
 

 

Tanóra / modul címe: 
 

AZ EMBERI SZAPORÍTÓ SZERVRENDSZER EGÉSZSÉGTANA 
 

 

 

A tanóra célja: 

A legfontosabb nemi betegségek megismerése és e betegségek megelőzésével kapcsolatos 
ismeretek összegyűjtése. 
 

 

 1. Feladat 

Húzzatok ezekből a szókártyákból és próbáljátok megfejteni a kifejezések jelentését! 
 

 2. Feladat 

Javaslatot kérek, hogy mely szempontok szerint dolgozzunk fel minden sorra kerülő 
betegséget (pl.: okai és rizikófaktorai, tünetei, megelőzése)! 
 

 3. Feladat 

A csoportvezetőket kérem, húzzanak 1-1 szókártyát betegségnévvel, amit a csoport – a 
munkát felosztva – közösen dolgoz fel! 
 

 4. Feladat 

Alakítsunk csoportokat színkártyák segítségével! Válasszatok 1 színt mindannyian és 
csatlakozzatok a csoportvezetőkhöz a húzott szín alapján! 
 

 5. Feladat 

Írjátok fel a kidolgozás szempontjait a kiadott csomagolópapírra és beszéljétek meg csoporton 
belül, hogy ki, mely szempont feldolgozásáért felelős! Válasszatok időfelelőst, illetve 
beszéljétek meg, ki készít rajzot a betegséghez kötődően az A/3-as lapra! 
 

 6. Feladat 

Szedjétek össze a szempontsor szerint az adott betegségről a tudnivalókat a kiadott könyvek 
és a csoportvezetők előzetes kutatásai alapján! Vessétek össze a különböző forrásokat! 
 

 7. Feladat 

A részismereteket mondjátok el a csoport tagjainak és a kerekasztal-módszerrel összesítve 
írjátok is le a csomagolópapírra a lényeget! 
 



 

 

 8. Feladat 

Készítsetek jól látható és értelmezhető ábrát a kapott fehér kartonra az adott betegséggel 
kapcsolatban! 
 

9. Feladat 

Keressétek ki a tankönyvből az adott szervet vagy szervrendszert, amelyet a betegség károsít! 
Kapcsoljátok össze a régebbi ismeretekkel az új információkat! 
 

 10. Feladat 

Beszéljétek meg, hogy 5 percben ki mutatja be saját szavaival az adott témát, és ki ismerteti a 
rajzolt kép lényegét! 
 

 11. Feladat 
Ismertessétek (a csoportok sorszáma alapján haladva) az adott betegséggel kapcsolatos 
tudnivalókat társaitoknak! Közben jegyzeteljétek le a lényeget! 
 

 12. Feladat 

10 önként jelentkezőt kérek! Minden játékos húzzon egy összehajtott lapot, amit még nem 
szabad kinyitni! Álljatok párba véletlenszerűen!  
Most válasszatok olyan párt, akit a legszimpatikusabbnak találtok!  
A legkedvesebbnek ítélt társsal cseréljétek ki az összehajtott lapokat!  
Most bonthatjátok ki a cédulákat! 
 

 13. Feladat 

Hallgassátok meg a kortárs előadó AIDS-ről szóló összeállítását! 
 

 14. Feladat 

Rendezzétek közösen a táblán lévő szókártyákat a megfelelő betegség alá! 
 

 15. Feladat 

Olvassátok fel és értelmezzétek a Biológia 11. (Mozaik) 286. oldalán leírtakat! 
 

 16. Feladat 

Öt percben írjatok le pár gondolatot „Én és a promiszkuitás” címmel! A titkos gondolataidat 
tartalmazó lapot zárd be a borítékba! A borítékra tegyél egy jelet, amit csak te ismersz!  
Cseréljétek el a borítékokat egymás közt és bontsátok fel! 
 
 



 

 

 17. Feladat 

Mondjátok el gondolataitokat, melyek legelőször felötlenek bennetek a Tolouse– Lautrec 
képek láttán!  
Mi a véleményetek a nyilvános házak létjogosultságáról?  
Üljön az ablak felöli padsorba az, aki szükségesnek tartja ezen intézményeket! Velük 
szemben foglaljon helyet, aki nem osztja ezt a véleményt!  
Támasszátok alá érvekkel a nyilvános házakról alkotott véleményeteket! 
 

 18. Feladat 

Oldjátok meg a kapott keresztrejtvényt a következő órára! 
 

 19. Feladat 

Otthon írjátok le pár sorban azt is, hogy a mi iskolánkban milyen rizikófaktorokat láttok a 
nemi betegségekkel kapcsolatban (pl.: higiénés körülmények) és milyen javaslatotok lenne a 
problémák kiküszöbölésére, a megfelelő szokások kialakítására! 


