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1. óra
Dohányzás és nikotin

Tantárgyközi kapcsolódás
Természetismeret, matematika, kémia

Eszköz és anyaglista
1,5 vagy 2 literes PET palack
vatta
víz

gyurma
cigaretta
gyufa

Munkavédelem
Figyeljetek a szellőzésre!!
Az eszközöket rendeltetésszerűen használjátok!

Egymás testi épségére figyeljetek!

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
1. feladat: Szerintetek a dohányzásnak a szervezetünket károsító hatásain kívül milyen egyéb rossz hatásai lehetnek? Írjatok párat!
A cigaretta büdös, így a környezetünk számára kevésbé vagyunk kívánatosak cigarettázás után. Egy doboz cigi drága nagyon, az árából sok hasznosabb dolgot vehetünk.
Minden függőség elvesz a szabadidőnkből, egészségesebb dolgokra is szánhatjuk azt
az időt, amit cigizésre.
2. feladat: A cigaretta füstje számtalan káros vegyületet tartalmaz! Nézzetek utána,
és a felsorolt vegyületek mellé írjátok oda, mire használják még ezeket!
Aceton: Oldószer, körömlakklemosó
Formaldehid: Szervek, preparált állatok tartósítása, oldószer
Ammónia: A vizelet bomlásakor keletkező szúrós szagú vegyület.
Cianid: Patkányméreg alkotója.
Kadmium: nehézfém
3. feladat Nézzétek meg az alábbi képet! Mit ábrázol? Beszéljetek róla!
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http://slaintemagazine.ie/wp-content/uploads/2015/01/healthy-lungs-vs-smokers-lungs.jpg
Egy egészséges és egy dohányos tüdőt ábrázol a kép. Beszélni kell róla, hogy a kátrány
lerakódik a tüdőben, ezzel fekete elszíneződést okoz a tüdő szövetében. A lerakódás
megakadályozza, hogy a tüdő az oxigént hasznosítja, így fulladás lép fel, légszomj alakul ki.
a.) Szerintetek melyik tüdő tartozott egy dohányos testébe?
A második
b.) Mi okozza ezt a fekete színt?
A lerakodó kátrány
c.) Vajon milyen hatással van ez a tüdő működésére? Mit akadályoz meg?
Az oxigén felvételét akadályozza, így nem jut elég levegőhöz a dohányzó. Légszomja lesz, köhög.
4. A diabemutató alapján, egészítsétek ki az alábbi táblázatot!

A nikotin hatásai…
HAJ

Elveszíti a fényét, büdös lesz és fénytelen

KÖRÖM

Töredezni kezd, hámlik
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Kipirosodik a szemfehérje, irritált
lesz,fénytelen
Romlik az ízérzékelés,
kellemetlenné válik tőle a lehelet,
a fogak elsárgulnak,
fog és ínybetegségek alakulnak ki

SZEM
SZÁJ
BŐR
TÜDŐ
SZÍV
AGY
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Gyorsabban öregedik
Nehézlégzés alakul ki. Ennek következtében
romlik a fizikai teljesítőképesség;
dohányos köhögés”
jelentkezik.
Megnehezül a szívműködés, hétszeresére nő a
szívinfarktus veszélye.
Nikotinfüggés alakul
ki; romlik a memória..

5. feladat Készítsetek „cigizőgépet”!
A kísérlet leírása:
Tölts a flakon aljára 1-2 ujjnyi csapvizet, a cigaretta köré tekerj vattát,
helyezd az üveg szájába, rögzítsd légmentesen gyurmával!
Gyújtsd meg a cigaretta végét! A flakon oldalát nyomogatva jól szellőző
helyen „szívd el a cigarettát” a gépezettel! Az üveget ne fordítsd
meg, mert a víztől a cigaretta és a vatta benedvesedik! Ha elégett a cigaretta, akkor
nézd meg a vattát! Beszéljétek meg a tapasztaltakat!
Kérdések:
1) Milyen színű lett a vatta a cigaretta elszívása után?
fekete, és sárga
2) Mi okozza ezt az elszíneződést?
kátrány és a nikotin
3.) Hol rakódnának le ezek az anyagok a szervezetedben?
a tüdőben és az erek falán
4.) Mit tapasztalsz az üveg belsejében, a cigaretta elszívása után?
Rengeteg füst maradt benne.
6. feladat: A jelenlegi tudományos kutatások szerint egy szál cigaretta elszívása 5-6
mutációt okoz a szervezetben. Számold ki, hogy egy doboz cigaretta elszívásával
hány mutáció keletkezhet egy dohányos emberben!
6* 19= 72
5*19= 92
Körülbelül 72-92 közötti számról beszélhetünk.
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Érdekességek, kiegészítések, gondolkodtató kérdések
http://www.cikiacigi.hu/kicsik/mivana.html
Érdekes online játék, a cigifüst alkotóiról.
Egy dohányzás alkalmával kb. 2 liter füst termelődik. Ami a kísérletben, az üvegben jól szemléltethető.
Egy ember számára 70 mg nikotin a halálos adag. Ez körülbelül 350 db 0,2 mg-os cigarettában található meg.

Házi feladat
1. Készítsetek plakátot a faliújságra, dohányzás megelőzés céljából!
2. Járjatok utána, hogy egy doboz cigaretta árán mennyi egészséges élelmiszert tudtok vásárolni!(egyéni)
2. óra
Koffein

Tantárgyközi kapcsolódás
Biológia, kémia, matematika

Eszköz és anyaglista
1 liter kóla
pH papír
energiaitalos dobozok

főzőpohár (2 darab)
tej

Munkavédelem
Egymás épségére ügyeljetek!

Az eszközöket csak rendeltetésszerűen használjátok!

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
1. feladat Vizsgáljuk meg a kólát!
A kísérlet leírása:
Sokak által kedvelt üdítőital, a kóla, melynek káros hatásairól már régóta tudunk, magas cukor és koffein tartalma mellett számtalan más káros anyag található benne.
Az egyik ilyen anyagot most vizsgáljuk meg!
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Két pohárba töltsetek kólát!
Az egyikbe kb. 2 dl-t, a másikba elég egy ujjnyi.
Az első pohárban lévő kólába öntsetek tejet!
Mit tapasztaltok?
A tej kicsapódik, összeáll.

saját fotó
Vajon mi okozza a jelenséget? Magyarázat:
A kólában lévő foszforsav, és a tej reakciója miatt történik. A foszforsav molekulái kapcsolódnak a tejmolekulákhoz növelve azok sűrűségét, leválasztva őket ezzel a folyadék
többi részéről.
Mérjétek meg a második pohárban lévő kóla pH értékét! Milyen értéket kaptatok?
2,8 -3 körüli értéket
Olvassátok el a címkéjén az összetevőket! Vajon melyik anyagok felelősek ezért a
pH értékért?
A szénsav, de leginkább a foszforsav
Vajon a látottak alapján a szervezetedben milyen károkat okoz ez az anyag?
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A foszforsav megköti a kalciumot, a magnéziumot és a cinket a bélben, ezzel megakadályozódik azok csontokba és fogakba való beépülése. Savasítja a szervezetet,
illetve a gyomorsavat is növeli.
Fehérjéinket károsítja, a tejes kísérlet ezt jól szemlélteti.
2. feladat Olvassátok el az alábbi cikket, és válaszoljatok a kérdésekre!
A 8 és 12 év közötti gyerekek, átlagosan 109 mg koffeint fogyasztanak naponta, ami
körülbelül 3 pohár koffeinnel dúsított üdítőnek felel meg. Már az 5 éves gyerekek is
egy pohárnak megfelelő mennyiségű koffeint fogyasztanak. Csokoládé vagy kóla formájában.
A koffein, hatással van a gyerekek alvására, az alvászavarok annál gyakoribbak, minél
több koffeint fogyaszt egy gyermek. Továbbá, fogszuvasodáshoz, cukorbetegséghez is,
vezethet a túlzott üdítőital fogyasztás, hiszen igen magas a cukortartalmuk is.
„A szülőknek óvatosabbnak kell lenniük, jobban kellene figyelniük arra, hogy gyermekeik mit isznak,” nyilatkozta egy kutató. „A gyerekeknek nem kellene koffeint fogyasztaniuk.”
A gyermekorvosoknak kulcsfontosságú szerepük lehetne abban, hogy felvilágosítsák a
szülőket a koffein káros hatásairól gyermekeikre. Továbbá a nagyobb gyermekek esetében, a társaik szerepe is megnő a koffeinfogyasztás csökkentésében. Nem egészséges
játék, egymás előtt nagyobbnak mutatni magatokat, koffeintartamú italok fogyasztásával. Figyeljetek oda egymásra, mindenekelőtt magatokra!
Kérdések:
a.) A koffeinfüggőségen kívül milyen más kockázatai lehetnek az energiaitalok
túlzott fogyasztásának?
Fogszuvasodás, cukorbetegség
b.) Milyen korán kezdenek el koffeint fogyasztani a gyerekek?
már 5 éves koruk körül
c.) Kinek a felelőssége a koffeintartalmú italok fogyasztásának visszaszorítása?
A háziorvosé megfelelő tájékoztatás formájában, de a szülőké elsősorban.
3. feladat: Beszéljétek meg, milyen hatással vannak az energiaitalok reklámjai a fogyasztásra!
A reklámok hatása igen jelentős a koffein tartalmú italok esetében. Szinte mindig a fiatalságot célozza meg. Energikus, fiatalos reklámjaik, plakátjaik felkeltik a célközönség
figyelmét.
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4. feladat: Vizsgáljatok meg egy energiaitalos dobozt. Milyen más anyagok találhatóak benne? Amelyiket ismeritek, arról beszéljetek!
Taurin, niacin, L-karnitin,
Taurin: A taurin az emberi szervezetben is előforduló kéntartamú aminosav (az
aminosavak a fehérjék alkotórészei), amely legnagyobb mennyiségben, az agyban
és az idegrendszerben található meg. A taurin segít a sejt belsejében lévő kalcium
szintjének szabályozásában.
Niacin: A B3-vitamin (niacin, nikotinsav, nikotinsavamid) egy vízoldékony vitamin.
Elengedhetetlen az ideg-, a keringési- és az emésztőrendszer megfelelő működéséhez.
L-karnitin: Az L-karnitin egy olyan aminosav származék, mely igen fontos szerepet
játszik a test zsíranyagcseréjében. Az L-karnitin az az anyag, mely a zsírsavakat a
sejtfalakba, a mitokondriumokba szállítja, oda, ahol a zsírsav felhasználásá megtörténik.
5. feladat: Nézzétek meg a kisfilmet, ami az energiaitalok alkohollal történő fogyasztásáról szól! Utána beszéljétek meg a hallottakat!
Videó: https://www.youtube.com/watch?v=uTLKjQMhz-4
Jelenleg nincs szabályozva az energiaitalok értékesítése. a szeszes italt koffein tartalmú
itallal keverik, a fogyasztó úgy vélekedik állapotáról, mintha kevésbé lenne részeg, mint
amilyen állapotban igazából van. Ennek hatására sokan tovább isznak, vagy ami még
veszélyesebb, vezetésre alkalmasnak tekintik magukat, és a volán mögé ülnek.

Érdekességek, kiegészítések, gondolkodtató kérdések
Érdekességek:
Mint minden mást is, a koffeint is túl lehet adagolni. Akár halált is okozhat, ha 5-10 gramm
(5000-10000 mg) közötti mennyiség egy egészséges felnőtt szervezetébe kerül. Ez energiaital
esetében 62-125 dobozt jelentene.

Házi feladat
1. Járjatok utána, hogy az alábbi italoknak mennyi a koffeintartalma!
Néhány ital hozzávetőleges koffeintartalma megtalálható a következő táblázatban.
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3. óra
Alkohol

Tantárgyközi kapcsolódás
Biológia, kémia, matematika

Eszköz és anyaglista
tömény etil alkohol
pipetta
tojásfehérje oldat
pH papír
tárgylemez

kémcső
desztillált víz
petri csésze, gyufa
gyufa

Munkavédelem
Figyeljetek a szellőzésre!
Az eszközöket rendeltetésszerűen használjátok!

Egymás épségére ügyeljetek!

etil-alkohol

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
1. feladat: Az alkohol vízelvonó hatásának vizsgálata.
Kísérlet leírása: 2 ml tojásfehérje oldathoz öntsetek 2 ml tömény alkoholt, jól rázzátok össze!
a.) Mit tapasztaltok? Fehér csapadék válik ki az oldatban.
Ezután öntsetek bele desztillált vizet! (Óra végén ellenőrizzétek a változást!)
Várhatóan óra végére kitisztul a folyadék.
b.) Próbáljatok magyarázatot adni a jelenségre!
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Az alkohol a fehérjemolekulák hidrátburkát reverzibilisen kicsapja, vagyis víz
hozzáadásával, ez a folyamat visszafordítható. Az alkohol a szervezetünket felépítő fehérjemolekulákkal sem bánik másként. Jelentős vízelvonó, és sejtkárosító hatásai vannak.
2. feladat: Alkossatok 4 csoportot, és nevezzétek meg az alkoholfogyasztással
való visszaélés következményeit, a füzetbe írjátok le!
1. csoport: az egyén számára; egészség romlás, személyiség problémák, anyagi
gondok, családi gondok
2. csoport: a családja számára; anyagi gondok, családi konfliktusok, elszigetelődés
3. csoport: más emberek számára; kellemetlen élmények a személlyel alkoholos
befolyásoltsága alatt, előítéletek kialakulása,
4. csoport: a társadalom számára! Kiesés a munkaerőpiacról, egészségügyi
problémákból adódóan sok költséggel jár egy függő eltartása, rehabilitációja, előítéletek súlyosbodása.
3. feladat: Nézz utána, mire használják még az alkoholt?
Oldószer, üzemanyag,
4. feladat: Egy 7,5 dl űrtartalmú palackos bor 12 % alkoholt tartalmaz. Hány dl
alkohol van ebben a palackban?
A számítást a füzetben végezd el!
100 % = 7,5 dl
12% = ?
7,5 * 0,12 = 0,9 dl
0,9 dl alkohol tartalma van egy üveg 12 %-os bornak.
5. Milyen hatása van a tartós, nagy mennyiségű alkoholfogyasztásnak?
Májzsugor, daganat, veseelégtelenség, gyomorpanaszok, nyelőcső betegségek, cukorbetegség, idegrendszeri problémák, érrendszeri problémák.
6. feladat Melyik szervben megy végbe az alkohol lebontása?
A májban.
7. Vizsgáljátok meg az alkoholt!
a.) Mit gondoltok milyen kémhatású?
Kísérlet leírása:
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Egy kémcsőbe öntsetek 5 ml etil-alkoholt! A pH papírt mártsátok bele, majd olvassátok le a színskálán milyen értéket kaptatok?
Semleges kémhatású.
b.) Vajon éghető-e?
Kísérlet leírása:
Egy petri csészébe öntsetek 5 ml etil alkoholt! Óvatosan gyújtsátok meg!
Figyeljétek, meg mi történik!
c.) Éghető, kékes színű lánggal ég.

Kép: http://cms.sulinet.hu/get/d/6cc2528e-3f10-4948-ad0f3bf7aae11470/1/4/b/Large/alk1.JPG
d.) Mi jellemző a párolgására?
Kísérlet leírása:
Cseppentsetek pipettával tárgylemezre egy csepp alkohol mellé pedig egy csepp
vizet! Mit tapasztaltok?
Az alkohol hamarabb elpárolog, mint a víz

Érdekességek, kiegészítések, gondolkodtató kérdések
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Érdekességek:
Az állatvilágban sem vetik meg az alkoholt. Számos gyümölcsevő állat, majmok, madarak, és
emlősök esetében figyelték meg kutatók, hogy a fáról lehullott, erjedésnek indult gyümölcsöt
elfogyasztva berúgnak az állatok. Esetükben is csak úgy, mint az embereknél, ez dülöngélő
mozgást, hányást, eredményez. Másnap pedig ők is másnaposak lehet.

Házi feladat
1. Írjatok egy rövid fogalmazást arról, hogy miért nem érdemes alkoholt fogyasztani!
2. Nézzetek utána az alábbi italok alkoholtartalmának! Adjátok meg %-ban és
grammban is!
Az italok alkoholtartalma (átlag):
1 liter bor 100-120 g,
1 liter sör 50 g,
1 deciliter likőr 30 g,
1 deciliter pálinka 40 g.
Az alkoholtartalmú italok közül a sörök általában 5 fokosak, a borok 10-11 fokosak, a röviditalok 35 fok körüliek (a házi készítésű pálinkák ennél erősebbek).
A különböző szeszesitalok etilalkohol-tartalma: sörök 3-6%, borok 9-16%, vermut
15-20%, likőrök 20-25%, tömény italok 35-55%.
Milyen jellegű italok tartalmazzák a legtöbbet?
A legtöbb alkoholt az égetett szeszek és rövid italok tartalmazzák.
4. óra
Cukrok

Tantárgyközi kapcsolódás
Biológia, kémia, matematika, erkölcstan

Eszköz és anyaglista
½ liter kóla cukros, és egy liter zero kóla
pár csoki csomagolás
egy-két féle üdítős palack
főzőpoharak
villanyrezsó

edények
pár müzlis doboz
mérleg
1 kg kristálycukor

Munkavédelem
Egymás épségére ügyeljetek!

Az eszközöket rendeltetésszerűen használjátok!

A kísérlet leírása, jelenség, tapasztalat
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1. feladat A kóla cukor tartalmának vizsgálata
A cukrok egyik jellegzetes tulajdonsága, hogy hevítés hatására karamellizálódnak.
Kísérlet leírása: Öntsétek az edénybe a kólákat és kevergetés mellett forraljátok fel őket!
Mit tapasztaltok?

Kép: http://eztnezd.net/wp-content/uploads/2014/11/coca-cola.png
A cukros kóla a forralás hatására sötét nyúlós masszává alakul. Állagáért a benne levő cukor karamellizálódása a felelős. A sötét színt pedig a benne lévő adalékanyagok
és színezékek adják.
A zero kólát forralva nem marad vissza sűrű massza, mivel a zero kóla nem tartalmaz
cukrot, így az nem karamellizálódott meg.
2. feladat Figyeljétek meg cukorfogyasztási szokásaitokat!
a.) Melyek a legjellemzőbben fogyasztott édességek üdítők a köreitekben?
egyéni
b) Alkossatok csoportokat! Nézzétek meg, hogy a hozzátok került csomagolásokon hány gramm szénhidrát van feltűntetve! Ebből mennyi a cukor?
egyéni
c) Mérjétek ki 1 kiló kristálycukorból főzőpoharakba a bennük lévő cukrot!
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Az összegyűjtött csomagolásokon a szénhidrátok sorban lévő értéket kell kimérni.
Figyelni kell arra, hogy az elfogyasztott mennyiséggel kell felszorozni, illetve a
szénhidrátokból a cukor érdekes a számunkra!
A tapasztalataitokat jegyezzétek le!
egyéni
Mi tartalmazta a legtöbb cukrot?
egyéni
A kimért adagok mennyire haladják meg a napi 15 grammos ajánlott menynyiséget?
egyéni

Kép: http://bikinibootcamp.blog.cosmopolitan.hu/files/2014/05/image-550x449.png
Érdemes szemléletesen kirakni, kimérni a cukrokat, hogy azok mennyisége jobban tudatosuljon!
Az iskolák egészségügyi felelősével felvéve a kapcsolatot egészségnapok keretében az alábbi
plakát megvalósítása hasznos lehet a tanulók cukorfogyasztásának visszaszorítására.
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Kép:
https://janosfut.files.wordpress.com/2012/06/1003415_285966578213867_1357732722_n.jpg

Érdekességek, kiegészítések, gondolkodtató kérdések
Érdekességek:
Vajon honnan ered a szénhidrátok elnevezés?
Az elnevezés onnan ered, hogy a szénhidrát szénből és vízből tevődik össze.

Házi feladat
Írjatok rövid fogalmazást a rejtett cukrokról, és az édesítőszerekről!!
Felhasznált irodalom
I . D. Beh, T. V. Voroncova, V. Sz. Ponomarenko, Sz. V. Sztrasko , EGÉSZSÉGTAN 6. osztály, 2014
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/az-egeszseges-eletmod
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