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Nyersanyagunk, a fa

Az ember számára ôsidôk óta a legkönnyebben elérhetô természetes nyersanyag a fa
volt. (A nyersanyagok: a természeti környezetbôl kitermelt, további feldolgozásra váró
anyagok.)
A fát az ember könnyen tudta megmunkálni, ezért ebbôl készítette a mindennapi használati tárgyait.
Ma is sok területen használják ezt az anyagában is szép természeti kincset.
1.

Az élô fának is fontos szerepe van.

Sorold fel, hogy mire használják a fát!

– állatok lakóhelye, tápláléka
– levegôtisztítás, oxigéntermelés
– élelmiszer (gyümölcs, méz)
A FAKITERMELÉS ÉS A FAFELDOLGOZÁS

Az erdôben a fakitermelés novembertôl márciusig történik, mert ilyenkor legkisebb a
fa nedvességtartalma.
1.

Írd a képek alá a fakitermelés mozzanatait! Milyen szerszámokat, gépeket használnak?

2.

A kitermelt fa helyett újakat kell ültetni! Miért?
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3.

Mire használják a fa részeit? Kösd össze a megfelelô résszel!

Tûzifa

4.

(Ipari fának nevezzük a fának a
törzsét, amelybôl a fûrészüzemekben gerendát, pallót, deszkát és lécet készítenek.)

Ipari fa

Készíts egyszerû játékokat falapocskák (spatulák) segítségével! Válassz az ötletek közül!
TUTAJ

Anyagszükséglet: 9 db falapocska
1 db gumigyûrû
ragasztó
Eszközszükséglet: kés
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REPÜLÔGÉP

Anyagszükséglet: 7 db falapocska
ragasztó
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A FA SZERKEZETE ÉS MEGMUNKÁLHATÓSÁGA

A fatörzs keresztmetszetérôl leolvasható, hogy hány
éves a fa. A fakéreg védi a fát a külsô behatásoktól.
Az évgyûrû egy sötétebb és egy világosabb részbôl
áll. Ez a fa egyévi növekedését jelzi.

Ha a fatörzset hosszában pontosan kettéfûrészelik,
akkor láthatóvá válnak a rostok, amelyek a táplálékot
szállítják a gyökértôl a levelekig.

Ha a fatörzset a közepe elôtt vagy mögött hosszában elfûrészelik, akkor a rostok szép mintájú rajzolatát látjuk.

1.

Törj el egy hurkapálcát! Milyen a szerkezete?

2.

Faragj egy lécdarabot
a rostokra merôlegesen!

3.

Mit tapasztalsz?
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Faragj a lécbôl a rostok irányában!

Mit tapasztalsz?

A FARAGÁS ÉS A ROVÁSFARAGÁS

1.

Milyen famegmunkáló eszközöket, szerszámokat ismersz? Írd a nevüket a vonalra!

2.

A szobanövények gondozása nemcsak az öntözést jelenti. A futónövényeknek támaszra is szükségük van.
KÉSZÍTS VIRÁGKARÓT!

Melyek a fô részei?

Milyennek kell lennie a földbe
süllyedô végének? Miért?
Milyen legyen a támasztó rész?
Miért?

Tervezd meg a munkát!
Elôkészítô munka:
Fô munka:
Befejezô munka:
Segít a rajz és az utasítás!

a)

b)

c)

d)
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3.

Jelöld mind a négy
oldalon!

Jelöld a két
Jelöld a faragott
szemközti oldalon!
oldalakon! Végezd
Végezd el a faragást! el a faragást!
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Csiszolással
alakítsd a karó két
végét!

4.

Hogyan díszítheted?
Régen a fából készült tárgyakat sokféle faragással díszítették a mesterek. Te is díszítheted rovásfaragással a virágkaródat.
A rovásfaragás onnan ered, hogy régen a pásztorra bízott jószág számát két pálcára
rótták fel, faragták bele. Az egyik a gazdánál maradt, a másik a pásztornál. A tél beállta
elôtt, amikor visszatért a pásztor, így számolt el a tulajdonosnak az állatokkal.

a)

b)

c)

5.

Miért van szükség lakkozásra, felületvédelemre?

6.

Hogyan szerelhetô össze az elkészítendô tárgy,
ha több részbôl áll?
a)

A kalapács helyes tartása

b)

c)
7.

KÉSZÍTS ALAPOT A GYÖNGYSZÖVÉSHEZ!

8.

Tervezd meg a munkát!

(Méret: 120×50×10 mm)

Elôkészítô munka:
Fô munka:
Befejezô munka:
9.

Hogyan távolíthatod el a félreütött szöget?
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A nézeti ábrázolás

A NÉZETEK KELETKEZÉSE ÉS ELHELYEZKEDÉSÜK

Építsd meg a következô modellt az alaprajzra!

1.

Nézz rá elölrôl, szemmagasságból úgy, hogy csak egy oldalát lásd!
Mit látsz? Rajzold le!

2.

Nézz rá bal oldalról, szemmagasságból!
Mit látsz? Rajzold le!

3.

Nézz rá jobb oldalról, szemmagasságból!
Mit látsz? Rajzold le! Jelöld a nem látható élt szaggatott vonallal!

4.

Nézz rá felülrôl, merôlegesen!
Mit látsz? Rajzold le!
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Ezek a rajzok a nézeti ábrák. Mérnökök, szakmunkások használják. A tervezô ezzel az
ábrázolással meg tudja adni a pontos méreteket. A szakmunkás a nézeti ábrák alapján
elkészíti a gyártmányt.
A nézeti ábráknak pontosan megvan a helyük.
Készítsd el a térsarkot kartonból! Segít a rajz. Ne feledkezz meg a karcolásról sem!

1.

Fektesd bele a gyufásdobozt! Ezután már ne mozdítsd el! Nézz rá elölrôl, szemmagasságból! Mit látsz? Rajzold körbe a ceruzáddal a mögötte lévô lapra! (Ne mozdítsd el!)

2.

Nézz a dobozra bal oldalról, szemmagasságból! Mit látsz? Rajzold rá a mögötte lévô
lapra, de ne mozdítsd el a helyérôl!

3.

Nézz rá felülrôl, merôlegesen! Mit látsz? Rajzold körbe!
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4.

Vedd ki a dobozt! Hajtsd szét a térsarkot!

Honnan néztél rá, amikor az elsô ábrát láttad?
Ez az elölnézet. Jelöld E betûvel!
Honnan néztél rá, amikor a mellette levô ábrát láttad?
Ez az oldalnézet. Jelöld O betûvel!
Honnan néztél rá, amikor az elölnézet alatti ábrát láttad?
Ez a felülnézet. Jelöld F betûvel!
A nézeti ábrák mindig így helyezkednek el:

E

O

F
Az elölnézettel egy vonalban és egy magasságban van az oldalnézet.

Az elölnézet alatt egy vonalban és egy szélességben van a felülnézet.

5.

Hány oldalát mutatja meg a tárgynak egy-egy nézet?

6.

Hány nézeti ábra szükséges ahhoz, hogy biztosan felismerjük a tárgyat?

7.

Nézd meg az építôelemeket!
Melyik elemnek lehet ez az elölnézete?
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8.

Nézd meg az elöl- és az oldalnézetet! Tedd
vissza a dobozba, amelyikre nem igaz a
rajz!

9.

Nézd meg mindhárom nézetet! Melyik elemre illik a rajz?

Az ábrázolt tárgy a pontos felismeréséhez két
vagy három nézeti ábrára van szükség.

A NÉZETI ÁBRÁZOLÁSNÁL HASZNÁLT VONALFAJTÁK

Írd le, melyik elem nézeti ábráit látod!

1.

Mit jelöl a vékony, szaggatott vonal?

A nem látható éleket vékony, szaggatott vonallal jelöljük.
2.

Melyik elem nézeti ábráit látod?
Mit jelöl a vastag, folytonos vonal?
A látható éleket vastag, folytonos vonallal jelöljük.

3.

Írd le, melyik elem nézeti ábráit látod!

Mit jelöl a vékony pontvonal?
A forgástesteknél a szimmetriatengelyt vékony pontvonallal jelöljük.
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GYAKOROLJ!

1.

Rajzold be a hiányzó vonalakat!

2.

Építsd meg, amit látsz!

3.

Rajzold le a hiányzó nézeti ábrákat! Ha szükséges, építsd meg!

4.

Tervezz önállóan három elembôl álló modellt! Készítsd el a nézeti ábráit négyzetrácsos
lapra!
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