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A tevékenység rövid leírása: A vakbélgyulladással kapcsolatos ismeretek megértése nyomán képregény ké-
szítése a folyamattal kapcsolatosan.
Cél: A tanulók legyenek képesek felhasználni az internet által biztosított információkat, akár megadott 
szempontok szerinti gyűjtőmunkában is. Fedezzék fel az interneten elérhető információk tudatos szűrésé-
nek fontosságát. A megszerzett információkból irányítással, majd egyre önállóbban tudjanak összeállítani 
prezentációkat, beszámolókat. Tudatosodjon bennük az emberi testben zajló folyamatok egymásra épülő 
rendszere, lássák az összefüggést az egyes szervek működése között.  A tanulók legyenek alkalmasak elő-
zetesen megszerzett információk nyomán kreatívan különböző műfajokban, stílusban szövegeket alkotni.
Tantervi kapcsolódás: az emberi szervezet felépítése, működése, a testi-lelki egészség; az emberi test fő 
részeinek, szerveinek megismerése, megnevezése; összefüggések meglátása az egyes szervek működése 
között
Tantárgyi kapcsolódás: technika és tervezés, digitális kultúra, magyar irodalom, vizuális kultúra
Megismerési módszer: megfigyelés, leírás, összehasonlítás
Anyag, eszköz: csoportonként kartonpapír, olló, filctollak, színes ceruzák
Időigény: 2x45 perc és otthoni feladat

I. Részfeladat leírása: A tanulók csoportokban dolgoznak. Előzetesen kiadott témáknak megfelelően tablók 
készítése és bemutatása:

A) csapat: Az ember emésztőrendszerének fő részei, a vakbél és a féregnyúlvány helye
B) csapat: A bélbaktériumok fontossága
C) csapat: A kórokozó baktériumok
D) csapat: Az immunrendszer működése
E) csapat: Gyulladások a szervezetben
F) csapat: Antibiotikumok

II. Részfeladat leírása: A tanulók a kiadott szöveg értelmezése és feldolgozása után összefoglalják a vakbél 
és a féregnyúlvány szerepét az emberi szervezetben. (Szöveg az 1. mellékletben)
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III. Részfeladat leírása: A tanulók csoportokban dolgoznak. A feldolgozott információk során megszerzett 
ismereteket felhasználva készítenek egy képregényt, amelyben a vakbélgyulladás folyamatát egy várostrom 
keretében dolgozzák fel.
Segítség a karakterekhez, eseményekhez: 
1. szorgos dolgozók, földművesek: bélbaktériumok
2. a védelmet biztosító vár: féregnyúlvány
3. ellenséges betolakodók: kórokozó baktériumok
4. segítségre siető katonák: immunrendszer képviselői
5. várostrom: gyulladás folyamata
6. külső zsoldos segítség: antibiotikumok
7. elvesztett védelmi harcok vége: műtéti beavatkozás

Kreatív lehetőség nyílik esetleg „tudományos mese” vagy napló írására is.

Kapcsolódó foglalkozások: Amikor elromlik a termosztát

1. melléklet: Szöveg a vakbélről és a féregnyúlványról (Sarkadi Ferenc)
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1. Kartonpapírra képregénysablon készítése.
2. Közös munkával a képregény történetének és illusztrációjának elkészítése.
3. Képregények bemutatása.
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