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3. 
foglalkozás

Niethammer Zoltán, 
Pörény Viktória, Sipos Szabina  

HÁNYFÉLE 
SZERKEZET 
MŰKÖDTETI 
A TESTEDET?

2X45 PERC

A foglalkozás során a tanulók a tüdő működését modellezik lufik és PET-palack fel-
használásával. Ezután egyik érzékszervünk, a szem és a látás működése kerül a fó-
kuszba. A gyerekek megismerkednek az optikai csalódás jelenségével és magyaráza-
tával, ezután ők is ilyen jellegű képet készítenek. 

ÁTTEKINTŐ VÁZLAT (2X45 PERC)
1. Ráhangolás: Az emberi test • 5 perc
2. A tüdőmodell elkészítése • 40 perc
3. Csalás, ámítás! Ismerkedés az optikai csalódást bemutató képekkel, majd saját 

képek készítése • 30 perc
4. Lezárás, értékelés • 15 perc

0. Előkészítés: 
A modellezéshez és a képek elkészítéséhez szükséges eszközök beszerzése, előkészí-
tése. Ld. Anyag, eszköz.

1. Ráhangolás: 
Az emberi test
A tanulók párban (tableten) megoldják a Wordwall feladatokat (1. melléklet)

Tantárgyi integráció: 
technika és tervezés, 
vizuális kultúra

Tantervi vonatkozás: 
az emberi szervezet 
felépítése, műkö-
dése, a testi-lelki 
egészség: emberi 
test fő részei, műkö-
désük

Anyag, eszköz: 
Ráhangolás: table-
tek (páronként 1 db)
Tüdőmodell: kis cso-
portonként tabletek; 
PET-palack (legalább 
2 literes), 3 db lég-
gömb, műanyag cső, 
szigetelőszalag, olló, 
ragasztó 
Optikai csalódás: 
karton vagy műszaki 
rajzlap, vonalzó, 
körző, olajpasz-
tell, filctoll, Blu 
tack, rajzszeg vagy 
gombostű, interaktív 
tábla/tabletek

Miről szól ez a tanegység?



56

2. Tevékenység: 
A tüdőmodell elkészítése
Megismerési módszerek: megfigyelés, leírás, modellezés
Cél: A tanuló elkészíti és működteti a modellt, majd megfigyeli a belégzés és a kilégzés 
folyamatát.
A tevékenység menete: 

1. 3-4 fős kis csoportok alakítása.

2. A modell részeinek és jelentésüknek a megbeszélése: 
• PET-palack = mellüreg
• műanyag cső = légcső
• Y alakú elágazás = hörgők
• léggömbök a palackban = tüdő
• palack alját borító léggömb = rekeszizom

3. A modell elkészítése kis csoportokban:
A 2. mellékletben található videó segít az elkészítésben (4.17’). Nézzétek meg!

• Vágjátok le a PET-palack alját, majd a kupakra fúrjatok akkora lyukat, hogy a 
műanyag cső szorosan illeszkedjen bele!

• Készítsétek el a Y elágazást a műanyag csőből! Ragasztóval légmentesen zárjá-
tok le az illesztést!

• A két lufit szigetelőszalaggal rögzítsétek az Y két végére!
• A bevezető csövet ragasszátok a kupakhoz!
• Végül alul húzzátok a PET-palack aljára a harmadik léggömböt!
• Az alsó léggömb húzogatásával, elengedésével jól tudjátok a tüdő működését 

szemléltetni.
• Készítsetek rövid videót a saját modelletek működéséről!

Háttér: Belégzéskor a fölfelé domborodó rekeszizom megfeszül, ettől kiegyenesedik, 
így a mellkas térfogata megnő. Ezt passzívan követi a rugalmas tüdő, így a tüdőben 
lévő nyomás csökken, és a külső légtérből a légutakon keresztül levegő áramlik a 
tüdőbe. Kilégzéskor a rekeszizom ellazul, alulról a hasüregben lévő szervek (gyomor, 
belek) földomborítják, és így a mellüreg térfogata csökken, és a tüdőből a levegő 
kiáramlik. 
Tipp: A modell akkor működik jól, ha az összes ragasztott hely légmentesen zárt. Ra-
gasztópisztoly használata esetén maga a műanyag cső is megolvadhat. Érdekesebb 
lesz a munka, ha többféle színű léggömböt kapnak a tanulók.

4. Beszámoló. A kis csoportok bemutatják a tüdőmodellről készített videókat.
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3. Tevékenység: 
Csalás, ámítás! Ismerkedés az optikai csalódást bemutató képekkel, majd saját képek 
készítése
Megismerési módszerek: Megfigyelés, vizsgálat
Cél: A tanulók tudják, hogy milyen összefüggések állnak az optikai csalódások mögött. 
A tevékenység menete: 
1. Kivetítünk a gyerekeknek optikai csalódást okozó képeket. (3. melléklet) 
2. A kivetített ábrákon a tanulók ellenőrzik, hogy tényleg párhuzamosak az adott egye-

nesek, valóban egyenlők az adott szakaszok. Méréseket végeznek vagy kitakarással 
vizsgálják az ábrákat.

3. Megbeszéljük, hogy miért látjuk másképpen az ábrákat, mint amilyenek azok a va-
lóságban.

4. Minden kis csoport választ egy-két képet, amit elkészít.

4. Tevékenység: 
Lezárás, értékelés
1. Az elkészült munkákat az iskola folyosóján vagy aulájában, jól megfigyelhető helyen 

kiállítjuk.
 Tipp: Ha nincs lehetőség az iskola folyosóján, aulájában elhelyezni a képeket, akkor 

a tanteremben állítsuk ki őket. A mérésekhez, kitakarásokhoz gondoskodjunk mé-
rőszalagról, megfelelő méretű kartonlapokról.

2. A kis csoportok körbejárnak, megnézik egymás alkotásait. Két pozitív visszajelzést 
adnak, és ha szükséges, jó tanáccsal is szolgálnak.

1. melléklet: Wordwall feladatok
2. melléklet: videó a tüdőmodell elkészítéséhez
3. melléklet: az optikai csalódást okozó képek (link)


