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moDUlvázlat
Tevékenységek – időmegjelöléssel Tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák és 

módszerek
Eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

I. Ráhangolás, a feldolgozás előkészítése

I/a A munkaformák kialakítása

A A tanulók véletlenszerűen csoportokat alakítanak 
tanári segítséggel. 

5 perc

Kommunikációs 
készség

Kooperatív 
tanulás: Keveredj! 
Beszéld meg!
Csoportosulj!

P1
Szógyűjtemény
Dohányzással 
kapcsolatos kifeje-
zések	
1. melléklet 

B A tanár irányításával csoportok alakulnak.
(Barkochba a tanulók hátára illesztett szavakkal.)
	

5 perc

Kommunikációs 
készség

Kooperatív 
tanulás:
barkochba

P2
Barkochba
Dohányzással 
kapcsolatos kifeje-
zések	
1. melléklet

I/b felidézés

A A tanulók közösen felidéznek dohányzással kap-
csolatos élményeket
(szülők, barátok, filmek, reklámok stb). 

10 perc

Kommunikációs kész-
ség, fogalom-
alkotás képessége

Kooperatív 
tanulás:
három lépcsős 
interjú
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Tevékenységek – időmegjelöléssel Tevékenység célja/ 
fejlesztendő készségek

Munkaformák és 
módszerek

Eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

I/c Projektháló

A A tanár bevezeti a modul célját, megosztja a pro-
jekttel kapcsolatos információkat, kiosztja a kész 
projekthálót.

15 perc

Látásmód kitágítása, 
műveltség 
kiterjesztése, figyelem

Frontális 
osztálymunka: 
magyarázat

D1
Kitöltött projekt-
háló

P3
Kitöltött projekt-
háló

B A tanulók elkészítik a projekttervet, projekthálót 
fogalmakkal, ötletekkel együtt.

 15 perc

Együttműködés, tole-
rancia, kreativitás

Kooperatív 
tanulás: pókháló

D2
Projekthálók

II. Új tartalom feldolgozása

II/a Elmélyülés

A A tanár kiosztja az elolvasandó szöveget. 
20 perc

Együttműködés, kom-
munikáció, tolerancia, 
türelem, lényegkieme-
lés	

Kooperatív 
tanulás: szakértői 
mozaik

D3
Szövegek

P4
Szövegek

II/b A projektmunka előkészítése

A A csoportok megvitatják az ötleteket, a tanár el-
osztja a témákat a csoportok között. 

15 perc

Kommunikáció,
elvonatkoztatás képes-
sége

Kooperatív 
tanulás: 
csoportforgó

Elkészített projekt-
hálók

II/c A projektmunka folyamatának részellenőrzése

A A tanár egyénileg vagy csoportosan konzultál a 
tanulókkal a munka előrehaladásával kapcsolat-
ban. 

15 perc

Kommunikáció, elvo-
natkoztatás képessége, 
retorikai érzék

Csoportmunka: 
konzultáció

A már elkészült 
anyagok vagy a 
források listája



9�	 szociális, életviteli és Környezeti KompetenciáK	 tanári

Tevékenységek – időmegjelöléssel Tevékenység célja/ 
fejlesztendő készségek

Munkaformák és 
módszerek

Eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

II/d A kiállítás megnyitása

A A csoportok véglegesítik projektmunkájuk pro-
duktumait 45 perc

(Megnyitó: más osztályok számára is, például a 
Dohányzás Elleni Világnap vagy egy konkrét is-
kolai konfliktus kapcsán)

Kommunikációs kész-
ség, lényegkiemelés, 
retorikai érzék

Csoportmunka Az elkészült pro-
duktumok

Elkészített projek-
tanyagok

III. Az új tartalom összefoglalása, ellenőrzés és értékelés

III/a A kiállítás értékelése

A csoportok értékelik a saját és egymás munkáját, 
valamint értékelik a látogatók észrevételeit. 

 10 perc

Önkritika, tolerancia, 
semlegesség

Frontális 
osztálymunka: 
fórum
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melléKleteK
TANáRI MEllÉKlETEK:

P1 Dohányzással kapcsolatos szavak     

P2:A barcohba játék leírása       

P3 Kitöltött projekthálóterv      
	

P4 Dohányzással kapcsolatos szövegek

TANulóI MEllÉKlETEK:

D1 Kitöltött projektháló

D2 Üres projekthálók 

D3 Szövegek
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P1 – Dohányzással kapcsolatos szavak

Segédletek a csoportalakításhoz

A csoportalakítás menete: A munkaformák kialakításához szük-
séges csoportalakítás az ugyanazon fogalomhoz tartozó szavak 
felkutatásával egyszerűen és gyorsan megvalósítható. Ehhez aján-
lottak az alábbi szinonimák, melyek segítségével keverednek, cso-
portosulnak a tanulók.
A csoportok az alábbi kategóriákhoz tartozó, ugyanazon szavakat a 
hátukon viselők egymásra találásából alakulnak ki.(Lásd koopera-
tív módszerek összefoglalója, „Keveredj! Állj meg! Csoportosulj!) 

variáns: Ezt a játékot át lehet alakítani úgy, hogy a tanár felolvassa 
a kulcsszót, a tanulók pedig az ahhoz tartozó igéket stb. ötletbörze-
szerűen mondják, és a hasonlót gondolók kerülnek egy csoportba.

dohányzással kapcsolatos szavak szinonimái

Ige szív, füstöl, dohányzik, pöfékel

Eszköz pipa, cigaretta, szivar, tubák

Ige leszokik, abbahagy, eldob, letesz

Következmény káros, rossz, egészségtelen, ártalmas

Kísérő jelenségek füst, láng, hamu, parázs

Vélemények büdös, kellemetlen szagú, füstös, fullasztó

Leszokás módjai sport, egyéb, a szabadban végezhető szabadidős 
tevékenység, tapasz, akupunktúra, rágógumi, 
drazsé

P2 – Barkochba játék leírása

A tanár által irányított csoportalakítás Barkochba-játékkal a követ-
kezőképpen történik:

1. Minden diák kap a hátára egy cetlit, melyen valamilyen fogalom, 
tárgy, élőlény stb. meghatározása szerepel.
2. Mindenkinek ki kell találnia a hátán levő dolgot a Barkochba 
szabályai szerint. Azaz: a teremben járkál társai között, eldöntendő 
kérdéseket tesz fel, és ezekből próbálja kitalálni a megfejtést, vagy-
is a hátára tett cédulán lévő szót.
Ha mindenki kitalálta a saját szavát, csoportokat kell alakítaniuk a 
szavak logikai kapcsolata szerint.

P3 – Kitöltött projekthálóterv

Az alábbi projekt-terv változatos módon használható a foglalkozás 
megvalósítása során. 
Például nyújthat kiindulási alapot a bevezető tanári előadáshoz, a 
projektmunka előkészítéséhez:

- a modul célja: látásmód szélesítése, műveltség kiterjesztése,
- a projekttel kapcsolatos információk megosztása. 

A tanár maga dönti el, hogy melyik fázisban veteti elő a tanulók-
kal.

tanári melléKleteK
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GAZdASÁG jOG
(Export, import, gyártási folyamat, szivar, 

cigaretta, pipadohány, egyéb)
(A dohányzás szabályozása itthon és más országokban, 

precedens perek)
TERMÉSZETISMERET KÉMIA - bIOLóGIA

(A növény termesztése, földrajzi területek feltérképezése, 
gazdaságföldrajz)

(A dohányzás hatása szervezetre más országokban, 
precedens perek)

dohányzás

MATEMATIKA LESZOKÁSI MódOK
(Árkalkuláció, jövedéki adó kiszámítása. 

Havi költségkalkuláció stb.) 
(tevékenységek, szerek, eszközök, folyamatok)

MŰvÉSzETEK KuLTÚRTÖRTÉNET
(A dohányzás megjelenése filmen festészetben, 

zenében, irodalmi alkotásokban. Mi a célja?)
(A békepipa, Kuba kultúrája, viselkedési szabályok, 

dohányzás elleni világnap)
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P4 – Dohányzással kapcsolatos szövegek

1. Érdekességek
„A cigaretta szívását követően, a füst káros elemei, a légzőfelület 
közvetítésével jutnak be a szervezet vérkeringésébe!”
Ezen állítás valódiságát meggyőzően igazolta egy kísérlet. Az ese-
mény egy érdeklődőktől zsúfolásig megtelt színházteremben tör-
tént:
Az emelvényen két csinos nő ült. Majd megjelent egy fehérköpe-
nyes férfi és élő piócákat helyezett a hölgyek karjára. Mikor a piócák 
táplálkozni kezdtek, az egyik nő kezébe adtak egy előre meggyúj-
tott, hosszú szipkában levő cigarettát. Miután 2-3-at szippantva el-
kezdett cigarettázni, a közönség feszült figyelme közepette a pióca 
hirtelen lefordult a karjáról. Néhány másodperc kellett csupán 
ahhoz, hogy a vérpályába bejussanak azok a mérgek, amelyeket az 
állat szervezete érzékelni tudott! Eközben a másik hölgy karján, a 
korábban odahelyezett pióca, zavartalanul táplálkozott.

„A cigaretta szívása után a nikotin már rövid időn belül kimutatha-
tó a magzatvízben és a magzat vérében”
Bizonyíték erre a következő demonstrációs bemutató. Színpadi tör-
ténés: 
Behoztak a színtérre egy előrehaladott állapotban levő várandós 
kismamát, akire monitorral összekötött műszereket kapcsoltak. A 
műszerek nagyszerűen mutatták a magzat életműködését, például 
a szabályos EKG jeleket. Amikor viszont az édesanya cigarettára 
gyújtott (önként vállalta ezen „cselekedetét), néhány másodperc 
elteltével felgyorsult, növekedett a magzati szívverések száma, és 
furcsa, különleges jelek látszottak a monitoron. - Egy össze-vissza 
„kalimpáló” szívműködés látványa megdöbbenést okozott a jelen-
lévőkben.

2.  A dohányzás következményei
A megfigyelések, a tudományos kísérletek sora, s a mindezeket ös-
szegző világirodalmi adatok alapján biztonsággal állítható, hogy a 
dohányzás káros az egészségre.
Nem kétséges, hogy egyes légzőszervi,  szív- és érrendszeri be-
tegségek előidézésében és fenntartásában a dohányzásnak döntő 
szerepe van.
Nem vitatható a dohányzás rákkeltő és emésztőrendszeri káros 
hatása, valamint a várandóság alatti cigarettázás veszélyessége.
A megfigyelések, a különböző felmérések a passzív dohányzás	
egészségkárosító hatását is igazolták.
Bizonyított, hogy a dohányzás a szervezet anyagcsere-folyamatait, 
a vitamin és ásványi-anyag háztartást, a hormonok és enzimek mű-
ködését, valamint a gyógyszerek hatékonyságát  is befolyásolja.

A fiatalkori dohányzás légzőszervi következményei
A fiatal korban elkezdett dohányzás legkorábbi következményei 
légzőszervi vonatkozásúak.
1. Több tízezer fiatalkorú, serdülőkorú vizsgálati adatai bizonyítot-

ták, hogy kifejezett az összefüggés az e korban jelentkező "kö-
högéses-köpetürítéses-nehézlégzéses" panaszok és a dohányzá-
si magatartás között.

2. A fiatalkorú "egészséges" dohányzók esetében a szokásos, ru-
tin légzésfunkciós vizsgálatokkal eltérés nem észlelhető! "Fino-
mabb" módszerek azonban már "rendellenes" viszonyokra utal-
nak.

3. A légzésfunkciós eltérések alapja kóros szöveti elváltozás! Ezt 
igazolták a szövettani vizsgálatok.

Számos szerző egybehangzó véleménye: A dohányzás elhagyása	a	
tünetek, a funkcionális eltérések, a kóros elváltozások csökkenését, 
megszűnését eredményezi! Ez a tény teszi szükségessé, indokolt-
tá a fiatalok körében végzendő dohányzás elleni egészségnevelő 
munkát.
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3. általános jellemzés
A dohány élvezeti növény, melynek termesztése és feldolgozása 
hazánkban 1867 óta állami monopólium. Hazai termőterülete az 
utóbbi három évben 8-10 ezer hektár. 
 A dohány Közép-Amerikából származik, a Solanaceae családba 
tartozó egyéves lágyszárú növény. 
Gyökérzete mélyre hatoló főgyökér. Szára egyenes, fiatal korban 
puha, zöld színű, fedőszőrökkel borított. A tenyészidő végére ke-
mény, fás lesz. Magassága fajtától, termesztési viszonyoktól függő-
en 70-250 cm között változik.
A levelek szórt állásúak, ép szélűek. Alakjuk változatos, fajtára jel-
lemző (kerülékes, szív, tojás, lándzsás). Számuk fajtától függően 20-
50 db/tő. Piszkosfehéres, rózsaszínes virágzata június végén nyí-
lik. 
Termése: felnyíló száraz tok, a magvak nagyon aprók, hálózatosan 
recézettek, tojás alakúak. Az érett dohánylevél főbb kémiai össze-
tevői: A dohánylevél számos szerves és szervetlen alkotórészt tar-
talmaz, amelyek a dohány minőségét (íz, illat, zamat, éghetőség) 
jelentősen befolyásolják. A dohány nitrogéntartalma igen tág hatá-
rok között változik. Köztermesztésű dohányfajtáink nikotintartal-
ma 0,7-3,0 % közötti. 

4. dohányfajták 
Az élvezeti célra termesztett közönséges dohány nemesített fajtái 
két típusba sorolhatók. A kislevelű vagy keleti (oriental) fajtákat 
kizárólag cigaretta gyártására termesztik. Levélhosszúság 30 cm 
alatti, a hasznosítható levélszám 25-35 db/tő, kiváló minőség, finom 
aroma és alacsony (0,5-1 %) nikotin tartalom jellemzi ezeket a fajtá-
kat. Hazánkban nem termesztik, mert nem adnak jó minőséget.
 A világ dohánytermésének közel 90 %-át a nagylevelű fajták ad-
ják. Főbb jellemzőik: 30 cm-nél hosszabb levél, 15-25 db/tő haszno-
sítható levélszám, nagy terméshozam, változó minőség és nikotin 
tartalom. 

Hazánkban csak nagylevelű dohányfajtákat termesztenek. A nagy-
levelű dohányfajtákat többféleképpen csoportosítják. 
Felhasználás szerint megkülönböztetnek cigaretta dohány- és szi-
vardohány fajtákat. Minőség szerint vannak: világos cigaretta do-
hányok (Hevesi fajták) és sötét (barna) cigaretta dohányfajták (Tol-
nai kerti, Kállói, Pallagi sárga

Törés, szárítás 
A dohány törése a haszonlevelek technikai érettségének megfelelő-
en július elejétől szeptember közepéig tart. 
A technikai érettség általános jelei: a levél sötétzöld színe elhalvá-
nyul; a főér kivilágosodik, fényesebb lesz; a levéllemez fodrosodik, 
babosodik, hegye kissé lehajlik; a levél gyantás tapintású, a szárról 
könnyen letörhető; töréskor éles, pattanó hang kíséretében válik el 
a szártól, nem marad rajta szárrész (bajusz). 
A dohánytövön a levelek nem egyszerre érnek, hanem kifejlődé-
sük sorrendjében övezetenként, alulról felfelé. Mivel a levelek érése 
szakaszos, általában 4-5-szöri törés szükséges 5-10 napos pihenő 
szakaszok közbeiktatásával. Előfordul, hogy az érést gátló körül-
mények miatt (késői ültetés, hűvös, csapadékos időjárás, magas N-
tartalom) a betakarítás késő őszre is elhúzódik, amikor már megnő 
a fagyveszély. Ez esetben célszerű érésgyorsító permetezést alkal-
mazni. 
A dohánylevelek törése kisgazdaságokban kézzel, nagyüzemben 
géppel történik. A letört leveleket a legrövidebb időn belül a szárí-
tás helyére kell szállítani. 






