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A tevékenység rövid leírása: Megtanuljuk, mi a reflex. Felsoroljuk az állatok néhány reflexét, majd megfigyel-
jük az ösztönös reakcióinkat és tudatosan irányítjuk őket kis kísérletek során!
Cél: a tanuló ismerje meg a reflex fogalmát, ismerjen állati reflexeket, ismerjen emberi reflexeket, tanulja 
meg, hogy nem minden reflexünk tudatos. Korábbi ismeretek mozgósítása, problémamegoldó képesség 
fejlesztése, empátia fejlesztése, páros munka fejlesztése.
Tantervi kapcsolódás: az állatok testfelépítése; az erdők életközössége és természeti-környezeti problémái; 
a mezők és a szántóföldek életközössége, természeti-környezeti problémái; vízi és vízparti életközösségek 
és természeti-környezeti problémái; az emberi szervezet felépítése, működése, a testi-lelki egészség
Tantárgyi kapcsolódás: történelem, etika
Megismerési módszer: megfigyelés, leírás, összehasonlítás, vizsgálat
Anyag, eszköz: tábla, páronként egy zseblámpa (akár az okostelefoné is megfelelő)
Időigény: 40 perc

Katona László

1. Mi a reflex a tanulók szerint – gondolattérkép készítése
A tanulók szedjék össze gondolataikat a reflexről. Az ötleteiket gondolattérképen ábrázolják közösen. Az 
elkészült gondolattérképet közösen megbeszéljük.

2. A reflex fogalmának tisztázása
Tanári közlés: A reflex az állatok és az emberek külső inger hatására történő akaratlan válaszreakciója.

3. A reflexek tudatosulása – emberi példák 
A tanulók keressenek párosával olyan reflexeket, amelyek tudatosulnak bennünk, és olyanokat, amelyek 
nem! A táblára kerüljenek fel a diákok ötletei!

4. Állatok reflexei
Milyen állati reflexeket ismernek a tanulók? Gyűjtsenek össze néhány reflexet pl. a háziállataikról a táb-
lára közösen!

5. Emberek reflexei – Tesztek 1
Teszteljünk le néhány emberi reflexet!
Megfigyelési szempont: A tanulók figyeljék meg, milyen az emberi test automatikus reakciója a különbö-
ző helyzetekben!
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Megjegyzés: A párosával végzendő vizsgálatok esetén mindkét tanuló végezze el a kísérletet a másikon, 
tehát mindig cseréljenek szerepet is minden kísérletnél!

a) Párosával: Az egyik tanuló a kezével hirtelen közelítsen a másik tanuló szeme felé, de ne érjen hozzá. 
A másik tanuló eközben nem mozdulhat meg. (Reflex: A tanuló becsukja a szemét.)

b) Önálló: Tegyék egymás felé a tenyerüket, csapják össze! Majd jó erősen egymásnak szorítva kezdjék 
el fel és le dörzsölni, súrolni a tenyerüket! (Reflex: Ha túl forró, akkor elkapják egyik kezüket a má-
siktól.)

Megjegyzés: Erre legalább 20-30 másodpercet érdemes adnia a tanárnak, mert ennyi idő alatt, ha erősen 
összeszorítva dörzsölik a tenyerüket, akkor nagyon-nagyon felmelegszik és talán el fogják kapni a kezü-
ket is.

c) Párosával: Az egyik tanuló zseblámpával világítson bele közelről a társa egyik szemébe! Kérje meg, 
hogy ne csukja be a szemét! Figyelje, hogy mit csinál a pupillája! (Reflex: A pupilla szűkül.)

d) Önálló: Képzeljék el, hogy citromot csurgatnak a nyelvükre! (Reflex: Megindul a nyálelválasztás.)
e) Párosával: Nézzék a másik arcát 1 percig! Ki pislog hamarabb? (Reflex: Pislogni fognak)

6. Visszatarthatók a reflexek? – Tesztek 2
Lehetséges a reflexek tudatos visszatartása?
Megfigyelési szempont: A tanulók figyeljék meg, milyen az emberi test reakciója, ha tudatosan irányítjuk 
a testünket, mert tudjuk mi fog történni!
Ismételjék meg az 5. pontban felsorolt vizsgálatokat, de most úgy, hogy tudatosan fékezzék a reflexeiket, 
ne engedjék őket bekövetkezni!

7. Következtetések levonása a tesztekből – gondolattérkép készítése 
Mi a tapasztalat? Közös megbeszélés. Gondolattérkép felrajzolása.

8. Végkövetkeztetés közös megbeszéléssel
Irányított kérdésekkel a tanulók mondják ki a végső következtetést:

• Milyen élőlényeknek vannak reflexei?
• Soroljanak fel 3 állati reflexet!
• Soroljanak fel 3 emberi reflexet!
• Az állatok reflexei megvédhetik őket a ragadozókkal vagy külső veszélyekkel szemben?
• Az embereknek is vannak ilyen reflexeik?
• Képes az ember tudatosan felülírni a reflexeit?
• Minden reflex felülírható?

A fenti hasonlóságok miatt kijelenthetjük, hogy az emberek is állatok (de nem csak ezért).
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 A reflexes kísérletek cserélhetők más, alkalmasabb, megfelelőbb kísérletekre.

VÁLTOZAT


