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A tevékenység rövid leírása: A termosztát egy olyan vezérlő eszköz, amely hőfokmérésre és szabályozásra 
alkalmas és azért felel, hogy egy adott rendszer a kívánt hőfokot biztosítsa. A feladat során elkészítjük egy 
lakás hűtés- és fűtésszabályozási modelljét, amelynek segítségével kapcsolatot keresünk az emberi test 
hőszabályozási rendszerével.
Cél: A feladat célja a termosztát mint vezérlőeszköz működési elvének megértése. A tanulók legyenek képe-
sek egy műszaki eszköz és az élő szervezet működési hasonlóságának megértésére. Tudatosodjon bennük 
az emberi testben zajló hőszabályozási folyamatok egymásra épülő rendszere.  A tanulók legyenek képesek 
útmutató alapján összetett tevékenységsoron végighaladva, önállóan és precízen elkészíteni egy demonst-
rációs eszközt és ennek során összefüggéseket felfedezni. Értsék meg a szabályozó rendszerek működésé-
nek mechanizmusát.
Tantervi kapcsolódás: anyagok és tulajdonságaik; mérések, mértékegységek, mérőeszközök; megfigyelés, 
kísérletezés, tapasztalás; az emberi szervezet felépítése, működése, a testi-lelki egészség 
Tantárgyi kapcsolódás: matematika, technika és tervezés, digitális kultúra
Megismerési módszer: megfigyelés, leírás, összehasonlítás, mérés
Anyag, eszköz: csoportonként kartonpapír, olló, filctollak, vonalzó, miltonkapocs
Időigény: 45 perc és otthoni feladat

ELŐZETES FELADATOK:
Kis csoportok alakítása.

1.  A kis csoportok egyik fele anyagot gyűjt a szobai termosztát működéséről és elkészít egy max. 5 perces 
ppt-t.

2.  A kis csoportok másik fele az emberi hőszabályozásról gyűjt anyagot és elkészít egy max. 5 perces ppt-t.
3.  A kis csoportok felkészülnek a ppt bemutatására (pl. kiválasztják a szószólót).

I. Részfeladat leírása: Előzetesen kiadott feladat alapján kiselőadás meghallgatása a szobai termosztátok 
működéséről.

II. Részfeladat leírása: A tanulók csoportban elkészítik egy családi ház fűtési-hűtési rendszerének modelljét.
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Az 1. mellékletben szereplő 1. kép segít a modell részeinek elképzelésében és elkészítésében. A feladat 
időtartama lerövidíthető, amennyiben egyes részek előre elkészülnek (pl. a családi ház modellje előraj-
zolva vagy akár kivágva; esetleg hőfokszabályozó–lángtér–kijelző kartonja előrajzolva és kivágva.)

1. A kartonra filctollal felrajzoljuk egy családi ház körvonalait. A házba rajzoljuk be a fűtési-hűtési rend-
szer elemeit és az ezeket vezérlő termosztátot.
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III. Részfeladat: Kiadott ábra közös értelmezése az emberi test hőszabályozásáról (1. mellékletben szereplő 
3. kép)

IV. Részfeladat: A csoportok elkészítik az emberi szervezet hőfokszabályozásának makettjét.
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2. Kartonból kivágva készítsük el a hőfokszabályozó tárcsáját, a gázkazán „lángnyelveit” és a légkondici-
onáló kijelzőjét! 

3. Ollóval vágjuk ki a termosztát „ablakát” és a miltonkapocs segítségével hátulról erősítsük fel a hőfok-
beosztás tárcsáját!

4. Ollóval vágjuk ki a „gázkazán” lángterének ablakát és miltonkapocs segítségével hátulról erősítsük fel 
a különböző erősségű lángnyelveket szimbolizáló kartont!

5. Ollóval vágjuk ki a légkondicionáló készülékhez vezető vezérlés „kijelzőjét” és miltonkapoccsal hátulról 
erősítsük fel a be- és kikapcsolás jelzését!

6. Ollóval vágjuk ki és alakítsuk nyithatóvá a ház „ablakát”!

7. Az elkészült demonstrációs eszköz segítségével közösen beszéljük meg és modellezzük: 
– mi történik, ha a ház külső hőmérséklete változik;
– mit kell tenni, ha a ház belső hőmérsékletét akarom változtatni!
Segít az 1. mellékletben szereplő 2. kép!

Az 1. mellékletben szereplő 4. kép segít a modell részeinek elképzelésében és elkészítésében. A feladat 
időtartama lerövidíthető, amennyiben egyes részek előre elkészülnek (pl. az emberi sziluett előrajzolva 
vagy akár kivágva; esetleg hőfokszabályozó és a „be-ki”, illetve „nyit-zár” jelzések kartonja előrajzolva és 
kivágva)
1. Kartonból vágjuk ki az emberi test sziluettjét!
2. Kartonból vágjuk ki a hőfokszabályozó tárcsát és a vezérlések „be-ki”, illetve „nyit-zár” jelzését! 
3. Ollóval vágjuk ki a „termosztát” ablakát és miltonkapoccsal hátulról erősítsük fel a hőfokszabályozás 

tárcsáját!
4. Az izmokhoz, bőrhöz, hajszálerekhez vezető vezérlések ablakát ollóval vágjuk ki és miltonkapoccsal 

hátulról erősítsük fel a „be-ki”, illetve „nyit-zár” jelzések kartonját!
5. Filctollal rajzoljunk be egy izomcsoportot, a verejtékező bőr egy részletét és egy hajszálérrészletet!

A csoportok az elkészült modelleken bemutatott folyamatok között hasonlóságokat keresnek, elmagya-
rázzák és demonstrálják:

1. csoport: Milyen folyamatok zajlanak a szervezetünkben, ha melegünk van?
2. csoport: Milyen folyamatok zajlanak a szervezetünkben, ha fázunk?
3. csoport: Milyen folyamatok zajlanak a szervezetünkben, ha „elállítódik” a belső termosztátunk?
Segít az 1. mellékletben szereplő 5. és 6. kép!

A foglalkozás zárásaként előzetesen kiadott feladat alapján kiselőadás meghallgatása: mi okozhatja „bel-
ső termosztátunk” meghibásodását?
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k?A testhőmérséklet szabályozásáért a hipotalamusz felelős, a lázat ennek „hőközpontja” váltja ki úgy, hogy 
ideiglenesen megváltoztatja a hőtermelés és hőleadás arányát.
Bakteriális vagy virális eredet: a láz okozója a legtöbb esetben influenzavírus, tüdőgyulladás, húgyúti fertő-
zés, bakteriális hasmenés, agyhártyagyulladás vagy agyvelőgyulladás.
Gomba, parazita: gombás fertőzés is válthat ki lázat; a gyenge immunrendszerű, esetleg daganatos betegek-
nél a kezelés alatt jelentkezhet gomba okozta tüdőgyulladás, a nyálkahártya gombásodása. 
Parazitafertőzések is okozhatnak lázat. Egyes külföldi országokban nagyobb eséllyel kaphatunk el ilyen be-
tegséget – az egyik lehírhedtebb a malária.
Oltások – Egyes oltások után szintén láz alakulhat ki, ilyen esetekben a szervezet védekező reakciója telje-
sen természetes.
Nem fertőzéses eredetű betegségek – Szöveti károsodás kialakulhat sérülés vagy tumor miatt is, a leggya-
koribb esetekben infarktus, tüdőembólia, égés, leukémia, limfóma okozza. A reumás megbetegedésben, 
SLE-ben, reumatoid arthritisben szenvedők szintén számolhatnak lázzal, de a gyulladásos bélbetegséggel 
kezelt pácienseknél is gyakori a megemelkedett testhőmérséklet. Meg kell említenünk az anyagcsereelté-
réseket, például a pajzsmirigy-túlműködést, amely esetében szintén jelentkezhet folyamatosan megemel-
kedett testhőmérséklet.
Egyszerű magyarázatok – Láz kialakulásakor természeten nem kell azonnal a legrosszabbra gondolni. Ki-
válthatja fokozott izommunka, így tehát a túlzásba vitt sport is. A nem megfelelő, túlzott öltözködés szintén 
felelőssé tehető, de a nyári hónapokban a napszúrás esélyét is számba kell venni.
Gyógyszerek – Számos gyógyszer létezik, amelyek hatására láz alakulhat ki. Közéjük tartozik számos antibi-
otikum, gyulladáscsökkentő, szívgyógyszer.

1. melléklet: Képek (1–6.)


