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Testünk 

 

Mi található az emberi testen? Húzd alá megfelelő a szavakat! 

 

kar, orr, hát, fenék, fütyi, szarv, szőr, láb, könyök, fül, has, mell, ujjak, váll, puni, szem, 

karom, pénisz, bőr, száj, köldök, punci, arc, emlő, boka, tenyér, hímvessző, tollazat, 

kuki, nyak, csípő, nuni, cici  

Írd be a szavakat az oszlopokba! 

 

Mit látunk a ruha fölött? 

 

Mi van a ruha alatt? 

 

Mi van a fehérnemű 

alatt? 

 

     1 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1 A képek frrása: www.detiseti.ru 
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Születünk, változunk 

 

 

Vezesd a nyilat a legfiatalabbtól a legidősebb felé! (Hány éves lehet?) 
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Folytasd a felsorolást! 

 

csecsemő kisbaba kisgyermek óvodás  kisiskolás  serdülő 

  

 

fiatal felnőtt   _____________________  _____________________ 

 

 

 

  

                                                           
2 www.google.hu 
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Sokkoló pubertás (serdülőkor)?3 

 

Olvasd el a szöveget! 

Amikor a tested megváltozik, úgy érzed, hogy más vagy, mint a többiek, más, mint amit valaha is 

tapasztaltál. Ettől érezheted magad jól is, de nem ez a gyakori. A legtöbben szégyellik, vagy 

egyszerűen csak ledöbbennek, amikor megnőnek, híznak, fejlődni kezdenek a mellei, szőrösödnek, 

zsírosodik a hajuk, megváltozik a bőrük.  

Általában a fiúkban 9-14 éves kor között, lányokban 8-13 éves kor között zajlik le. 

Tulajdonképpen ebben a korban válsz felnőtté, ez pedig egy teljesen természetes folyamat. Bár a 

lányok és a fiúk is átesnek a pubertáskoron, a lányoknál a szexuális érettség általában hamarabb 

jelentkezik, mint a fiúknál. A változások felelősei a nemi hormonok. A lányoknál az ösztrogén, a 

fiúknál a tesztoszteron az egyik legfontosabb nemi hormon. Ezek felelősek a legtöbb pubertáskori 

változásért. 

Nézzünk néhány ilyen változást, hogy mire számíthatsz! 

 

Tanulmányozd a táblázatot! 

 A lányoknál A fiúknál 

A test növekedése Megnyúlnak a karok, a lábak és a törzs.  

„Nyakigláb” 

A test szőrösödése Elkezd növekedni a szőr a karon, a lábon, a hónaljban és a nemi 

szerven. 

A nemi szervek növekedése A pubertás kor végére eléri végleges nagyságát. 

Az izzadás fokozódása Megnövekednek és aktívabbá válnak a hónaljban az 

izzadságmirigyek.  

Pattanások Eleinte csak egy-egy pattanás jelenik meg az arcon, aztán egyre 

több. 

Társas kapcsolatok A serdülők legszívesebben a saját nemük társaságát keresik. Sokat 

beszélgetnek, bolondoznak, nevetgélnek vagy problémáikat beszélik 

meg egymás között. 

A mellek növekedése Ez az első jele a serdülőkornak. 

Több éven át tart. Néha fájhat is. 

Előfordulhat, de egy idő után 

magától megszűnik. 

Alakváltozások A nőies alkat kifejezetté válik: 

kerekded formák, csípő, mellek. 

Az izomzat erősödik  

(széles váll) 

Menstruáció Az első menstruáció a 

mellnövekedést követően 

körülbelül két évvel jelenik meg. 

Nincs 

Mutálás Nincs Szembetűnő az ádámcsutka 

megjelenése, a hang 

fokozatosan mélyül. 

  

                                                           
3 www.kamaszpanasz.hu 
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Pubertás (serdülőkor) 

 

Pipáld ki a helyes állításokat!  

 

A pubertás = serdülés. __ 

A serdülés ideje alatt nem változik a gyerekek teste. __ 

A serdülés időszakában a gyerekek testsúlya és magassága is megnő. __ 

A serdülőkor 11-12 éves korban kezdődik és 17 éves kor körül ér véget. __ 

A pubertás a lányoknál később, a fiúknál valamivel előbb kezdődik.  __ 

Pubertáskor a serdülő szervezetében nagy változások történnek. __ 

A pubertás alatt kialakul a nemek közötti különbség. __ 

A nemek közötti különbségek főleg a csecsemőknél alakulnak ki. __ 

A serdülő 17 évesnél idősebb fiú vagy lány. __ 

A fiúk nemi változásai hamarabb kezdődnek, mint a lányokéi. __ 

Pubertás korban tanulunk meg járni, beszélni. __ 

Pubertás kornak nevezik a 11-17 éves kor közötti szakaszt az ember életében. __ 

 

 

Javítsd ki a hamis állításokat! 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  
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Javítókulcs 

Pubertás (serdülőkor) 

 

Pipáld ki a helyes állításokat!  

 

A pubertás = serdülés.  

A serdülés ideje alatt nem változik a gyerekek teste. __ 

A serdülés időszakában a gyerekek testsúlya és magassága is megnő.  

A serdülőkor 11-12 éves korban kezdődik és 17 éves kor körül ér véget.  

A pubertás a lányoknál később, a fiúknál valamivel előbb kezdődik. __ 

Pubertáskor a serdülő szervezetében nagy változások történnek.  

A pubertás alatt kialakul a nemek közötti különbség.  

A nemek közötti különbségek főleg a csecsemőknél alakulnak ki. __ 

A serdülő 17 évesnél idősebb fiú vagy lány. __ 

A fiúk nemi változásai hamarabb kezdődnek, mint a lányokéi. __ 

Pubertás korban tanulunk meg járni, beszélni. __ 

Pubertás kornak nevezik a 11-17 éves kor közötti szakaszt az ember életében.  
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Pubertás (serdülőkor) 

 

Nagyon izzad a hónaljad. Mit használhatsz? 

Rakd össze a szótagokból, majd karikázd be a képen! 

 

iz-dás-ló-za-gát   zo-de-dor: ______________________________________ 

                     

 

 

Megjelennek a pattanások az arcbőrödön. Mit használhatsz? Mit csinálhatsz? 

Kösd össze a mondatokat a képekkel!  

  

http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjn1ve62vLUAhXMJJoKHR7yBtkQjRwIBw&url=http://kremmania.hu/kremek/bodymed-izzadasgatlo-spray-natural&psig=AFQjCNGCeUNkdd07ygFvmN7XPCLQTEs5hw&ust=1499363481424477
http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiimrKU2_LUAhWBB5oKHQUGCHAQjRwIBw&url=http://femina.hu/egeszseg/szines-csikok-fogkrem-tubusan/&psig=AFQjCNHZx7Eq84vDj5u1BS5nOfC8HUdsKA&ust=1499363628109144
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Pubertás (serdülőkor) 
 

Írd be a vonalakhoz a szavakat! 

 

pattanások, hajzsírosság, izzadás, bőrzsírosság, szőrösödés 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 www.mozaweb.com/Lecke-BIO-Biologia_es_egeszsegtan_8-Amit_mar_tudunk_testi_es_lelki_egeszsegunkrol-104853 


