés
		 a) fotoszintézis
			
– vízből és szén-dioxidból fényenergiával cukor és oxigén
			
– a fényenergia kémiai energiává alakult
		 b) légzés
			
– cukorból és oxigénből szén-dioxid és víz
			
– a kémiai energia mozgásra, anyagépítésre használódik
		 c) arányuk: fotoszintézis > légzés, a növény nő
2. A fotoszintézist befolyásoló tényezők
		 a) víz:		
közepes víztartalom, normál eloszlás
		 b) fény:
telítési görbe
		 c) szén-dioxid: több jobb lenne
3. A fotoszintézis helye a növényben
		 a) víz: 		
gyökéren át veszi fel, a szár szállítja
		 b) szén-dioxid:
a levél gázcserenyílásain át veszi fel
		 c) fény :
a levél zöld színtesteinek segítségével köti meg
4. Készítsen vázlatot úgy, hogy a három szövegrész tartalmával kapcsolatban feltesz egy-egy
lényeges kérdést, és válaszol is rá!

kérdés

válasz

1. Mi a fotoszintézis és a légzés kapcsolata?

A fotoszintézis vízből és szén-dioxidból fényenergiával cukrot és oxigént termel, a fényenergia kémiai
energiává alakul.
A légzés cukorból és oxigénből szén-dioxidot és vizet
készít, a kémiai energia mozgásra, anyagépítésre
használódik.
A fotoszintézis mértéke nagyobb, mint a légzés
mértéke.

2. Milyen környezeti tényezők befolyásolják a fotoszintézis sebességét?

víz: közepes víztartalom, normáleloszlás
fény: telítési görbe
szén-dioxid: több jobb lenne

3. Hol zajlik a zárvatermő növényekben a fotoszintézis?

víz: a gyökéren át veszi fel a növény, a szár szállítja
szén-dioxid: a levél gázcserenyílásain át veszi fel
a növény
fény: a levél zöld színtesteivel köti meg a növény

Az élőlények testfelépítése
és életműkődésük
változatossága
– a környezet, az életmód
és a testszerveződés
kapcsolata
a biológia-tankönyvek
jellemző
szövegstruktúráinak
értelmezésére irányuló
képességfejlesztés
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75

MODULLEÍRÁS
A modulok célja

A 9. évfolyamos biológia tantárgy tankönyveinek jellemző szövegstruktúráival való ismerkedés. A kiválasztott szöveg összekapcsolása képek, ábrák és diagramok olvasásával, elemzésével. Az önálló
vélemény megfogalmazásának fejlesztése, az egyéni álláspont
részletező kifejtése, döntés

Időkeret
45 perc
Ajánlott korosztály

14–15 év (9. évfolyam)

Ajánlott megelőző és
követő tananyag (előzetes
és követő készségfejlesztő
tevékenység vagy ismeret)

Megelőző tananyag:
– A biológia tantárgy bemutatása
Követő tananyag:
– Az élőlények rendszerezése  

Modulkapcsolódási pontok

Tágabb környezetben:
– Tantervi kapcsolódások:
     Természetismeret, 8. évfolyam
     Biológia, 8. évfolyam
     Földrajz, 7., 8., 9. évfolyam
– Kereszttantervi kapcsolódások:
     Információs és kommunikációs kultúra – Vizuális és verbális
információhordozók által közvetített tudás együttes
     értelmezése
     Rajz és műalkotások elemzése – Formák, méretek
     Hon– és népismeret – Őshonos állatok és növények
     Környezeti nevelés – Az élőlények, élőhelyek védelme
     Tanulás – Tankönyvi szövegek önálló feldolgozása, megértése
és felhasználása
Szűkebb környezetben:
– A szövegértés-szövegalkotás fejlesztése a biológia tantárgyban
és a földrajz tantárgyban
– A szövegértés-szövegalkotás fejlesztése 8. évfolyamon a természetismeret tantárgyban
– A szociális, életviteli és környezeti kompetencia – Az állatfajok
védelme, nyitottság és kíváncsiság a sajáttól eltérő
     világok iránt
– Földünk, környezetünk
– Magyar nyelv és irodalom – Az -ú,-ű végű melléknevek írása
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A szövegértés-szövegalkotás kompetencia kiemelt fejlesztési feladatai:
A különböző műfajú és formájú, nem folyamatos szövegek értő
olvasása; a szövegrész értelmezése az ábrák, képek, diagramok
által közvetített információkkal együtt. A szövegértés ma minden szövegtípust érint, „mely magába foglalja a kritikai és kreatív
olvasás képességének fejlesztését, beleértve mind a valós, mind
a virtuális csatornákon keresztül felfogott jelek befogadását,
értelmezését és megválaszolását.” (Nat 2003)
A környezettudatos magatartás fejlesztése a tanítás anyagához kapcsoltan valósul meg.
Ember a természetben műveltségterület:
Az élőlények tisztelete. Életközösségek leírására vonatkozó
módszerek elsajátítása, alkalmazása konkrét leírásokban.
Összefüggések keresése (éghajlat – talaj – életközösség, éghajlat
– az élőlények testfelépítése, életmódja). Adott olvasnivalóból meghatározott szempontok szerinti információk gyűjtése. A Földünkkörnyezetünk műveltségterület keretében a földrajzi övezetekről
tanultak alkalmazása

4. A környezet, az életmód …
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MÓDSZERTANI AJÁNLÁS
A biológiakönyv szövegeinek olvasása a 7. évfolyamon olyan nehézségek elé állítja a tanulókat, amelyekre fel kel készíteni az egyébként jól olvasókat is. Az óra célja, hogy a tanulók képesek legyenek
a szöveget, az ábrákat, a diagramokat és a képeket együttesen értelmezni.
A szövegmegértési képesség alacsonyabb vagy magasabb szintjén állóknak válasszunk a felkínált
feladatok közül. Olvasni önállóan kell, a szövegmegértés, a fogalmak tisztázása történik más-más
munkaformában. Akik a vizuális információhordozók értelmezésének valamelyikében már gyakorlottabbak, azoknál kevesebb időt szánhatunk az adott feladat megoldására. A feladatok mindegyikét
nem kötelező megoldani, a tanár választhat a képességszint és a felhasználható idő szerint. A modulra
szánt időkeretet ezért határoztuk meg 1 illetve 2 tanórában.
A munkaformák megválasztásánál az egyéni haladási tempó legyen a legfőbb szempont.
Gondoljunk azonban arra, hogy ez nem jelenti homogén csoportok létrehozását. Szocializációs
szempontból kedvező hatású a heterogén csoportok vagy párok szervezése. Ha sikerül a kooperatív
tanulási módszerek valamelyikét alkalmaznunk, nagyon jó eredményt érhetünk el. Különösen indokolt ez a szervezési mód a szövegalkotási feladatok esetében.
A szövegfeldolgozás vagy a képolvasás ezen az órán a közös megbeszélést, illetve a frontális munkát
is indokolja. A beszélgetés az érzelmi ráhangolódás eszköze is az óra jelzett szakaszaiban.
Ennek az órának tudásközvetítő célja természetes módon összekapcsolódik a kiemelt képességfejlesztési céllal. Vagyis a szaktanári gondolkodást nem kell háttérbe szorítani, csak ezen az órán a szöveg
és kép alapú tudásközvetítő eszköz használata válik hangsúlyossá.

ÉRTÉKELÉS
Az értékelés szemléletesen megmutatja a tanulásban és készségfejlesztésben elért eredményt, a siker
vagy a lemaradás mértékét. Célja az előremutatás. Ezért a modulban is a készségfejlesztés különböző
fázisaiban szükséges:
– a feleletek, megoldások rövid, lényeges szóbeli értékelése, vagyis az azonnali visszacsatolás;
– az önértékelés az önálló munka ellenőrzésével;
– a tanulók önismeretének és önbizalmának növelése, önbecsülésük erősítése.
Az értékelés alapelve az, hogy megfigyeljük,
– hogy a diák megoldásában a megfelelő gondolatmenetet követte-e, és megértette-e azt az elvet,
amelynek felfogása célként szerepelt,
– hogy milyen szintig tudott eljutni a feladatmegoldás során,
miközben kerüljük az esetleges pontatlan megfogalmazás miatti büntetést, inkább pozitív
megerősítést alkalmazzunk.
Az értékelés alapelve az, hogy megfigyeljük,
– hogy a diák megoldásában a megfelelő gondolatmenetet követte-e, és megértette-e azt az elvet,
amelynek felfogása célként szerepelt,
– hogy milyen szintig tudott eljutni a feladatmegoldás során, miközben kerüljük az esetleges pontatlan megfogalmazás miatti büntetést, inkább pozitív megerősítést alkalmazzunk.
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Támogatórendszer
A kooperatív tanulási módszerek és a csoportmunkával kapcsolatos kiadványok ajánlottak a tanári
felkészüléshez. Ezek bibliográfiája a kereszttanterv és koncepció mellékletében található.
Alapfelkészítés a szövegértés-szövegalkotás fejlesztésére (30 órás továbbképzés)
Tanácsadás: a szövegértés-szövegalkotás szakmai bizottságának igénybevétele
Ajánlott olvasmányok:                          
Nyikolaj Sejkov: Élet és szimmetria (Gondolat Kiadó,
1987)
                                                                 
Everhard Slijper: Óriások és törpék az állatvilágban
						
(Natura, 1972)
                                                                 
Détári László-Karcagi Veronika: Bioritmusok (Natura,
1987)
Ajánlott ismereterjesztő folyóiratok:
TermészetBúvár, National Geographic, Süni
Ajánlott ismeretterjesztő könyvek:
David Attenborough: Élet a Földön (Novotrade Kiadó,
1988)
David Attenborough: Az élet erőpróbái (Park Kiadó,
1991)
David Attenborough: Az élő bolygó (Novotrade, 1989.)
David Attenborough: Az élővilág atlasza (Geoholding
Rt. SKO Lap– Könyvkiadó, 1994.)
Alfred Brehm: Az állatok világa

4.

3.

A vizuális közvetítők

2.

A kiemelések alapján milyen
tartalmú szöveg várható?

A szöveg kiemelt szavai

Mi várható az alábbi címből?
A környezet és az életmód kapcsolata

A cím értelmezése

– fajtáinak meghatározása
– szerepük felismerése
– a színek tudatosítása
– ábrák áttekintése

Szöveg-kép látványának tudatosítása
Áttekintő olvasás: szöveg–kép
arányok

1.

Kiemelt készségek,
képességek

Tájékozódás a szövegben. Információkeresés.
A szövegstruktúra felismerése

Nyelvi-logikai elemek
értelmezése. Tájékozódás
a szövegben. Cím és
szöveg viszonyára
vonatkozó előfeltevések
megfogalmazása.
A szövegstruktúra felismerése

A vizuális
információközvetítők
fajtáinak felismerése.
A szöveg tipográfiai képének tudatos
felmérése

Áttekintő olvasás

1. A teljes szöveg áttekintése

Lépések, tevékenységek

MODULVÁZLAT

A munkaforma
megválasztásában
differenciálhatunk.

A munkaforma
megválasztásában
differenciálhatunk.

– Szóbeli szöveg
alkotása képről
– Képelemzés
megadott szempontok szerint

Célcsoport,
A differenciálás
lehetőségei

egyéni vagy
frontális, csoportos vagy önálló

frontális vagy
csoportos vagy
önálló

frontális vagy
csoportos

frontális vagy
egyéni

Munkaformák

megbeszélés

beszámoló
vagy
közös
megbeszélés

közös
megbeszélés,
beszámoló

közös
megbeszélés

Módszerek

Tanulásszervezés

szókártyák

szöveg

szöveg

Eszköz,
Feladat,
Gyűjtemény

4. A környezet, az életmód …
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5.

Lényegkiemelés
Szövegolvasási stratégia
kialakulása

– Szóbeli megfogalmazás segítséggel
– Írásbeli megfogalmazás önállón

Célcsoport,
A differenciálás
lehetőségei

Szempont: A várható egységek
– nagy és kisebb – helyének
pontos kijelölése (formák,
színek, méretek, ritmusok,
összegzés)

A teljes szöveg olvasása

Globális megértés

Idő szerint

2. A szöveg elolvasása
(A fentiek alapján a szövegolvasási stratégia kialakult.)

Várható előfeltevés:
A szöveg a környezet és
életmód közötti kapcsolattal,
a növények és állatok külső
megjelenésével foglalkozik.

Kialakul az olvasási stratégia

Lépések, tevékenységek

Kiemelt készségek,
képességek

önálló

közös, vagy
egyéni

Munkaformák

néma

beszámoló

Módszerek

Tanulásszervezés

szöveg (1.)

Eszköz,
Feladat,
Gyűjtemény
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2.

1.

A színekkel foglalkozó szövegegység pontos meghatározása.
Szómagyarázat
A csoportosítás lehetséges
szempontjai
Példák, bemutatások – Melyik
képre gondoltam?

A vonatkozó névmás használata, az első két mondat nyelvtani elemzése. A csoportosítás
lehetőségei az első témában

Tantárgyi szóhasználat. Példák
keresése a formákhoz az
Állat- és növényismeretből

Szómagyarázatok

Az élővilág formagazdagsága. Az első szövegegység
bekezdései kulcskifejezéseinek
összegyűjtése

Tájékozódó olvasás,
információkeresés.
Kapcsolatok keresése az
egyes növények között a
szövegbeli viszonyok és
az ábrák olvasásával

Képértelmezés,
információkeresés

A szövegegységek olvasása, megértése

Lépések, tevékenységek

Kiemelt készségek,
képességek

Önálló magyarázat
a növényi elemek
összetartozására,
önálló ábraolvasás.
A felsorolás első
elemének megadása,
közös ábraolvasás

A keresés egy-egy
elemét adjuk meg
a szempontoknak
megfelelően.

Kritériumokat
adunk, illetve csak
2 elemet adunk
meg, 3 szempontot önállóan kell
kitalálni.

Célcsoport,
A differenciálás
lehetőségei

önálló, csoportos

önálló vagy
csoportos

Munkaformák

áttekintés

szempontok
szerinti
csoportosítás

megbeszélés

Módszerek

Tanulásszervezés

szöveg és
ábrák,
munkalap 3, 4, 5.

szöveg
munkalap

Eszköz,
Feladat,
Gyűjtemény

4. A környezet, az életmód …
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5.

Ritmusok szöveg, ábra, kép
alapján
– szómagyarázat: ritmus, ciklus, ciklikus

4.

A szöveg vázlatának
elkészítése

Nap- és holdhatás

A méretek jellemzői
– a bekezdés szövege és a kép
alapján. Fogalommagyarázat.
A kiterjedés kezdeti és végpontjának nyelvi megfogalmazása (-tól -ig ). Csoportosítás
– előny, hátrány –, további
példák gyűjtése

3.

Lépések, tevékenységek

Lényegkiemelés

Információkeresés
Ábrák értelmezése

Fogalommagyarázat.
Mondatalkotás, szövegalkotás

Kiemelt készségek,
képességek

Az elemek
számának
megadásával

A témához kapcsolódó albumból
kiegészítő információk keresése.
A feldolgozás szempontjainak önálló
meghatározása.
Kérdések fogalmazása

Mondatalkotás
Szövegalkotás

Célcsoport,
A differenciálás
lehetőségei

megbeszélés,
bemutatás,
önálló munka írásban

frontális vagy
csoportos, önálló

önálló

információk
válogatása
szempontok
szerint

Módszerek

frontális vagy
egyéni

Munkaformák

Tanulásszervezés

munkalap (4. b)

lexikon,
fogalom,
gyűjtemény,
az ajánlott könyvekben található fotók,
kép, gyűjtemény,
munkalap

lexikon,
fogalom,
gyűjtemény,
szókártyák,
munkalap

Eszköz,
Feladat,
Gyűjtemény
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Kiemelt készségek,
képességek

Leírás

A megértés ellenőrzése
Az összegzés rész kulcs- és
tételmondatainak értelmezése,
bizonyító érvek gyűjtése
a szövegből

1.

3.

Logikai képességek
A szöveg implicit tartalmainak felfedeztetése

Szövegértés alapján az
új tudás integrációja.
Nyelvi kreativitás.
Háttértudás aktivizálása. Szövegműfajok
szerinti alkalmazkodás
a nyelvi szituációhoz

3. Szövegalkotás, a megértettek alkalmazása

Lépések, tevékenységek

Tanári segítséggel
vagy önállóan

Egyéni képességszint szerint: mondatalkotás, szövegalkotás

Célcsoport,
A differenciálás
lehetőségei

egyéni

heterogén
csoportok

Munkaformák

csoportos
megbeszélés,
előadás, vita

Módszerek

Tanulásszervezés

munkalap

képek, könyvek

Eszköz,
Feladat,
Gyűjtemény

4. A környezet, az életmód …
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A FELDOLGOZÁS MENETE
1. A teljes szöveg áttekintése
Tanári tevékenység

Tanulói tevékenység

Az órai feladat meghatározása. Az órán a
környezet és az életmód kapcsolatával a  
tankönyvi szöveg alapján ismerkedünk.
Feladat:
– Szöveg-kép látványának tudatosítása,
képek megfigyeléséhez szempontok
    megadása:
    ismerős, ismeretlen, szokatlan, megszokott, szöveg-kép arányok,

Feladat:
– A vizuális közvetítők fajtáinak meghatározásához szempontok adása:
fénykép, szimbolikus rajz.
Szerepük felismeréséhez szempontok
adása:
hangulat, érzelem, képzelet segítése,
értelemre hatás stb.
Domináns színek, alakok, ismétlődődések
stb.
Az előző órákon megismert visszatérő
vizuális közvetítők áttekintése –
különbségek megfigyelése
Feladat:
– A képek értelmezése, a látottak magyarázata

Feladat:
– A szöveg tipográfiai megjelenésének tudatos felmérése
Feladat:
A cím értelmezése
– Mi várható a cím alapján?
– A mondat nyelvi elemzése
– Hány fő egység várható?
– Az és kötőszó szerepe

– Képek megfigyelése
A következő szempontok szerint csoportosítanak a tanulók:
ismerős, ismeretlen, szokatlan, megszokott,
szöveg–kép arányok – szóbeli szövegalkotás, előfeltevéseket fogalmazhatnak meg
a szöveg egészére vonatkozóan.

– Vizuális közvetítők fajtáinak meghatározása
Kiválasztják a megadott szempontok
szerint a vizuális információ-hordozók
fajtáit, (fénykép, szimbolikus rajz).
Szerepük felismerése: hangulat, érzelem,
képzelet segítése, értelemre hatás stb.
Domináns színek, alakok, ismétlődések
stb. felismerése.
Kiválasztják a visszatérő vizuális
közvetítőket, meghatározzák
a különbségeket.

– A formákra, színekre, méretekre, ritmusokra vonatkozó képeket értelmezik
a meglévő tudásuk alapján, magyarázzák
a különbséget.
– Meghatározzák az arányokat, és kritikai
észrevételeket is tehetnek.

– A környezet és az életmód kapcsolata cím
mondattani elemzése. Megállapítják a
   mellérendelést, következtetnek: a szöveg
két szempont alapján öt egységre tagolt

4. A környezet, az életmód …

Tanári tevékenység

Feladat:
– Tájékozódás a szövegben
– Hány bekezdés, hány egység?

Feladat:
– A szöveg kiemelt szavai, fogalmai közül
az ismertek meghatározása
– Mit várhatunk a szöveg elolvasásától?

Feladat:
– A teljes szöveg olvasása
   Ehhez szempont: A várható öt egység
határának jelölése

85

Tanulói tevékenység

– A zárójel szerepeltetése milyen olvasási
stratégiát kíván az olvasótól? A szövegben
a haladáskor a zárójelben szereplő utalást
is figyelembe kell venni.  
– Szövegegységek várható számának megállapítása: a szövegnek öt része lesz,
   a címben a rendező logikai elv jelent meg
(környezet és életmód szoros
   kölcsönhatásban van).
– A szöveg vastag betűs szavait kiválasztják, az
ismeretleneket, amilyen fokon tudják,
értelmezik:
szimmetriaviszonyok, gömb alakú, tengelyszimmetrikus, síkszimmetrikus, csavarodott forma,
spirál, hélix, rejtőszín, fotoszintézis, rovarmegporzású, ciklusevolúció.
A fentiek alapján a szövegolvasási stratégia kialakult. Várható előfeltevés: adott
földrajzi helyen, adott környezetben élő  
növények és állatok életével, formájával,
színével, méretével, ritmusával foglalkozik
majd a szöveg.
– Elolvassák a szöveget.
– Megjelölik az öt szövegegységet: formák,
színek, méretek, ritmus, összegzés.

2. A szövegegységek olvasása, megértése
Tanári tevékenység

Feladatok:
– Az élővilágban jelen lévő formák gazdagsága az első fejezet szövege és a képek    
   alapján
– A vonatkozó névmás helye és szerepe a szöveg első két mondatában,
értelmezésük: annyiféle-ahányféle,
amikor-akkor
   altalaj, olvadékvíz, kedvezőtlen
körülmények
– A munkalapon megadott szempontok
szerint információkeresés a szövegből
(1., 2. ábra), fogalmak meghatározása
–  Az élővilágban megjelenő formák
jellemzőinek meghatározása az  első feladatlap
   alapján (írásbeli feladat a munkalapon).
– Gyűjtőmunka a Növény– és állatismeretből

Tanulói tevékenység

– Önállóan olvasnak. Felfedezik az
élővilágban jelenlévő formák gazdagságát
    az első fejezet szövege és a képek alapján.
– Vonatkozó névmások keresése az első két
mondatból. Szövegben betöltött
   szerepük magyarázata. A későbbiekben
a szövegbeli haladáskor ez
a feladat folyamatosan megmarad.
– A munkalapon feltüntetett szempontok
szerint információt keresnek a szövegből,
fogalmakat határoznak meg (munkalap/1.).
– Meghatározzák a formák jellemzőit.
Írásbeli feladatot oldanak meg a munkalapon (1.)
Gyűjtőmunka a Növény– és állatismeretből
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Tanulói tevékenység

Differenciálási lehetőség:
– Az 5 kritériumból csak 2 elemet adunk
meg, 3 szempontot önállóan kell kitalálni.
– A keresés egy-egy elemét megadjuk a
szempontoknak megfelelően.
Az önálló munka értékelése:
Az 5 szempont helyes megoldása ellenőrizhető
a kivetített tanári példány (fólia) alapján.
Irányító kérdések, pótlás
Feladat:
– A színekkel foglalkozó szövegegység pontos meghatározása
   (tájékozódó olvasás önálló áttekintés alapján)
– Fogalmak meghatározása, körülírása:
rejtőszín, zsákmányállat, ivarérettség, ehetetlen,
fényelnyelés, fotoszintézis, klorofill, rovarmegporzású, szélmegporzású
– Szempontok szerint információkeresés a
szövegből
A szövegben említett növények és állatok felsorolása a munkalapon: nincs
konkrétan megnevezett növény és állat a
szövegben, csak a képaláírásban, annak
tudatosítása, hogy a képaláírás is szerves
része a szövegnek
– Kapcsolatok keresése az egyes növények
között a szövegbeli viszonyok és az
   ábrák olvasásával. Milyen információval
gazdagít a kép? Mit tehetnénk még ide?   
   Gyűjtőmunka a Növény– és állatismeretből.
   Képolvasás megadott szempontok alapján

– Összehasonlítják a megoldásukat a tanár
által bemutatott helyes megoldásokkal,
   ahol szükséges, javítanak.

– Elolvassák a színekkel foglalkozó szövegegységet.

– Fogalmakat határoznak meg a szöveg és
a lexikon segítségével: rejtőszín,
zsákmányállat, ivarérettség, ehetetlen, fényelnyelés, fotoszintézis, klorofill,
rovarmegporzású, szélmegporzású
– A megadott szempontok szerint információkat keresnek.
   A szövegben említett növények és állatok
felsorolása a munkalapon (2.): nincs
   konkrétan megnevezett növény és állat
a szövegben, csak a képaláírásban.

Szöveg és ábra között kapcsolatot keresnek. Háttértudásukkal kiegészítik az
olvasottakat. Milyen információval
gazdagít a kép? Mit tehetnénk még ide?
Gyűjtőmunka a Növény– és állatismeretből.  
Képolvasás megadott szempontok alapján

Differenciálási lehetőségek:
– Önálló magyarázat a növényi és állati
színek kialakulására, önálló képolvasás
– A felsorolás első elemének megadása,
közös ábraolvasás
Feladat:
– Keresés a szövegben.
   Például az implicit információra történő
utalás megkerestetése:  
   Melyik képre gondoltam?  
   Kép és szöveg együttes értelmezése

– Kép és szöveg együttes értelmezése – önállóan vagy csoportban.
Melyik képre gondoltam? Olyan elemek
szerepeltetése, amely nem szerepel ugyan
a képen, de beleképzelhető

4. A környezet, az életmód …

Tanári tevékenység

Miért nincsenek más színek (és formák)?
Differenciálási lehetőségek:
– Önálló magyarázat az „elemek” összetartozására (környezet és életmód), önálló
   ábraolvasás
– A felsorolás első elemének megadása,
közös ábraolvasás
Feladatok:
– Az élővilágban megjelenő méretek
jellemzői – a bekezdés szövege és a képek
   alapján
– A szövegben megjelenő élőlények (állatok,
növények) és a képen látható élőlények
   (állatok, növények) tanulmányozása,
szövegen kívüli képek válogatása
– Fogalommagyarázat: szabad szemmel nem
látható, vasúti kocsit kitevő
– A kiterjedés megadásának nyelvi formája:
-tól -ig toldalék szerepe
– Az élőlények kicsinységének és
nagyságának előnyei és hátrányai, csoportosítás munkalapon
Feladatok:
– (A ritmusról szóló szövegrész önálló
olvasása után)
– Fogalommagyarázat: ritmus, ciklus, ciklikus – más területeken ezeknek a
   fogalmaknak a különböző értelmezése
(irodalom, orvostudomány, földrajz stb.)
– A rövidebb és hosszabb ciklus jellemzői,
ritmus és ciklus összefüggése – 4. munkalap
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Tanulói tevékenység

– Miért nincsenek más színek (és formák)?
A tanulók páros vagy csoportos
   megbeszélés alapján válaszolnak. Kialakulhat vita. Az érvelés a szöveg és
   kép, ábra alapján történik.

– Önálló olvasás
– A szövegben megjelenő élőlények (állatok,
növények) és a képen látható állatok
   élőlények (állatok, növények) tanulmányozása
– Szövegen kívüli képeket válogatnak.
– Fogalommagyarázat lexikon segítségével.
A fogalmakat különböző kontextusba  
    helyezik: szabad szemmel nem látható, vasúti
kocsit kitevő
– Mondatalkotás a szöveg alapján más kiterjedés kezdő és végpontokkal,
   változatlan toldalékolással
– Az élőlények kicsinységének és
nagyságának előnyei és hátrányi, csoportosítás, a 3. munkalapon
   A munkalapon önállóan dolgoznak.
– Önálló olvasás
– Fogalommagyarázat: ritmus, ciklus, ciklikus – más területeken ezeknek a
   fogalmaknak a különböző értelmezése
(irodalom, orvostudomány, földrajz stb.)
– A rövidebb és hosszabb ciklus jellemzői,
ritmus és ciklus összefüggése (Munkalap 3/4)

88

szövegértés-szövegalkotás

biológia 9.

Tanári tevékenység

Feladatok
A szöveg vázlatának elkészítése, lényegkiemelés 5. munkalap
   1. Formák
          –
          –
   2. Színek
         –
         –
  3.  Méretek
        –
        –
  4. Ritmusok
        –
        –
  5. Összegzés

Tanulói tevékenység

A szöveg vázlatának elkészítése, lényegkiemelés
5. munkalap
   1. Formák
          – szimmetriaviszonyok
          – csavarodott formák
   2. Színek
         – állatok jellemzői
         – növények jellemzői
  3.  Méretek
        – kicsi élőlények
        – nagy élőlények
  4. Ritmusok
        -hosszabb ciklusok
        – rövidebb ciklusok
  5. Összegzés
        – véletlen-okság

3. Szövegalkotás, a megértettek alkalmazása
Tanári tevékenység

Feladat:
Leírás készítése – a tankönyvi ábrák, illetve a
segédkönyvek, összegyűjtött képek alapján
leírás készítése szóban vagy írásban szempontrendszer alapján.
– Képaláírás,
– folyamatleírás
Feladat:
A megértés ellenőrzése. Az összegző rész
kulcs– és tételmondatainak értelmezése,
bizonyító érvek gyűjtése a szövegből, érvek
ütköztetése, vita 6. munkalap

Tanulói tevékenység

Leírás készítése – a tankönyvi ábrák, illetve
a segédkönyvek, összegyűjtött képek alapján
leírás készítése szóban vagy írásban szempontrendszer alapján.
– Képleírás, folyamatleírás
Egyéni, páros és csoportmunka
Az összegző rész kulcs– és tételmondatainak
értelmezése, bizonyító érvek gyűjtése a
szövegből, érvek ütköztetése, vita 6. munkalap

4. A KöRNyEZET, AZ éLETMóD …
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A köRnyezet, Az ÉletmÓd És
A testszeRveződÉs kAPCsOlAtA
FOrMÁK
Az élővilágban annyiféle formát látunk, ahányféle állat van. Amikor megpróbálunk rendet tenni
a formák sokaságában, akkor azt vesszük észre, hogy a különböző alakok nem véletlenül alakulnak ki.
A szimmetriaviszonyokat tekintve három alapvető típust látunk: gömb alakú, tengelyszimmetrikus
és síkszimmetrikus formákat figyelhetünk meg.
Gömb alakúak a szabadon lebegő sejtek és élőlények, például a petesejt, a fehérvérsejt, néhány zöldmoszat és termés (1. és 2. ábra). Számukra a világnak nincs kitüntetett iránya.

1. Petesejt, hímivarsejt

2. Kivadult mirabolánszilva termései

Tengelyszimmetrikusak vagy más néven sugarasan szimmetrikusak azok az élőlények, amelyek testalkata egy kitüntetett irányt vesz figyelembe, de egyébként egyforma környezet veszi őket körül. Leggyakrabban a gravitáció adja ezt a kitüntetett irányt. Ilyenek például a vízben élő hidrák, a kalapos
gombák (3. ábra) vagy a fák. A sugarasan szimmetrikus virágok számára a szár, a táplálékforrás adja
a szimmetriatengelyt (4. ábra).

3. Őzlábgomba

4. A vadcseresznye sugaras
szimmetriájú virágai

Síkszimmetrikusak vagy más néven kétoldalian szimmetrikusak azok az élőlények, amelyek számára
a fontos ingerek két kitüntetett irányból érkeznek. Kétoldalian szimmetrikus a legtöbb állat (5. ábra),
mert a gravitáció is és a haladási irány is fontos számukra. A kétoldalian szimmetrikus virágok (6. ábra)
egyik irányát a szár, a másikat a gravitáció jelöli ki.
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6. Az árvácska kétoldali szimmetriájú virágai

A csavarodott formák is jellemzők az élővilágban. A csigaházszerű formát spirálnak nevezzük, és
a köznyelvben nem különböztetjük meg a rugószerű, egyforma ívekből álló hélixtől. A csigák háza
spirális szerkezetű (7. ábra), a kapaszkodó kacs pedig hélixforma (8. ábra).

7. Csiga

8. Kapaszkodó kacs

sZÍNEK
Az állatok leggyakrabban rejtőszínűek. Jól jön ez a zsákmányállatokon kívül a ragadozóknak is. Sok állat megváltozott színnel jelzi az ivarérettséget vagy az udvarlási szándékot (9. ábra). A feltűnő színek arra
utalnak, hogy az állat veszélyes, mérgező vagy ehetetlen (10. ábra).

9. Vadkacsapár nászruhás gácsérral
és rejtőszínű tojóval

10. A poszméh feltűnő színű

A növények színét egyrészt az befolyásolja, hogy fényelnyelésre alkalmas anyagokra van szükségük
a fotoszintézishez. Erre leginkább a zöld színű klorofi ll alkalmas, de a levelekben sárga és narancsszínű
színanyag is van, amint az ősszel láthatóvá is válik (11. ábra). A virágok színe a rovarok csalogatását
szolgálja, ezért feltűnő színűek a rovarmegporzású virágok (12. ábra), és zöldesek a szélmegporzásúak.

4. A KöRNyEZET, AZ éLETMóD …

11. Fényelnyelésre alkalmas színanyagok

12. Rovarokat csalogató színanyagok

MérEtEK
Az élőlények mérete a baktériumok szabad szemmel nem látható
kicsinységétől a kékbálna több vasúti kocsit kitevő nagyságáig terjed. Ha
ilyen nagy különbségek vannak, akkor bizonyára a kicsiknek és a nagyoknak is megvan a maguk előnye.
A kicsi élőlények nagyon gyorsan tudnak szaporodni, a legkisebb táplálékforrást is képesek hasznosítani (13. ábra). Hátrányuk azonban, hogy
sok náluk nagyobb állat van, aki képes őket megenni, valamint a környezeti
hatások ellen is sokkal védtelenebbek.
A nagyok előnye az, hogy sejtjeik számára ideális környezetet tudnak
teremteni, például állandó testhőmérsékletet, így a sejtek sokkal hatékonyabban működhetnek (14. ábra). A nagyobb termetű állatok gazdaságosabban is működnek, a kétszer nagyobb élőlénynek csak 1,6-szor több táplálékra van szüksége. Hátrányuk viszont, hogy lassabban szaporodnak,
és specializáltságuk miatt a környezet tartós megváltozásához sokkal nehezebben tudnak alkalmazkodni.

13. A gombatelepek apró
gombák millióit rejtik

ritMusOK
Az élővilágban nagyon sok minden működik ciklikusan. Gondoljunk csak
az évszakok vagy a nappalok és éjszakák váltakozására, az árapályra vagy a
szívdobbanások ritmusára.
A hosszabb ciklusokat az égitestek mozgása, a Föld Nap körüli és a Hold
Föld körüli keringése váltja ki. A napfény növényekre gyakorolt hatása nyilvánvaló: tavasszal a növények virágzanak, nyáron zöldellnek, ősszel termést
érlelnek, télen lehullik a lombjuk. Sok növény levele éjszaka összecsukódik
(15. ábra). A Hold inkább az állatok szaporodási ciklusának beállításában,
összehangolásában játszik szerepet (az ember esetében 1 holdhónap a menstruációs ciklus, 10 holdhónap a várandósság ideje).
A rövidebb ciklusok a szervek működéséből adódnak. A légzés, a
szívműködés két munkafázisból áll, a telítődésből és a kiürülésből. A mozgás
is két lépésben zajlik, egy előre- és egy hátrairányuló szakaszból (16. ábra).
Ezek a működések csak szakaszosan végezhetők, tehát ritmusuk van.

14. Az 1 méteres állat
már nagynak számít

15. Az Albiziia levelei
éjszakára összecsukódnak
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összegzÉs
Az élőlények sokfélesége szinte áttekinthetetlen,
ezért gyakran úgy érezzük, csupán véletlen,
hogy melyik állat mekkora, milyen színű, milyen alakú, mikor vándorol, vagy mikor kezd
szaporodni. Valójában azonban azt látjuk, hogy
minden jellemzőnek megvan az oka. Az evolúció
nagyon gazdaságos. Semmi olyan nem található az élőlényekben, aminek ne lenne szerepe,
hiszen bárminek a létrehozása energiát von el az
élőlénytől.
16. A lépés ciklusos műkődés

4. A környezet, az életmód …

Szókártyák

ÉLŐVILÁG

ÉLŐLÉNYEK

KÖRNYEZET

ÉLETMÓD

FORMÁK

SZÍNEK

MÉRETEK

RITMUSOK
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1. munkalap
FORMÁK
1. Magyarázza meg a harmadik bekezdés alapján a „Számukra a világnak nincs kitüntetett
iránya” mondat jelentését:
Kik számára? Azoknak az élőlényeknek a számára, akik gömb alakúak.
Milyen irány? Amely a testfelépítésük szempontjából fontos lenne.
Mit jelent a „kitüntetett irány” kifejezés? A sok lehetséges irány közül egy meghatározott.
2. Mutasson be egy növényt, illetve egy állatot a formák részletezésével!
		A macska teste kétoldalian szimmetrikus, más néven síkszimmetrikus. Ezt abból láthatjuk, hogy a jobb és bal
oldala szimmetrikus, ugyanakkor más szimmetriasík nem található az állaton. A kétoldali szimmetria oka az,
hogy az állatra hat a gravitáció, ami a fönt és lent irányt határozza meg, valamint a haladási iránya farok–fej
irányú.
3. Töltse ki a táblázatot a megadott információk figyelembevételével!
FORMÁK

szimmetrikus

csavarodott

TÍPUSOK

PÉLDÁK

gömbszimmetrikus

sugárállatkák

tengelyszimmetrikus

kalapos gomba

síkszimmetrikus

macska

spirál

csigaház

hélixforma

kapaszkodókacs

4. Határozza meg a fogalmakat! Mely tantárgyakban szerepelnek még ezek a fogalmak?
– matematika, fizika tantárgyakban
gömb: egy ponttól azonos távolságra lévő pontok halmaza
s zimmetria: az alakzatoknak az a tulajdonsága, hogy két-két pontjuk egy adott egyenestől vagy síktól azonos
távolságra van
tengelyszimmetrikus: a szimmetria alapja a szimmetriatengely
szimmetriatengely: a szimmetria alapját képező egyenes
gravitáció: a Föld tömegvonzása miatt a testre a Föld középpontja felé ható nehézségi erő

4. A környezet, az életmód …

2. MUNKALAP
SZÍNEK
1. Mire lehet következtetni a rejtőszín elnevezésből?
Az állat elrejtőzését, észrevétlenné válását segíti.
2. Mit jelezhetnek az állatok színei?
ivarérettséget, udvarlási szándékot, veszélyességet
3. Mire utal a darázs feltűnő színe?
A feltűnő színű állatokat ragadozóik rég kipusztították volna, ha a feltűnő szín nem járna
együtt veszélyességgel. A feltűnő színnel tehát a veszélyességet jelzi.
4. Magyarázza meg a fogalmakat:
    ehetetlen: táplálékként alkalmatlan
    fényelnyelés: a fényenergia megkötése
    fotoszintézis: fényenergia segítségével szervetlen anyagokból szerves anyag előállítása
    klorofill: levélzöld, zöld színanyag a levélben, a fotoszintézishez szükséges fényelnyelésre
leginkább alkalmas színanyag
5. Sorolja fel a második szövegrészben megjelenő színeket!
zöld a klorofill, sárga és narancsszín (xantofill és karotin)
6. Milyen színe van a rovarmegporzású és milyen a szélmegporzású növényeknek?
A rovarmegporzásúak feltűnő színűek, hogy a rovarok megtalálják őket;
a szélmegporzásúak zöldesek, az ő esetükben a színnek nincs szerepe.
7. A hasonlóság alapján folytassa és fejezze be a mondatot!
    A rovarmegporzású virágok megporzását a rovarok végzik, a szélmegporzásúakét a szél
    (levegőmozgás).
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3. MUNKALAP
MÉRETEK
1. Magyarázza meg a szavak szövegbeli jelentését, vagy írjon rájuk példát!
méret: az, hogy mekkora egy élőlény teste
nagyság:
előny: amitől valószínű, hogy megmarad egy élőlény
hátrány: tulajdonsága amely fenyegeti az élőlény túlélését
védtelen: pl. nem tud annyira alkalmazkodni a környezthez
2. Értelmezze a harmadik szövegegység alábbi kifejezéseit:
baktériumok szabad szemmel nem látható kicsisége: A baktériumok olyan kicsik, hogy szabad szemmel nem láthatók.
a kékbálna több vasúti kocsit kitevő nagysága: A kékbálna olyan nagy, hogy több vasúti kocsit is kitesz
a tömege.
3. Alkosson a harmadik szövegegység első mondatához hasonló mondatokat az élővilágban
megjelenő kicsinység és a nagyság bemutatására!
Az egy csepp vízben elférő ezernyi papucsállatka kicsinységétől az elefántok tonnában mérhető nagyságáig.
4. Töltse ki a táblázatot a megadott szempontok alapján!
KICSI ÉLŐLÉNYEK

NAGY ÉLŐLÉNYEK

ELŐNYÖK

HÁTRÁNYOK

gyorsan szaporodnak

könnyen zsákmánnyá válnak

a kis táplálékforrást is hasznosítják

nem tudnak a környezeti hatásoknak ellenállni

ELŐNYÖK

HÁTRÁNYOK

ideális belső környezetet teremthetnek a sejtjeiknek

lassan szaporodnak

arányaikban kevesebb táplálékkal is
beérik

specializáltabbak

4. A környezet, az életmód …
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4. MUNKALAP
RITMUSOK
1. Készítsen szómagyarázatot!
ritmus: szabályos ismétlődés
ciklus: visszatérő folyamat, körfolyamat
ciklikus: visszatérő
2. Mi a különbség a ciklus és a ciklikus szó jelentése, szófaja, alakja között?
A ciklus főnév, alany, a ciklikus a főnévből képzett melléknév, jelző.
Ha a folyamat egyszer visszaér a kezdőpontjára, akkor az ciklus. A ciklikus folyamat többször is visszatér
egy adott pontra.
3. Mit jelent a ritmus az irodalomban, a zenében, az orvostudományban?
Irodalomban a versnek van zenei ritmusa, de a cselekményben és a leírásban is lehet ritmus (pl. leíró és
cselekményes részek szabályos váltakozása).
Zenében a hangszer működése adja a ritmust, a pengetés, a fújás, a leütés két munkafázisa ritmust ad.
Az orvostudományban a szervek működésének a ritmusáról beszélünk, a ritmusok megváltozása kórjelző
lehet (pl. szaporább pulzus, szaporább légzés).
Az építészetben is van ritmus (pl. egy oszlopsor).
4. Melyik ciklusfajtához tartoznak a felsoroltak? Írja a táblázat megfelelő rubrikájába!
légzés, évszakok váltakozása, árapály, nappalok-éjszakák, égitestek mozgása
HOSSZABB CIKLUS

RÖVIDEBB CIKLUS

évszakok váltakozása
égitestek mozgása

légzés
árapály
nappalok-éjszakák
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5. MUNKALAP
1. Készítse el a szöveg vázlatát! Jelölje a kulcsszavakat! Írjon példát!
a) forma
			 – szimmetriaviszonyok szerint
		 gömbszimmetrikus
				 tengelyszimmetrikus
				 síkszimmetrikus
			 – csavarodottság szerint
				 spirál
				 hélix
b) szín
			 – állatok
				 rejtőszín
				 udvarlási szándék
				 veszélyesség
			 – növények
				 fotoszintézishez – zöld
				 megporzáshoz – színes virágok
c) méret
			 – kicsik
				 kis táplálékforrást hasznosítanak, gyorsan szaporodnak
				 védtelenebbek, könnyen megehetők
			 – nagyok
				 ideális belső környezet, gazdaságos táplálékhasznosítás
				 lassú szaporodás, a környezetváltozáshoz nehezen alkalmazkodik
d) ritmus
			 – hosszabb ciklus – égitestek
			 – rövidebb ciklus – szervek működése
e) összegzés
			 – minden jellemzőnek megvan az oka

biológia 9.
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6. MUNKALAP
1. Jelölje ki és értelmezze az Összegzés szövegrész kulcskifejezéseit és tételmondatait!
Úgy tűnik, véletlenek a folyamatok, formák.
A biológiailag értelmetlen dolgok energiát vonnak el az élőlénytől.
2. Gyűjtsön érveket az alábbi megállapítás bizonyításához, illetve cáfolásához!
Semmi olyan nem található az élőlényekben, aminek ne lenne szerepe.
bizonyító érv
Szaporodási előnyt jelent,			
ha nincs felesleges teher.			
							
							

cáfolat
Látszólag értelmetlen a
szarvas agancsa, valójában
az az erős bika, amelyik
ezt a többletterhet is tudja vállalni.

3. Röviden fogalmazza meg, hogy tudhatunk meg az evolúcióról az Összegzés szövegrészből?
Az evolúció nagyon gazdaságos.
4. Keresse az összefüggést az élőlények jellemzői, a véletlen, az evolúció és az energiafelhasználás
között! Alkosson az összefüggésekre rávilágító mondatokat e szavak felhasználásával!
Véletlenek hozzák létre a sokféleséget.		
								
Sokfélék az élőlények.				

Az evolúció nem tartja meg a szerep
nélkülit, mert annak létrehozása
energiát von el az élőlénytől.

