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Milyen érzékszervek vannak? 

kép: Mozaik kiadó 



Érzékszervek feladatai 
                       

SZEM                                 LÁTÁS 

FÜL                                     HALLÁS,   

                                            EGYENSÉRZÉKELÉS 

ORR                       SZAGLÁS 

NYELV                                 ÍZLELÉS 

BŐR                       TAPINTÁS,  

                                             HŐÉRZÉKELÉS 

 



kép: Mozaik kiadó  

Hol helyezkedik el a szem? 



Miért van szempillánk, szemöldökünk? 

 

Mi a 

feladata a  

könnymirigynek? 

kép: Mozaik kiadó 



Az emberi szem részei 

kép: Mozaik kiadó 



Az emberi szem részei és feladata: 

ÍNHÁRTYA 

 

A szemgolyó 

külső rétege, 

elülső része a 

szaruhártya. 



Az emberi szem részei és feladata: 

SZARUHÁRTYA 

 

 

Feladata a 

VÉDELEM 

 



Az emberi szem részei és feladata: 

SZIVÁRVÁNYHÁRTYA 

 

 

 A benne lévő 

festékanyag 

határozza meg 

a szem színét. 

 



Az emberi szem részei és feladata: 

PUPILLA 

 

 

Szabályozza a 

szembe jutó 

fény 

mennyiségét 

 



A pupilla egy fényrekesz, ami a 

szivárványhártya apró izmai segítségével 

szabályozza a szembe jutó fény mennyiségét. 

kép: Mozaik kiadó 

      erős fénybe összeszűkül                                   sötétben kitágul 



Az emberi szem részei és feladata: 

SZEMLENCSE 

 

Kétszeresen 

domború 

lencse. 

Feladata a 

fénytörés. 



Közelre nézés 

A szemlencse domborúbb, fénytörése nagyobb. 

kép: Mozaik kiadó 



Távolra nézés 

A szemlencse laposabb, fénytörése kisebb. 

kép: Mozaik kiadó 



Az emberi szem részei és feladata: 

ÜVEGTEST 

 

A szemet 

kitöltő 

kocsonyás 

anyag. 



Az emberi szem részei és feladata: 

ÉRHÁRTYA 

(fekete) 

 

A szemet 

gazdagon 

behálózó erek 

alkotják. 

 Elülső része a 

szivárványhártya. 



Az emberi szem részei és feladata: 

IDEGHÁRTYA 

(piros) 

 

A szemgolyó 

belső rétege. Itt 

találhatók a 

fényérzékeny 

receptorok. 



FÉNYÉRZÉKENY RECEPTOROK 

 pálcikák                                    csapok  

130 millió található  

az ideghártyában. 

A fekete és fehér  

színeket 

különbözteti meg. 

7 millió található  

az ideghártyában. 

A színeket 

különbözteti meg. 



Az emberi szem részei és feladata: 

SÁRGAFOLT 

 

Az éleslátás helye, 

itt található  a 

legtöbb 

fényérzékeny 

csap.  

A sárgafolttól a 

csapok száma 

csökken, helyüket 

a pálcikák veszik 

át. 



Az emberi szem részei és feladata: 

VAKFOLT 

 

Itt lép ki a 

látóideg.  

Az ideghártya 

azon része, ahol 

nincsenek sem 

csapok sem 

pálcikák. 

LÁTÓIDEG 

 



 

Ha elmegyünk a szemészetre,  

akkor ezzel a táblával találkozunk! 

 

 

Mindenki el tudja olvasni a  

terem végéből  

a legalsó sorban lévő jeleket? 

 





TÁVOLLÁTÁS : 

   a közeli tárgyak képe a sárgafolt 

mögé esik 

Szemüvege domború gyűjtőlencséjű 

lesz. 

RÖVIDLÁTÁS : 

   a távoli tárgyak képe a sárgafolt 

elé esik 

Szemüvege homorú gyűjtőlencséjű 

lesz. 



Ha azt akarják  

megtudni 

színtévesztő  

vagy –e,  

akkor ilyen  

Feladatokkal 

találkozhatsz! 





Szemcsapdák 

A vonalak 

ferdék vagy 

párhuzamosak? 





 





Melyik kör mozog gyorsabban? 

 





 



 



 


