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Kedves Ötödikes tanuló!  

Ez a könyv egy kicsit a múltat is bemutatva és a jövô felé tekintve segít eligazodni a mesterséges kör-
nye zet ben. Használatával megtanulhatod, gyakorolhatod, hogyan lehet észszerûen, környezetünket 
védve újat alkotni.

A Technika és tervezés tantárgy több utat is kínál a célba éréshez. Az egyes utakon más és más tan-
anya  gokkal ismerkedsz meg, másféle tevékenységeket fogsz végezni, elmélyülve egy-egy területen. 
A tan  tárgy kínálta négyféle út négy tartalom, amit moduloknak nevezünk és az ábécé betûivel jelöljük.

A modul: Épített környezet – tárgyalkotás technológiái: középpontjában az embert körülvevô mes-
ter  séges környezet, az épített tér áll. Különösen a település, a települést meghatározó tényezôk, a la kó-
környezet. Az órákon sokféle makettépítési feladat elvégzésére nyílik lehetôség.

B modul: Háztartás-ökonómia – életvitel technológiái: az önellátásról, a másokról való gondoskodás-
ról szól. Középpontjában a család áll. Tananyaga és tevékenységei a négy fô családellátó tevékenység 
kö  ré szervezôdik: gazdálkodás és munkamegosztás, otthonteremtés, textiltechnika és ruházkodás, táp-
lál  kozás és táplálás.

C modul: Kertészeti technológiák: ez a modul az iskolakerti munkára épül. Az órákon kiderül, hogy 
a naponta fogyasztott élelmiszer honnan, hogyan kerül az asztalra. Zöldség- és gyümölcsfélékkel ismer-
ked  hetsz. Megtanulhatod, hogyan tudsz egészséges élelmiszert termeszteni.

D modul: Modellezés – tárgyalkotás technológiái: mûhelymunkára épül. Középpontjában a környezet 
anyagainak megismerése és felhasználása áll. Az anyagvizsgálat, a megmunkálás és a tárgykészítés so-
rán szerezhetsz ismeretet, tapasztalatot a különbözô anyagok legfontosabb tulajdonságairól. Sôt, a 
gé pek világába is betekinthetsz! 

A tankönyv végén egy Tudástárat találsz. Csupa olyan ismeretet és információt tartalmaz, amit mind-
egyik modulnál használni tudsz. Lapozd végig még az elsô óra elôtt. Késôbb pedig akkor használd, ha 
ela  kadsz egy munkafolyamatban. A leckék szövegében találsz olyan feladatot, ahol utalunk a Tudástár-
ra. Olyankor mindig lapozd fel. A Tudástár része a tankönyv végén található, kihajtható Környezettuda-
tos  ság infografika is. Ezt követi a Kislexikon, amelyben a négy modulban elôforduló szakkifejezések 
rövid meghatározása található. Szintén a könyv végén található pár kiemelhetô sablon, amelyre a 
tankönyv meg fe  lelô feladatainak elvégzéséhez lesz szükséged.

Technika és tervezés órán csak egy modullal fogsz foglalkozni. Azonban a tankönyv lehetôséget ad 
ar  ra, hogy bármelyik másik modul tartalmával, tevékenységével is megismerkedj. Használd okosan!

A modul tananyaga a könyvben leckékre tagolódik, amelyben számozott kérdések vezetnek végig. 
Van, hogy a kérdésre megtalálod a választ a lecke szövegében. De nem minden kérdés ilyen. Vannak 
olyanok is, amelyek segítenek gondolkodni, a véleményedet kialakítani a témával kapcsolatban. A tan-
könyvi ismeret megértéséhez néhol tudásbôvítô érdekességek is szerepelnek. A munkálkodás fela da tait 
hal ványzöld háttérszín emeli ki. Ha piros felkiáltó jelet látsz egy keretben lévô szöveg mellett, ak kor min-
dig nagyon figyelmesen olvasd el, jól jegyezd meg és kövesd, mert ez segít abban, hogy ne érjen ba leset.

Az alábbi jelölések segítenek eligazodni a tankönyvben:

Feladat

Munkálkodás 

Érdekesség

Figyelmeztetés a baleset elkerülésére 

Készen állsz? Akkor rajta, kezdjünk, hogy megéld az alkotás örömét, az emberi tevékenység jelentô-
ségét, hogy feszegesd képességeid határát, hogy büszke légy arra, amit létrehoztál!

Örömteli munkálkodást kívánnak a tankönyv szerzôi!

1. Keress az interneten lakásmeghatározásokat! 
Hasonlítsd össze, hogy mennyiben jelent mást 
ez a fogalom egy jogász és egy építész szá má ra!

M

Európai Szociális
Alap

B e v e z e t ô
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6

Épületek
Fogalmazd meg, hogy mi a különbség 
a ház és a lakás között!

A1

A ház és a lakás

A ház egy falakkal körülvett, tetôvel lefedett zárt 
tér. A háznak van ajtaja és ablaka. Az ajtókat és 
az ablakokat összefoglaló néven nyílászáróknak 
ne  vezik. Ezek biztosítják, hogy a ház zárható le-
gyen, és védelmet nyújtson a külsô hatások (pél-
dául az idôjárás, a hívatlan látogatók) ellen.

A lakás fogalmát még nehezebb meghatá roz-
ni, pe dig mindenki tudja, hogy ez az a hely, ahol 
„otthon” vagyunk. Itt alszunk, pihenünk, vendé-
ge   ket fogadunk, a dolgainkat tároljuk, tisztálko-
dunk, étkezünk.

1. Keress az interneten lakásmeghatározásokat! 
Hasonlítsd össze, hogy mennyiben jelent mást 
ez a fogalom egy jogász és egy építész szá má ra!

Ha röviden akarunk fogalmazni, a lakás az 
a hely, ahol az emberek a testi épségüknek, az 
egészsé gük nek és az anyagi javaiknak megvé-
dése cél já ból alkalmas módon berendezkednek.
Azokat a házakat, melyekben lakások vannak, la-
kó háznak nevezik. Mivel egy lakásban általában 
egy család él együtt, annak a lakóházaknak, 
mely ben csak egy lakás van, családi ház a neve.

2. Próbáld megbecsülni, hogy melyik épületben 
hány lakás lehet! Mire figyeltél, amikor a becs-
lést elvégezted?

Négyemeletes lakóház

Toronyház

Biztos megszámoltad az emeletek, az ablakok 
és az erkélyek számát, abból próbáltál meg követ-
keztetni.

3. Az a ház, amelyikben a ti lakásotok van, me-
lyik  re hasonlít legjobban?

A természetben az állatok is védelmet ke res nek az idôjárás 
vi szontagságai és a raga do zók elôl. A madarak fészket rak 

nak, az er dei va  dak a sûrû növényzet között, eset leg bar lan    gok
ban, üregekben, lyukakban ke resnek bú   vóhelyet. Ezeket a he lyeket 
rend s ze resen fel keresik, féltékenyen ôrzik; azaz már az álla tok is 
választanak maguknak la kó helyet. A va  dászó, gyûj tö getô ôsem ber 
is ilyen helye ken keresett magának elôször haj  lé  kot. Az é pí  tészet 
akkor kezdôdött, amikor lombokból sátrat ké  szített az esô el len, és 
szélfogót a lég áram elterelésére. Ezek tôl a kez deti lé pé  sek tôl, ame
lyek a test vé delmét célozták, hosszú út vezetett a mai há zakhoz, 
melyek fela da ta lényegében ma is ugya nez.

Családi ház
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7A1  Épületek

A lakás közvetlen környezete

A lakás közvetlen környezete: az épület, az 
épü le ten belüli közös területek, az udvar a rajta 
ta lálha tó melléképületekkel és a kert.

4. Milyen területek lehetnek egy lakóépületben, 
amelyek nem részei a lakásnak?

5. Milyen melléképületeket ismersz?

Túra az iskola körül

Iskola

6.  Milyen árulkodó jelekbôl lehet felismerni az 
iskola épületét? 

A legegyértelmûbb jel bizonyára egy tábla, 
amelyre fel van írva az iskola neve. Lehet, hogy 
ez a bejárat felett olvasható. Egy épü let alakját, 
nagyságát az alapvetô feladata ha   tározza meg. 
Egy iskola alapterülete nagyobb, mint egy lakó-
épületé. Általában sokkal szélesebb, mint amilyen 
magas. Az iskolaépület gyakran szim metrikus.

Egy ház külsô képét a homlokzat és a nyílás-
zárók (ajtók, ablakok) helye, kialakítása hatá roz-
za meg. Az iskolák kapuja sokkal szélesebb, mint 
egy lakóházé. Sok egyforma, egymáshoz kö zeli 
ablaka van. Az ablaküvegek sokszor a gye re kek 
által ké szített díszekkel vannak dekorálva. Az is -
ko la udvarán na gyon sok, közel egykorú gye rek 
játszik. Van sportudvara. A leírtak csak álta lá  ban 
jellemzik az is kolaépületeket, miközben ti a való-
ságban sokkal több jellemzôt össze gyûj  töt te tek.

A homlokzat az épületnek utcára, udvarra 
vagy kertre nézô, általában nyílásokkal áttört 
fa la. Szabadon álló épületnek négy homlokzata 
van. Ezek közül az utca felé nézô „legdísze-
sebb” a fôhomlokzat. Legtöbbször a bejárat is a 
fôhomlok zaton van.

Az épület megjelenését, hangulatát befo lyá sol-
ja a tetô, mely lehet magas vagy lapos. A magas tetô 
legfontosabb típusai az alábbi ábrán lát ha tóak:

Nyeregtetô       Félnyeregtetô      Kontytetô             Sátortetô

A sátortetô alapja nemcsak négy
zet, de másféle sokszög is lehet, 

ilyenek például a templomok, kastélyok 
tornyai. A kör alapú tetôt kupolának 
hívják.

7.  A te iskoládnak milyen a 
te teje? És a lakóházatok-
nak?

Munkálkodás

Válassz ki egy általad jól ismert épületet, pél-
dául a lakóházadat vagy az iskoládat, amely-
nek majd el fogod készíteni a kicsi nyí tett má-
sát. A feladat elvégzéséhez a következô lec kék 
nyújtanak segítséget.

Munkálkodás

Járj nyitott szemmel! Ezt az utasítást még sok-
szor fogod olvasni ebben a könyvben. Minden 
eset ben arra biztat, hogy más szemmel nézz rá 
az általad már jól ismert dolgokra, egy meg-
a dott szem pontnak megfelelôen. Meg fogsz 
lepôdni, hogy mennyi új részletet tudsz fel-
fedez ni, mennyi új ismerethez jutsz, ha nem-
csak ránézel valamire, hanem alaposan meg is 
figyeled azt.

Az elsô feladatod: járd körbe az iskolád 
épü  le tét egy jegyzetfüzettel a kezedben, és 
ke  ress olyan árulkodó jeleket, amelyekbôl egy 
idegen számára is kiderül, hogy az nem egy 
la kóépület, hanem iskola. Készíthetsz fény-
ké  peket is, de ebben az eset ben is fel kell je-
gyez ned, hogy az egyes fo tó kat miért tartod 
bizonyító erejûnek. Ha nem egye dül, hanem 
egy barátoddal párban végzed el a feladatot, 
különbözô dolgokat is észre fogtok ven ni, így 
ketten együtt gyorsabban és pontosabban 
tudjátok a feladatot teljesíteni.
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8

Makettépítés
Felismered, hogy Budapest melyik épülete látható 
az alábbi képen?

A2

Ez a budapesti Nyugati pályaudvar képe. De van 
benne egy kis csavar. Ha alaposabban megnézed, 
a jobb oldalon látszik egy korlát, mögötte pedig 
egy emberi alak. A képet ugyanis nem a pályaud-
varról, hanem annak egy kisebb másáról, azaz a 
makettjérôl készítették. A makettet 2020 elején 
lehetett megnézni Budapesten egy vasútmodell- 
kiállítás részeként.

Makett vagy modell?

Tudod, hogy az épület kicsinyített mását miért ma-
kettnek, a síneken száguldozó kisvonatokat meg 
miért modellnek nevezik? A válasz benne van az 
elôzô kérdésben. A makett az eredeti kicsi nyített, 
lehetôleg alak- és mérethû másolata. A modell az 
eredeti valami lényeges tulajdonsá gát, például 
mûködését kívánja lemásolni. A ma kettnél fon-
tos szempont, hogy minél jobban ha sonlítson az 
eredeti tárgyhoz, a modelleknél ez nem hátrány, 
de nem is elvárás. Gondolj arra, hogy természeti 
jelenségeket is szoktak kísérle tek kel modellezni. 
Egy terület beépítését maket ten és nem modellen 
szokták szemléltetni, és a sa ját lakóházatokat is 
egy maketten tudod bemutat ni.

Mielôtt hozzákezdenél a feladathoz, nézd át, 
hogy milyen anyagok állnak a ren del ke zé sed re!

A makettkészítés anyagai

Papír

A papírral könnyû dolgozni, sokféle színben, mé-
retben és sokféle vastagságban kapható.

Minél nagyobb léptékben tervezed a házat, 
annál vastagabb papírra van szükséged, hogy a  
tartása megfelelô legyen. Nincs más dolgod, mint 
körbejárni a házat, és az egyes vetületeit sorban 
egymás mellé felrajzolni. Ha még nem tudod, mi 
a vetület, olvasd el a Tudástár Mûszaki ábrázolás 
szabványai címû lecké jét!

Az ajtókat, ablakokat rajzolhatod, festheted 
vagy egy késsel ki is vághatod. A hajlítási élek 
karco lása után össze kell hajtani, és a két szélét 
össze kell ragasztani. Ha pontosan mértél, már 
kész is a ház. A tetô külön felragasztható.

Papírház

Fa

Fából sokkal tartósabb, idôtállóbb építmény ké-
szít hetô, mint papírból. A fát lehet pácolni, fes-
te ni, lakkozni, ami szebbé, tartósabbá teszi az 
el készült mestermûvet. A barkácsboltokban több-
féle fából és különbözô méretben készült lé cek, 
lapok és rudak kaphatók. De egy épületma kett-
hez elegendô lehet egy fûrészüzemben vagy asz-
ta losmûhelyben leesô maradék faanyag is. Kisebb 
há zakat készíthetsz tömör fából. Vágni egyenes 
és ferde vonal mentén fûrésszel, alakítani ráspoly-
lyal lehet. Fontos a vágási felületek csiszolása.

A modell a tudomány számos ágában gyakorta használt szó 
a kü lönféle fogalmak és rendszerek szerkezeti leírására. Ugyan

ak kor modell az a személy is, aki például fotókon, képzômûvészeti 
alkotásokon vagy divatbemutatókon szerepel.
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9A2  Makettépítés

Tömörfa-házikók

Falapokból is készíthetô épület. A négy oldalt és a 
tetôt ki kell fûrészelni, majd ráspolyozni, csiszolni, 
végül az elemeket összeragasztani.

Ház falapokból

Ház készülhet fa-
lé    cek vagy csaplécek, 
hur    ka  pálcák, esetleg 
ha    son ló vas tagságú gal-
lyak egy    máshoz il lesz-
té   sé vel, ra  gasz  tásával 
is. Ak kor lesz esztétikus, 
ha a szükséges ele me-
ket pon tosan mé  red és 
vá  god. A képek ala pos 
ta    nul  mányozása se   gít -
sé    get nyújt az el ké  szí tés 
menetének meg  ter ve -
zéséhez.

Faházak

Kép lékeny anyagokból (például agyagból, ki-
é get hetô [süthetô] gyurmából) egészen különle-
ges formájú építmények is készíthetôk, ráadásul 
megmunkálásukhoz nincs szükség speciális szer-
szá mokra. Normál állapotban kézzel könnyen 
ala kíthatók, de vigyázni kell, nehogy kiszáradja-
nak, mert akkor merevek, törékenyek lesznek. 

Téglaház

Festett  agyagkunyhó

Kép lékeny agyagból apró téglatestek 
formálása után valódi téglaházhoz 
hasonló építmény is ké szíthetô. 
Kiégetésnél vigyázni kell arra, hogy 
pon  tosan tartsd be az adott anyag-
hoz mellékelt hasz ná lati útmutatót.

Téglákat, „köveket” for   mába ön-
tött modell gipsz   bôl is készíthetsz.

Épületmakett gyurmatéglából 
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3D nyomtatással készült házmakett

Ezeknek az anyagoknak a tulajdonságairól, 
meg munkálhatóságukról sokkal többet megtud-
hatsz a „D” modul megfelelô leckéibôl. Érdemes 
az abban leírt anyagvizsgálatokat is elvégezni.

Ez után nincs más dolgod, mint hogy a meg-
felelô anyag és technológia kiválasztása után 
neki állj a házmodell megtervezésének, majd az 
el készítésé nek.

 Ráadásul ezeknek az anyagoknak az ismételt 
felhasználása csökkenti a szemét mennyiségét. 
Arra azon  ban figyelni kell, hogy ne használd fel a 
ve szé lyes anyagok, vegyszerek csomagolását! 

Az egyik legjobban használható anyag a hun-
garocell. Vastagságától függôen késsel vagy fû-
résszel is darabolható. Egy hôdrótos vágóval (ami 
az a nyag hôre lágyulási képességét használja ki) 
szin  te bármilyen íves forma kialakítható belôle. 
A hungarocell darabok festhetôk, egymáshoz ra-
gaszt hatók, de nem mindegy, hogy mivel. Egyes 

Egyszerû házikó 
hungarocellbôl

Mûanyag

Tulajdonképpen a süthetô gyurma is mûanyag, 
mely hôkezelés után kemény, vízálló anyag gá 
alakul át. Az üzletekben nagyon sokféle mû-
a nyag  ból kaphatók lemezek, rudak, csövek és 
egyéb profilok. A háztartásokban sok mû anyag 
cso  magolóanyagot kidobnak, amit maket tek ké-
szí téséhez kreatív módon fel lehet használni. 

Hungarocell házak

Tömör gyurmaházak

A 3D nyomtatási eljárás vékony rétegek egymásra rakásával 
készíti a tárgyakat. Piacra kerülésükkor a 3D nyomtatók még 

rendkívül drágák voltak. Áruk jelentôsen csökkent, így egyre szé le
sebb körben használják azokat. Legelterjedtebbek és legolcsóbbak a 
mû anyag szálolvasztásos technológiával dolgozó nyomtatók. Ezek 
egyszerre egy réteget formáznak a hôre lágyuló alapanyagszálból, 
amely a nyomtatófejre helyezett fúvókán keresztül áramlik ki.

vegyszerek oldják a hungarocellt, ezért minden-
képpen ragasztási próbát kell vé gez ni. Meg kell 
oldani a keletkezô hulladék meg fe lelô elhelyezé-
sét is. A hungarocell például nem rak ható szelek-
tív gyûjtôbe, csak hulladékudvarban adható le. 

3D nyomtatás

A 3D nyomtatók hôre lágyuló mûanyagból építik 
fel a megtervezett tárgyakat. A digitális mo dell 
el készítése az eddigiektôl eltérô ismereteket kí-
ván, de az is megtanulható.
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A valóság ábrázolása
Mit jelentenek a következô fogalmak: vetület, nézet, 
homlokzat, makett?

A3

Méretarány

Az a feladatod, hogy elkészítsd egy épület ma-
kett  jét. Ehhez készítened kell egy tervrajzot. A va -
   lóságos, háromdimenziós tárgyakat nagyon ne-
héz sík ban ábrázolni, ezért alkották meg a mû-
szaki áb rázolás szabványait. Errôl a Tudástár 
T8 lecké jé ben olvashatsz részletesen. A mûszaki 
rajz, ha csak lehet, eredeti méreteiben ábrázolja 
a tárgya kat. De egy ház biztosan nem fog elfér-
ni egy pa pír lapra, ezért le kell kicsinyíteni. Azt, 
hogy a le raj zolt méret mekkora a valóságban, a 
mé reta rány fejezi ki. Az eredeti méretben készült 
áb ra mé retaránya M 1 : 1. Ez úgy olvasandó, hogy 
a rajzon jelölt méret megegyezik a valós mérettel. 
Az M betû után az elsô szám a rajzon lévô mére-
tet, a má sodik a valós méretet jelöli. Kicsinyítés 
ese tén a második szám nagyobb egynél, például 
M 1 : 2. Ez azt jelenti, hogy a rajzon a tárgyat az 
ere deti mé ret felére csökkentették le, azaz az 
összes mére te az eredeti fele. Természetesen a 
na gyon pici tár gyakat fel kell nagyítani ahhoz, 
hogy minden rész letük jól látható legyen. Kétsze-
res nagyításnál a méretarány jelölése M 2 : 1.

1. Keress olyan tárgyakat, amelyeket csak kicsi-
nyít ve, és olyanokat is, amelyeket csak nagyít-
va tudnál ábrázolni egy A/4-es rajzlapon!

Épület tervrajza

Tervezés

Mint azt már tudod, a makett egy tárgy kicsi-
nyí tett vagy nagyított mása. Fontos, hogy minél 
jobban hasonlítson az eredetire, ezért elkészítése 
elôtt alaposan meg kell figyelni az épületet min-
den oldalról.

Egy épületnél a legfontosabb az alaprajz. Az 
egyszerûbb alaprajz – téglalap, négyzet – kevés-
bé bonyolult szerkezeteket igényel, de gyakori 
az „L” alakú alaprajz is.

Épület és alaprajza

2. Milyen alaprajza van a grafikán látható ház-
nak? Milyen a tetôformája?

3. Ha fából akarnád elkészíteni a makettjét, mi-
lyen két geometriai alakzatot kellene egy más-
hoz illesztened?

4. Rajzold le a házat felülnézetbôl!

Ugye egy téglalapot rajzoltál, a közepén egy 
vas tag vonallal?

Nyeregtetô felülnézetbôl
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Egy házmakett kiterített papírhálója, az elkészítéshez szükséges ragasztási fülekkel

A ház külsô képét a homlokzatokon lévô ajtó és 
ab lakok alakja, mérete és elhelyezése határozza 
meg. Készíts minden falról egy-egy váz latot! Járd 
kör be az épületet, és minden homlokzatra rajzold 
be a nyílászárókat! Ha az épület nem körüljár-
ható, mert két oldalról házak veszik körül, akkor 
azo kon a falakon biz tos nincsenek nyílászárók. 
Mérd meg, hogy az ajtó milyen széles és milyen 
ma gas! Határozd meg az ablakok nagy ságát, azt, 

Munkálkodás

Rajzold le az általad választott épület alapraj-
zát – ez lehet egy egyszerû szabadkézi vázlat is.

Mérd meg az épület hosszúságát és szé les-
sé gét – ehhez a Tudástár A hosszúság mé ré-
se leckéjé bôl nyer hetsz ötleteket. Ha a tég la-
lapnál bo nyo lul tabb az alaprajz, nem elég két 
mérés, min den mé retet meg kell ha   tároznod! 
A mé  ré sek ered mé nyeit jegyezd fel az alaprajz 
meg  fe lelô olda lai hoz.

A nyeregtetôs házakat két, egymással szöget 
be zá ró téglalap borítja. Papírmakettnél ez illeszt-
he tô az egyenes falszakaszokhoz, de külön is el-
ké szít hetô, és a házra utólag ráragasztható.

5. Keresd meg, hogy a papírháló mely vonalai-
hoz fog illeszkedni a nyeregtetô egyik, és me-
lyekhez a másik oldala, mert ez határozza meg 
a szükséges téglalapok nagyságát. Egybevágó 
lesz a két oldal? A válaszodat indokold!

Mivel ez az elsô ilyen feladatod, a tervezésnél 
elvégezhetsz bizonyos egyszerûsítéseket, pél  dául 
elhagyhatsz erkélyeket, teraszokat. Túl bo  nyolult 
alaprajz helyett is tervezhetsz egy sze rûbb formát.

Meg kell állapítanod az épület magasságát 
is. Ez nem egyszerû, és biztos nem jutsz pontos 
eredményhez, ezért próbáld megbecsülni. Se gít-
ségképpen elmondható, hogy Magyarorszá gon 
egy szint átlagosan 3 méter, de régebbi bér-
házaknál ez sokkal több is lehet. Próbálj meg 
mi nél több ötletet összegyûjteni arról, hogy ho-
gyan tudod ezt megvalósítani. Például a legfelsô 
ab lakból kilógatsz egy zsineget, és megméred a 
hosszát, megkérsz egy felnôttet, hogy segítsen 
meghatározni, vagy megkere sed az épület terv-
raj zát.

Magasság mérése

Egy iskola fôhomlokzatának rajza
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hogy milyen magasságban kez dôdnek és mekko-
ra közöttük a távolság. Azonos nagyságú abla kok 
kö zül elég csak e gyet megmérned. Ha az ablak 
túl ma gasan van, nem tehetsz mást, mint becslést 
végzel.

Papírház garázzsal

A mérések után meg kell határoznod azt a mé-
ret arányt, amiben elkészíted a saját ma kette det. 
A könnyebb számolás érdekében ajánlott, hogy 
egy centiméter legyen egy méter.

6. Meg tudod mondani, hogy ez mekkora mé ret-
a rányt jelent?

Lehet, hogy többemeletes toronyháznál még 
emellett a méretarány mellett is túl nagy lenne a 
makett. Ekkor ajánlott egy nagyobb, például az 
M 1 : 200-as méretarány választása.

7. Mekkora lesz egy 30 méter magas toronyház 
makettje, ha 1 cm egyenlô egy méterrel? Mek-
kora lesz az M 1 : 200 méretarány ese tén?

A sátortetôt sokkal nehezebb elkészíteni, mint a 
nyeregtetôt, de nem lehetetlen. A „D” modul pa-
     pírmunkái között találsz sá tortetôs háztípust is. Ala  -
posan tanul mányozd, mielôtt belefogsz a saját sá -
tortetôd megszer kesz tésébe! De az sem baj, ha egy-
  szerûsíted a választott épületed te tô szer ke ze tét!

Ha mindezt tisztáztad, nekiállhatsz a makett el-
készítésének. Ha a választott épület alap ja nem 
téglalap, még papírház esetén is ér demes több 
egyszerû geometrikus formából összeállítani azt.

A végzett munka értékeléséhez szintén a Tu-
dás tárban találsz támpontokat. Ennél a feladat-
nál kiemelt értékelési szempont az elkészült 
makettnek az eredetihez való hasonlósága, figye-
lembe véve az egyszerûsítéseket.

A3  A valóság ábrázolása
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Élet a településen
Faluban vagy városban élsz? 
Szeretsz ott lakni?

A4

Települések

A település olyan hely, ahol emberek leteleped-
tek, laknak és dolgoznak. Egy településnek biz-
to  sítania kell lakosai számára a lakóhelyen és a 
mun   kahelyen kívül az oktatást, az egészségügyi 
és szociális ellátást, a kulturális, szórakozási, spor-
to lá si, vásárlási lehetôségeket.

A település a lakosság által használt létesítmé-
nyek (lakó-, munka- és pihenôhelyek, szolgálta-
tóintézmények) egysége. A Magyarországon jel -
lem   zô két településforma a város és a falu.

A város és a falu földrajzi fogalom. Községnek a saját ön kor
mányzattal rendelkezô kisebb települést nevezzük. A minden

napi szóhasználatban a falu és a község kifejezést azonos ér te
lemben használjuk, pedig a község közigazgatási fogalom. A városi 
típusú településeknél a kétféle elnevezés megegyezik (vá ros – város).

Egyutcás falu

ÉszakMagyarországon és a DélDunántúlon, tehát a hegy
vidéki te rületeken rengeteg apró és törpefalu található. Az Al

földre in kább a nagy kiterjedésû óriásfalvak, illetve a másik vég let, 
a ta nyák jellemzôk. A tanyák olyan magányos (szórvány) telepü
lések, ahol a la kó hely és a munkahely egybeesik. Szórványtele pü
lésnek számít még a major (gazdasági központ és lakóhely), a farm 
(gépesí tett mezôgazdasági nagyüzem és lakóhely).

A falusi élet elônyei közé tartozik az olcsóbb 
te le kár, a bé ké sebb, nyugodtabb élet, a közösség 
na gyobb összetartása, az állat tartási, növény-
ter mesztési, kertészkedési lehetôség. Hát rá nya, 
hogy keve sebb a munkalehetôség és kisebb a 
szol gáltatá sok köre.

A város

A város valamilyen – például kulturális, ipari vagy 
kereskedelmi – jelentôsége miatt központi sze-
rep  kört betöltô település. A központi sze rep kör 
azt jelenti, hogy nemcsak saját la kos sá gát, hanem 
a környezô településeken élô ket is szolgálja. Ré-
geb ben általában nem a falvak fej lôdtek városok-
ká. A szárazföldi és vízi utak men tén, nemzetközi 
kereskedelmi cso móponto kon alakultak ki. A bá-
nyavárosok va lamilyen nyers anyag (például szén, 
vas, olaj) ki ter melése köré te lepültek. Vannak to-
váb bá is kolavárosok, üdü lô- és fürdôvárosok.

Az elsô városok i. e. 4000 körül jöttek létre az ókori Mezo
po támia területén. Késôbb a Római Birodalom városainak 

jellem zôje volt a nagymérvû építkezés, fényûzés és a tömegek szó 
ra koz tatása. A nagy népesség miatt többszintes, általában hat–hét 
 emeletes lakóházakat is építettek. 

Az ókori Pompeji városának egyik utcája

A falu

A falu a városnál rendszerint kisebb településfor-
ma. A történelem folyamán a falvak lakossága 
fôként mezôgazdasággal foglalkozott. Ez a régi 
fal vak alaprajzában is megmutatkozik, a házak-
hoz mindig nagy telek tartozott. A szalagtelkes 
falu egymás mellett fekvô keskeny, hosszú, sza-
lag alakú telkekbôl áll. Ezek lehetnek egy- vagy 
többutcásak, esetleg középen orsó alakban ki szé-
le sedôek. A halmazfalu belsô magja sza bály talan 
alaprajzú, ugyanakkor külsô határai hoz zá ve tô le-
gesen kör formájúak. Ez az elrendezés a síkvidéki, 
elsôsorban az al föl di falvakra jellemzô.
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15A4  Élet a településen

Míg a falvak lakossága jórészt azonos munkát 
vég  zett, földmûvelésbôl és állattenyésztésbôl élt, 
addig a város népessége sokfajta tevékeny ség -
ben vett részt, lakói különféle mesterséget foly   -
tattak. A falusiak a városba hozták be a fe les le-
ges terményt eladni, itt szerezték be azokat a 
dol  gokat, amiket maguk nem tudtak elôállítani. 
A városokat fallal vették körül, há bo rú esetén a 
kö r nyék lakossága is itt keresett vé delmet.

Fallal körülvett középkori város (Mdina, Málta)

A fallal körül vett középkori városokban a helykihasználás ér
de ké ben az utcák szûk sikátorok voltak. Még nem ismerték a 

csa tor názást, így a legkülönfélébb állati és emberi szenny borította 
az utcákat, amit legfeljebb egy kiadós esô tudott eltakarítani. A köz
mûvek hiánya miatt a lakosság járványoknak is jobban ki volt téve. 
A házak közel épültek egymáshoz, azért az eset leges tü zek gyorsan 
átterjedhettek a szomszédos épüle tekre.

Középkori hangulatát megôrzô elzászi kisváros

A nagyvárosok kialakulásakor a régi városmag 
köré újabb városrészek épülnek, ahol az ipari te-
rületek mellett megtalálható a kertvárosi la kó  -
övezet és a nagyobb tömegek lakhatását biz to-
sító lakótelepek. A város bonyolult, válto zatos és 
moz galmas környezet, az emberi együttélés leg-
zsú foltabb színtere.

A város különleges jogállású település. Sok országban a né
pes ségszám alapján tesznek különbséget a város és a falu 

kö zött. Magyarországon ez nem így van. Egy nagyközség akkor 
kez deményezheti várossá nyilvánítását, ha azt fejlettsége, köz
ponti szerepe indokolja. A fejlett országokban a lakosság több mint 
70%a városlakó. Ma gyarország ennek a határán van. A fejletlen 
országokban ez az érték néha még a 20%ot sem éri el.

Dubaj

Urbanizáció

A világunkra jellemzô a városodás, vagyis az, hogy 
az emberek egyre nagyobb része él vá ro sokban. 
A falusi lakosság egy része a vá ro  sokba költözik, 
elsôsorban a kedvezôbb mun  ka lehetôség miatt. 
Ez sokszor a falvak elöregedé sé  hez és elnépte-
lenedéséhez vezet. Ezzel e gyütt a városok szá-
ma és mérete növekszik. De megfigyelhetô ez-
zel ellentétes folyamat is: a városlakók a zsúfolt 
nagyvárosból falvakba köl töznek, mert békésebb 
életmódra vágynak.

Bôvül a szolgáltatások köre, sôt ipari tevé ke ny-
ségek is kitelepülnek a falvakba. Ma már a falusi 
lakosok többsége is az iparban vagy a szolgálta-
tásban dolgozik. A falvak egyre jobban kezdenek 
hasonlítani a vá  rosokhoz, azaz városiasodnak. 
Ez a ha son ló  ság meg mu tatkozik a lakosok élet-
módjá ban és a tele pülés külsejében, látképében 
is. A két hasonló fo galmat együtt nevezzük ur-
banizációnak.

Munkálkodás

Keress adatokat az interneten arról a te le pü-
lés rôl, ahol élsz, esetleg ahol az iskolád van!
•  Mérete – területe, lélekszáma
•   Kora, alapításának ideje
•   Fekvése, földrajzi helyzete
•   Keresd meg az alaprajzát, látképét!
•   A ti lakóházatok, iskolátok hol helyezke-

dik el a településen belül?

A feladatok feloszthatók a csoport tagjai kö-
zött. A gyûjtés eredményét beszéljétek meg!

A középkori, elsôsorban kéz mû ve sek és kereskedôk által la
kott városok már nem voltak túl nagy lé lekszámúak. A 13. 

és 15. század között csak Párizs lakos sága ha ladta meg a 100 ezer 
fôt. Rómában 1520ban ötvenezren él tek, mi közben fénykorában, 
az idôszámításunk kezdete körül majd nem egymillió lakosa volt.
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Lakókörnyezet
Mi a város elônye és hátránya a faluval szemben? 
Te inkább városban, vagy inkább falun szeretnél élni?

A5

A lakókörnyezetet az határozza meg, hogy milyen 
tí pusú házak találhatók benne. A családi házakra 
nem csak az jellemzô, hogy egyetlen lakás van az 
épü letben, hanem az is, hogy ez a telken szaba-
don áll, nem érintkezik más épülettel. A családi 
ház hoz mindig tartozik saját udvar. A falvakban, 
fô leg régebben, szinte csak családi házak álltak. 
A ré gi parasztház is családi háznak tekinthetô. 
Sok szor két egylakásos épület egy közös falfelüle-
ten érint kezik, ez az ikerház.

Családi házas lakókörnyezet

A kisebb többlakásos épületek általában tár-
sas  há zak, amelyekhez közös udvar tartozik. A la-
kás tulajdonosának tekintettel kell lennie a többi 
tu laj donosra, együttélésüket különbözô oki ratok 
sza bályozzák (például alapító okirat, há zi rend). 
Tár sasháznak tekinthetô a sorház és a ma napság 
egyre jobban terjedô lakópark is, ahol több, vi-
szony lag kis lakásszámú épület al kot egy sé  get.

Háromemeletes, többlakásos lakóházak 

A városokban mindig is nagy volt a népsûrûség, 
ezért a házak már a kezdetektôl fogva szoro san 
egy más mellé épültek és többemeletesek voltak. 
Egy-egy ilyen ház építési költsége nagyon ma-
gas, de mindig voltak olyan befektetôk, akik ezt 
meg elôlegezték, és az így elkészült lakások bér-
be adásából éltek. Ezeket a belsô udvaros,  kör-
folyosós házakat még mindig bérháznak hívják, 
an nak ellenére, hogy ma már nagyon sok belvárosi 
ház is társasházzá alakult. A régi bérlôk meg vehet-
ték a lakásaikat, de az elnevezés nem válto zott.

Belvárosi lakótömb

Fôleg a nagyobb városokra jellemzôk az úgyne-
ve zett panelházakból álló lakótelepek. Ezek 1960 
és 1990 között iparosított házgyári tech  no  lógiával 
épültek, ami azt jelenti, hogy a szer ke zeti eleme-
ket elôre legyártották, és az építés he lyén már csak 
össze kellett szerelni. Ennek kö szön hetôen gyor-
san és viszonylag olcsón lehetett nagy tömegek 
számára lakást biztosítani.

Tízemeletes panelházakból álló lakótelep
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Magyarországon falusias, kertvárosias, kisváro-
sias és nagyvárosias lakóövezeteket különböztet-
nek meg.

A lakóövezet jogi fogalom. Leírja, hogy az adott övezetben 
mek  kora az a minimális telekméret, amire lehet építkezni. 

Az adott teleknek hány százalékát lehet beépíteni épülettel, mek
ko ra magasságnál nem lehet nagyobb az épület, mekkora zöld te
rü letnek kell legalább maradnia a telken. Az adott települések hely
ben dönthetik el, hogy a területük me lyik részét milyen övezetnek 
nyil vánítják. Természetesen nemcsak lakóövezetek vannak, hanem 
másfélék is, például ipari övezet.

A falusias és kertvárosias lakóövezetben nagy 
tel  kekre külön álló, viszonylag alacsony házak épít-
hetôk. A kisvárosias övezetbe már építhetôk nem 
túl magas, többlakásos lakóépületek is. A nagy-
városias lakóövezet sûrû beépítésû, és oda csak 
12,5 méternél magasabb épület építhetô. Ezen 
belül is külön kategóriának számít az úgyne ve  zett 
„panelházas” lakótelep.

1. Állapítsd meg, hogy a 16. oldali képeken lát ha-
tó la kókörnyezetek milyen övezeti besorolás-
ba tar toznak!

A – 21 épület, 21 család B – 7 épület, 42 család C – 16 épület, 180 család D – 2 épület, 10 lépcsô ház 
400 lakás

2. Keresd meg, a fenti A, B, C, D betûkkel je  lölt 
tér kép váz laton, hogy melyik minta képen lát-
ható területrôl ké szültek! Ezután keresd meg 
a kis térképek helyét a nagyobb várostér ké-
pen! A területek piros négyzettel körbe van -
nak rajzolva, és mindegyi ket egy szám jelöli. 
A beazonosításnál az utcák elhelyezkedése ad 
se gítséget. 

1.

2.

3. 4.

Ugye nem gondoltad volna, hogy egy városban 
ennyire közel lehetnek egymáshoz az eltérô jelle-
gû lakókörnyezetek?

A5  Lakókörnyezet
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Településrészlet makettje

Munkálkodás

A következô órákon az lesz a feladatotok, 
hogy közösen készítsétek el egy település, te-
le   pülésrészlet makettjét.

Vegyetek egy nagyobb kartont vagy fale-
mezt: ez lesz a település alapja. Közösen be-
szél jétek meg, hogy milyen települést, illetve 
an nak milyen részletét szeretnétek elkészíteni! 
Annyi la kóépületet tervezzetek, ahány tagja 
van a cso portnak!

Állapodjatok meg a méretarányban! A mé-
ret  arány meghatározásánál vegyétek figye-
lem  be az alap méretét és a szükséges épüle tek 
szá mát, nagyságát (javasolt méretarány: 1 mé-
ter legyen 5–10 mm)!

3.  Az általatok körbejárt területen is voltak elté-
rô lakókörnyezetek?

4. Az általad bejárt lakókörnyezet épületei me-
lyik képen láthatóhoz hasonlított leginkább?

5. Melyik lakóövezetbe tartozhat az a terület, 
me lyet bejártál?

6. Találtatok olyan épületet vagy épületrészt, 
amely 

 •  vásárlási lehetôséget biztosított,
•   oktatási intézmény, például iskola, óvoda, 

bölcsôde,
•   egészségügyi intézmény (például kórház, 

or vosi rendelô),
•   vendéglátóhely, étterem, büfé,
•   színház, kultúrház,
•   sportlétesítmény, sportolási lehetôséget biz-

to  sít,
•   rendôrôrs, posta?

Ha a bejárás során nem láttatok ilyen létesít-
ményt, tudjátok, hogy hol találnátok a legköze-
leb bit?

Egy adott környéken élôk számára nagyon 
fon tos, hogy a fent leírt szolgáltatások könnyen 
elér hetôk legyenek. Az építési elôírások lehetôvé 
te szik ezeknek az építését is a lakóövezetek-
ben, fel téve, ha külsejükben illeszkednek a többi 
házhoz.

Munkálkodás

Járj nyitott szemmel!
Keresd meg az iskolád vagy a lakóházad kör nyé-
két a Google Maps alkalmazáson. Válassz ki egy vi -
s zony  lag közeli részt, és keress egy kisebb háztöm-
böt vagy egy kb. 500 méter hosszú útszakaszt, 
amit bejársz. Nyomtasd ki vagy másold le a térké-
pét olyan felbontásban, hogy azon jól láthatóak 
legyenek az egyes épü letek. Az is jó megoldás, ha 
egy nálad lévô okoseszközön nézed.

Kezedben a térképpel járd be a kijelölt te rü le-
tet, és figyelj meg minden házat az alábbi szem-
pontok szerint!
•  Hány szintje van a háznak?
•   Mi a feladata/rendeltetése a háznak, eset leg a 

ház egyes részeinek? (Lakóház vagy más, pél dá ul

kereskedelem, vendéglátás, in téz mény, szolgálta-
tás, sport, egészség ügy, oktatás, parkolás.)
•   Hány család lakik benne? (Ebben segíthet a ka-

pu  csengôk száma.)
•   Vannak benne olyan lakások, melyeket nem 

la kás ként használnak? (A csengôkhöz tar tozó 
név tábla segíthet!)

•   Mikor épülhetett?
 Minden épülethez jegyezd fel a megfigye lé-

sei det! (Ha lehet, a megfigyelést kettes vagy 
hármas cso portban végezzétek! Az egyes cso-
por tok jár janak be különbözô területeket, és 
utána be széljék meg egymással a tapasztala-
tai kat!)
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Utcakép
Milyen részei vannak egy utcának?

A6

Az építés minden településen engedélyhez kö-
tött. Az úgynevezett építési engedélyt a település 
ön  kormányzata adja ki. Egy település adott he-
lyén (építési telken) csak olyan épületet lehet fel-
épí teni, ami illeszkedik az adott utca képébe, a 
kör nyezetre jellemzô építészeti stílushoz.

Mediterrán utcakép

1. Mi a véleményed a fenti utcaképrôl?

Egy utcakép akkor egységes, ha a benne lévô há-
zak illeszkednek egymáshoz az
•  elhelyezkedés;
•  építészeti karakter;
•  szín, anyaghasználat szempontjából.

A következô rajzokon olyan példák láthatók, 
ame lyeknél a piros x-szel jelölt ház valamilyen 
illesz ke dési szempontból nem megfelelô, míg ez 
a hi ba a mellette levô rajzon javítva van.

1. példa

2. példa

3. példa

4. példa

2. Nézd meg egymás után a példákat! Fogalmazd 
meg mindegyiknél, hogy melyik szempontot 
sérti, és mi volt a hiba!
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Harmonikus utcakép a népi építészetben: 
a stílus azonos, de a kis eltérések játéka elkerüli 
az unalmasságot (Torockó, Erdély)

Munkálkodás

Folytassátok a településmakett készítését!

Legyetek ti a képviselô-testület, és a viták 
el kerülése végett válasszatok magatok közül 
pol gármestert és fôépítészt! Nekik az lesz a 
fel a datuk, hogy segítsék a közös döntések 
meg  hozatalát és azok betartását.

Még a lakóépületek tervezése elôtt dön te -
ne tek kell arról, mekkora telkeken lehet épít-
kez ni, hova kell az épületet elhelyezni, pél dául 
ut cafrontra vagy attól beljebb, mek ko ra, hány 
szintes épületeket lehet építeni a kü lönbözô 
te rületekre.

Házmakettek

Házmakettek

3.  Beszéljétek meg, hogy az általatok megvizsgált 
te rületeken mennyire volt egységes az utca-
kép! Milyen hibákat találtatok, mi a benyo-
másotok az adott területrôl! Fogalmazzátok 
meg röviden, hogy milyen változtatásokra len-
ne szükség!

 
Munkálkodás

Járj nyitott szemmel!
Járjátok be újra a településnek azt a területét, 
amit az elôzô alkalommal! Vegyétek elô az 
elô zô órán használt térképet! Jegyezzétek fel 
a meg figyeléseiteket, és ha tudjátok, jelöljétek 
be azokat a térképen! Most a következôkre fi-
gyel jetek!

•  A járdáról nézve melyik a legkeskenyebb és 
melyik a legszélesebb épület a házak kö zül?

•   Melyik ház a legmagasabb és melyik a leg -
a la   csonyabb?

•   Figyeld meg a házak tetejét! Melyiknek mi-
lyen az alakja? Milyen anyagot használtak a 
te tô fedésére?

•   Milyen színûek a házak? Milyen magas a 
ke rítés, milyen színû, milyen anyagból ké-
szült? Mennyire rendezett az épületek kör-
nye  zete, esetleg az udvara?

•   Melyik ház mennyire tetszik, hányasra érté-
kel néd egy ötfokú skálán? Jegyezd fel az 
ér tékeket és azokat a dolgokat, amik befo-
lyá solták az értékelésed!

Hogyan értékelnéd az adott terület/utca össz -
hatását? Foglald össze megfigyeléseidet!

Ahhoz, hogy a település egységes képet 
mu tas   s on, szükség van bizonyos elôírások, 
épí té  si szabá lyok meghozatalára, betartására. 
A te  l epülések egységes építészeti képének 
kiala kí tá   sát az ön kor mányzatok fôépítésze 
segíti szakmai véleményé vel, állásfoglalásával. 
A kü lön bözô ügyek ben a dön tést a képviselô-
tes tület hozza, mely   nek a pol gármester az 
elnöke. A közösen ho zott dönté se ket a te-
lepülés lakóinak be kell tarta ni  uk.
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Készítsétek el a lakóépületek makettjeit 
önál lóan vagy párban a megadott méretarány 
és a közösen hozott döntések figye lem be vé-
te lével! A tervezésnél vegyétek figye lem  be a 
telek alakját, tájolását, az utcához vi szo nyí tott 
helyzetét!

A makettkészítésnél bemutatott és a ren-
del  kezésre álló anyagok közül választhattok. 
Fi gyeljetek arra, hogy egy szint (emelet) ma-
gas sága kb. 3 méter. Egy családi ház alap te rü -
lete kb. 80-120 m2. Ugye emlékeztek arra, hogy 
egy téglalap területét a hosszúság és a széles-
ség összeszorzásával számíthatjuk ki (t = a · b)? 
Bonyolultabb formá kat több ge o met ri kus test 
összeillesztésé vel, egy más hoz ra gasz  tásával 
tudtok kiala kítani. A tetôt kü  lön ké szít sétek el, 
és úgy illesszétek az épü let re!

Legegyszerûbb, ha az ablakokat, ajtókat rá-
rajzoljátok az épületre, de kitalálhattok más-
féle megoldásokat is. Itt se feledkezzetek el a 
megadott méretarányról! Egy bejárati aj tó kb. 
1 méter széles, és kb. 2 méter magas. Az abla-
kok a földtôl kb. 1 méter magasságban kezdôd-
nek; a magasságot és szélességet ha tá rozzátok 

Településrészlet felülnézetben

Az elkövetkezô leckékbôl sok hasznos isme-
ret hez juthattok, ami segíti a munkátokat!

meg saját magatok. Ha papírból készítitek az 
épületet, akkor még annak az összeragasztása 
elôtt rajzoljátok rá az összes nyílászárót, késôbb 
már sokkal nehezebb lesz!

A következô órában fejezzétek be a te le-
pülés makettjét. Elôször alakítsátok ki a la kó-
épület közvetlen környezetét! Ragasszá tok 
fel az épületet a telekkel megegyezô ala kú 
és nagyságú merev alapra (ami lehet például 
kar ton papír)! A kert, kerítés, kapu kiala kí tá-
sá nál a papíron kívül sokféle anyagot hasz nál-
hat tok. Fát lehet készíteni drótból és zöldre 
festett szivacsdarabokból – engedjé tek bátran 
szabadon szárnyalni a fantáziátokat! Az el ké-
szült épületeket illesszétek a helyükre!

Az utolsó lépés az utca, park kialakítása. Ne 
feledkezzetek el a KRESZ- rôl sem! Ké szít se tek 
gyalogátkelôhelyet, közlekedési táb lákat, for -
galomirányító lámpákat, parkolókat! A park    -
ban legyenek padok, lehet játszótér vagy spor t   -
pá lya is. Legyen a településen pár köz épü let 
(például is  kola, templom, eset leg cukrászda 
vagy be vá sárlóközpont). Rajtatok múlik, mi-
lyen  né for  máljátok!

A6  Utcakép
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Népi építészet
Hol van hozzátok legközelebb tájház vagy szabadtéri 
falumúzeum?

Magyar kontyos 
kunyhó

Szárnyék

CserényVasaló

A korai népi építészet

A magyarság nomád népként érkezett a Kárpát-
me dencébe. A honfoglalók még hordoz ható 
ne  mezsátrakban, úgynevezett jurtákban laktak. 
A le te   le pe dés után a nemezborítást felváltotta 
a ves szô fo nat és a nádfedés, de az építmények 
for  mái megmaradtak. Ezek az anyagok nem 
vol tak idôállóak, az építôtudás a techno ló giá-
ban és a munkamozdulatokban maradt fenn. 
Né pi épí té  szetünknek nincsenek korai tár gyi 
em  lé kei, leg feljebb egy–kétszáz éves építmé-
nyek   kel találkozhatunk.

Népi építészetünk gyökereit a legegy  sze rûbb 
haj lékokban, a háznak még nemigen ne vez   hetô 
építményekben kell keresnünk, mint amilyen 
pél dául a nád  kévékbôl összeerôsített kontyos 
kuny hó. A pász  torépítmények egy része ele mek  -
bôl álló, szét  szedhetô és szállítható hajlék. A cse-
rény a pász torok nádfonatú lapokból álló, bár-
hol össze   építhetô menedéke. A vasaló íve sen 
hajlított nádfalakból álló, tetô nélküli épít mény. 
Szin tén nádfalakból áll a válto zatos alap rajzban 
felépíthetô szárnyék, ami az állatok szél  tôl 
va ló védelmét szolgálta.

Valóban háznak nevezhetô már a földbe 
ásott és nyeregtetôvel ellátott veremház. 
Ha sonlókat a mai napig használnak ter-
mény tá ro  lónak, prés ház nak. A ma gyar   ság 
a 13–14. szá zad tól kezdve két- vagy há-
romhelyiséges fel menô falú, favázas épü  le -
tekben lakott. A faé pítkezés a fában gaz   dag 
területekre volt jellem zô (Ôrség, Gö csej, 
Er  dély). A többi terüle ten a vegyes techno ló   giá-
jú (fa, föld) építkezéssel találkozunk. A Dél-Du-
nántúlon és a Felsô-Tisza vi déken a favázas, sár ral 
tapasztott építési tech ni ka terjedt el. Az Al földön 
elsô sorban földfala kat készítettek. Egye  dül a Ba-
laton-felvidé ken hasz nálták a leg tar   tósabb épí-
tôanyagot, a ter més követ. Nem vé  let len, hogy itt 
található a leg  több korai népi épí t é sze ti emlék.

A7

Jurtára hasonlító
pásztorkunyhó

Veremházak (Hercegkút, pincesor)
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23A7  Népi építészet

A lakóház

A háromhelyiséges parasztház szinte minden tá-
jon általános. A kéthelyiséges lakás kisebb szám-
ban, fôként a zsellérek körében maradt fent. 
Helyiségei soros elrendezésûek, azaz egy más 
után következnek. A kisebb számú szabály ta  lan, 
halmazos településektôl eltekintve a ház rö  vid 
végével fordul az utca felé, bejáratai a hosz- 
 szú udvari homlokzatról nyílnak. Az utca fe lô li 
helyiség rendszerint a szoba. A második he lyi  ség 
a konyha, a harmadik a kamra vagy egy újabb 
szoba. A kamrák elsôdlegesen tárolásra szol-
gálnak. Széles körben alkalmazták a tornácot.

Tornácos hosszúház

A köztudatban a régi magyar parasztház tornácos képe él. 
Az olasz eredetû tornác szavunkat elôször 1490ben említik. 

Ekkor még csak ne me si és egyházi épületeken található tornác, a 
né pi építészetben késôbb terjedt el.

A parasztházak szoba–konyha–kamra (szoba) 
alap egységéhez a 18. századtól már sok helyen is-
tálló is csatlakozik. A ház helyiségeinek gyarapodá-
sa miatt rendkívül hosszú épületek is lét  rejöttek. 
Például egy sok lakókamrájú palóc ház hossza 
néha a 60-80 métert is elérte. A ház hosszúsága 
megnehezítette a háztartás üze  melését, ezért sok 
helyen a ház vonalát de rék szög ben megtörték, 
ami L alakú alaprajzot ered ményezett. A hajlított 
ház változata a két szög  lettel meg tört U alakú, 
úgynevezett kerített ház is.

Hajlított ház

Az épületfalakon számos különféle nyílás szol-
gálja a közlekedést, szellôztetést és világítást. 
Közülük legfontosabbak az ajtók és ablakok. Az 
elsô változatnál a központi bejárat egyetlen külsô 
bejáratot jelent az udvar felôl, a többi helyiség 
csak ezen keresztül közelíthetô meg. Ez a bejárat 
mindig a második helyiségbe vezet. A másik vál-
tozat jellemzôje, hogy a ház minden helyisége 
külön udvari bejárattal rendelkezik, és köztük 
sokszor nincs belsô közlekedés, átjárás. Ablakkal a 
legegyszerûbb házak is rendelkeztek. Ha csak egy 
ablak volt, az az utcai frontra nézett, a második 
szobaablak általában az udvarra. Kezdetben az 
ablakokat nem lehetett kinyitni.

Pincét elsôsorban csak a magasabb társadalmi 
rétegek (kisnemesek, módosabb parasztok) há-
zai ban találhatunk, a parasztházak alápincézése 
nem volt jellemzô. A magyar falusi lakóház a leg-
utóbbi idôkig megmaradt földszintesnek, a tetô-
tér ben kialakított padlás csak tárolási célokat 
töl tött be. Az épület rövid oldalának felsô, padlás-
te ret lezáró része az oromzat. A kontyolt és a sá-
tor tetôs háznak nincs oromzata.

A konyhák, pitvarok a 19. század végéig csak az aj  tón át kap 
tak fényt és levegôt, a kamrák csak szel lô zônyílásokkal ren 

delkeztek. A szobaablakok ere de tileg olyan kicsik, hogy so  mogyi 
szólás szerint „a vilá gosságot úgy köllött rajtuk be hor  dani”.

Hosszúház 

Oromzat
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Gazdasági épületek

A termények tárolása, az állatok tartása, bizo-
nyos munkák végzése különféle építmények 
lé   tesítését tette szükségessé. Ezek össze is 
épül hettek a lakótérrel, de állhattak külön a la-
kó telken vagy másutt, akár a faluban, akár et-
tôl távolabb a határban.

Pajta

Közösségi, közösséget szolgáló épületek

Legtöbbször a falu központi helyén találha tó a 
templom, a hozzá tartozó paplakkal, plé bá niá-
val. A régi falusi templomoknak sokszor nem 
volt tornyuk, ezért melléjük fából építettek 
ha  ranglábat. Sok falu határában volt kápolna, 
kál vária vagy kegyszobor. Majdnem minden te-
le  pülésen volt iskola, a nagyobbakban község-
há  za is.

A falvak lakosai még a 20. század elején is köz-
kutakból hordták az ivóvizet, annál itatták a jó-
szágot.

Templom és harangtorony

A kocsmák gyakran egy épületben voltak a pá-
linkafôzôvel és a mészárszékkel, esetleg a bolt tal. 
Fogadók a városokban, nagyobb falvak forgalmas 
helyein voltak. Ezekben nemcsak enni és inni ka-
pott a vándor, hanem meg is szállhatott. A csárdák 
külterületen, forgalmas közlekedési utak mentén 
épült kocsmák voltak.

A legalább 50 házból álló község köteles volt 
tûzoltószertárat fenntartani. A legtöbb faluban 
volt kovácsmûhely, malom és egyéb mûhelyek.

Munkálkodás

Nézz utána a következô szavak jelentésének: 
zsellér, tornác, pitvar, plébánia, kálvária, is po-
  tály, szegényház, fogadó, csárda!

Annak a településnek, tájegységnek, ahol 
élsz, milyen hagyományos népi épületei van-
nak? Látogassátok meg a hozzátok leg kö-
ze lebbi falumúzeumot, esetleg skanzent, és 
tud jatok meg minél többet az építészeti ha -
gyo  mányok ról!

Az oromzatokon mindig vágtak egy vagy két szellô   zô nyí lást, 
me lyet szellôzônek vagy pad lás lyuk nak neveztek. A kör  nye zô 

falfelületeket gyak  ran díszítették évszámokkal, mo  no gra mok kal, 
stilizált vi rágmintákkal, rozettákkal. A pa  raszt   házakon a tor  nác 
számított a másik díszítési fe  lü let nek.

Gazdasági épületek

Régi falusi osztályterem
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Építôanyagok,
építôipari szakmák   
Melyek a népi építészet legjellegzetesebb épületei?

Az építkezéseknél a könnyen hozzáférhetô épí-
tô  anyag különösen fontos. Régen a kezdet le ges 
szál lítási lehetôségek miatt a helyben megtalál-
ha tó építôanyagokat használták. A magyar né-
pi építészet jellemzô építôanyaga a föld és fa. 
Ezek majdnem mindenütt rendelkezésre álltak, 
és felhasználásuk, megmunkálásuk könnyeb-
ben elsajátítható ismereteket kívánt.

Kô az ország jelentôs részén egyáltalán nem for dult elô. Ahol 
elô fordult, a köznép ott sem hasz nálta (az alapozáson kívül) 

egészen a 18. szá zadig, mert kitermelése, megmunkálása, kifa ra 
gása, felrakása komoly szakmai hozzáértést kí vánt. A jobb módúak 
szakiparosokkal dolgoztat tak, ezért az épületeikben hamarabb 
használtak követ.

Alapozás

A hagyományos népi építészetben az alapozásra 
sokáig nem fordítottak túl nagy gondot. A la kóház 
helyét megtisztították, és a földet jól le döngölték. 
Késôbb a fal szélességében árkot ás tak, majd 
a kiásott földet visszalapátolták, eset leg törek-
kel, azaz összezúzott szalmával ke verték, és jól 
ledöngölték. Szilárdabb házalapot a 19. századtól 
kezdtek alkalmazni, elsôsor ban a szigoro dó épí-
tési elôírások miatt. Kô- és tég laépületek eseté-
ben mindig készítettek szilárd alapot, rendszerint 
úgy, hogy a fal rakását 30–50 cm mély árokban 
kezdték el. A betonala po zás a 20. század közepén 
jelent meg a falusi épí tészetben. Szintén ekkor 
kezdték szigetelni a falakat.

A falazat

Hagyományosan a falak anyaga a föld volt. A föld-
falak alaptípusai: a rakott, a gömbölyeges sár fal, a 
vertfal, a favázas sárfalak és a vá lyog fal.

Vályogház külsô kemencével

A sárkészítéshez és a falrakáshoz majdnem 
min den parasztember értett. A szegényebbek 
ma  guk építették házaikat, a család és egy-két 
ro kon segítségével. A tehetôsebbek hozzáértô 
pa rasztembert, úgynevezett „specialistát” fo gad-
tak, aki irányította a munkát, rakta a falat, a csa-
lád  tagok pedig a keze alá dolgoztak.

A szalmás, törekes sár építészeti felhasználá sá-
nak legfejlettebb formája a vályogvetés. Az elô-
készített anyagot fából készült fakeretbe töl töt-
ték, majd a téglákat a napon kiszárították.

Vályogvetés

A8

A vertfal a modern építészetben alkalmazott ún. zsaluzás 
elôdjének is tekinthetô. Úgy készül, hogy a földet növényi 

anyagokkal keverten vagy anél kül, nedvesen két vízszintes deszka 
közé szór ják, és keményre döngölik. Egy házat olcsón, egy nyár 
alatt teljesen fel tudtak építeni, a fa la kat akár két hét alatt!

A fal anyaga a sárga vagy szürkés agyag. A földet 45 m átmé
rô jû, 4050 cm magas ágyásba hordták, vízzel meglocsolták és 

elôbb kapával összevagdalták. Ezután töreket, aprószalmát szór 
tak rá, majd lóval vagy ökörrel az ágyást jól megjáratták: be le ta 
postatták a szalmát a sárba. Akiknek nem volt lovuk, azok maguk 
ta  posták a sarat. Ha jól cuppogott a sár a lépések alatt, akkor alkal
mas  sá vált a felhasználásra.

11548 technika25 CS5 2020jun28.indd   25 2020.06.29.   9:25



26

A mennyezet vázát gerendák, deszkák, vesz-
szô fonadék vagy nádréteg alkotta, és biztosí tot-
ta a padlás teherbíró képességét. Erre föld- és 
sár réteg került. Száradása után alul-fölül be ta-
pasz tották, csakúgy, mint az épület falát. Ez tün-
tette el az egyenetlenségeket, és a föld vagy sár-
réteggel együtt a hôszigetelést és a védelmet is 
szol gálta.

Szelemenes tetôszerkezet

Szalmatetô

A tetô

A tetôszerkezet az épület fedelének hordására 
szol gáló szerkezet. A magyar parasztházakban 
két féle tetôszerkezetet alkalmaztak: a szelemenes 
te tôszerkezetet és a szarufás tetôszerkezetet.

A szelemenes tetôszerkezetnél a tetô súlyát 
nem az építmény falai hordozták, hanem egy füg-
gôszerkezet, míg a szarufásnál a tetôt kizárólag a 
fal tá masztotta alá.

Ezt a technológiát már az i. e. 2. évezredben Mezo po támiában 
is hasz nálták. Magyarországon a kö zép kori városok pol gár há

za i  nak nagy része „mór tég lából”, azaz vályogból készült. A falusi 
építé szet ben a 19. század elsô felétôl terjedt el a föld és fa alapanya
gok rovására.

A vályogház nyáron kellemesen hûvös, télen 
pedig gyorsan felmelegíthetô. A vályog nem 
tömör anyag, így könnyen felveszi és leadja a ned-
vességet, ezért kevésbé hajlamos a penészedés re. 
A beleépített faanyagot kon zerválja, mert ned-
vességtartalma távol tartja a fa rontó rovarokat, 
gombákat. Tartósságának tit  ka, hogy alul ról jól 
kell szigetelni, hogy ne szív  jon magába nedves-
séget. Ezen kedvezô tu laj donságai miatt a mai, 
korszerû építôanya gok mel lett is kezdik újra fel-
fe dezni.

A különálló elemekbôl készült falaknál szük sé  -
ges az elemek valamilyen anyaggal történô egy -
máshoz rögzítése. Ilyen kötôanyag volt eleinte a 
híg sár, késôbb a habarcs, vagy más né   ven malter. 
Ez homok, mész és víz megfelelô ará nyú keveréke.   

Falazás

Zsindely

Építmény vályogtéglából Iránban
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A házaknak eleinte döngölt agyagpadlójuk 
volt. A 19. században megjelent a deszkapadló, 
ké sôbb téglából, cementbôl készítettek padlót.

Az erdôben gazdag vidékeken (például Er  dély-
ben) fagerendákból is készítettek épüle te ket.

Ezek egy részének falait szintén tapasztották. 
Ez az építkezési mód nagyobb szakértelmet és mi-
nô ségi faanyagot kívánt. Mivel a fa tûzveszélyes 
és kevés volt belôle, a 18. században rendelettel 
tiltották meg a faházak építését. Ezzel a tiltással 
és a kôbányászat fejlôdésével nôtt a kôbôl épült 
há zak száma, elsôsorban a kôbányák közelében. 
A csûröket, ólakat, istállókat továbbra is fából 
épí tették.

Építôanyagok és szakmunkák

Az évszázadok során tehát a természetes anya-
gok voltak a meghatározók népi építészetünk-
ben. Mi nél közelebb kerülünk a mához, annál 
több elôkészített, megmunkált, iparilag elôállí-
tott anyag jelenik meg a falvak építészetében. 
A fa ra gott kô, a vályog, az égetett tégla, késôbb 

1. Milyen építôipari mun ká-
kat, szakmunkásokat tudsz 
megfigyelni a raj zon?

Tetôfedés

Farönkök illesztése

a sa lak tégla, a tetôfedô cserép és a pala fel hasz ná-
lá si ará nyainak növekedése összefüggött az ipa-
ro so dás sal, a munkák specializálódásával. Ma már 
kô mû ves rakja a falakat, ács készíti a tetôt, bádo-
gos az ereszt, épületasztalos az ajtókat, ab la ko kat.

Rajtuk kívül még számtalan szakmunkás 
e gyütt   mûködésére van szükség, mire elkészül egy 
la kóház.

Kôház a Balaton-felvidéken

A8  Építôanyagok, építôipari szakmák
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Az építkezés a tervezéssel kezdôdik. Az éghaj la-
ti tényezôk meghatározóak. Közép- Európa té li 
hô mérséklete szükségessé teszi a fûthetô há  zak 
építését, a vastagabb, jó hôszigetelésû fa lak, 
födémek, tetôk készítését. A közepes csa pa dék-
mennyiség (fôleg a hó) levezetésére a 45 fok kö-
rüli tetôlejtés a megfelelô.

Az építkezés menete
Milyen építôanyagokat, építôipari 
foglalkozásokat ismersz?

A lakóház összképét befolyásolja a telken lé-
vô építmények elrendezése, a kerítés és a ka-
pu. Ahhoz, hogy a fôépület jó benyomást kelt-
sen, szükséges a körülötte levô terület, az udvar 
ren   dezettsége. A kert növényei, színes virágai 
nagyban hozzájárulnak ehhez.

Hagyományos téglákból manapság legfel jebb 
3-4 szintes épületeket készítenek. A ma ga   sabb 
házaknál a téglafalazatnak már nincs te  her hordó 
szerepe, csupán a vasbeton váz kitöltésé re hasz  -

A tervezô az építtetô igényei alapján tervezi 
meg az építményt. Az épület funkciója, azaz 
alap vetô feladata határozza meg az alapraj-
zot, figyelembe véve a telek adottságait, az az 
fek  vését, lejtését, területét és az alakját. La kó-
háznál fon tos tervezési szempont a kerttel való 
kap cso lat is.

nálják. A mai emeletes épületeknél, to rony há -
zaknál ugyanis még jobban szét kell vá lasz tani 
a tartószerkezetet (a teherhordó vázat) és a tér-
határoló elemeket (falakat). A nagyobb épü-
leteknél nemcsak a váz, hanem a fal is vasbeton. 
A külsô burkolat nagyon gyakran üveg, amitôl 
a belsô terek sokkal világosabbak. A fö dém egy 
monolit (egy tömbbôl álló) vas  beton lap. Emiatt 
a toronyházak építésének me nete is eltér a ha-
gyományos építkezés lépé sei tôl.

Az építkezés menete

A9

2. lépés: 
Földmunkák

1. lépés: 
Tervezés

7. lépés: 
Közmûvek kiépítése, 
külsô és belsô burkolás, 
vakolás, festés

3. lépés: 
Alapozás, talajvíz és talajnedvesség elleni szigetelés

4. lépés: 
A függôleges és 
vízszintes teherhordó 
szerkezetek (falak 
és födémek), 
lépcsôk kialakítása

5. lépés: 
Tetô 
elkészítése

6. lépés: 
Nyílászárók 
beépítése, 
illesztése8. lépés: 

Tereprendezés, kulcsátadás 
(használatbavétel)
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Munkálkodás 

Járj nyitott szemmel! 
Keress egy építkezést, és figyeld meg ala po-
san!   

Azon a településen, ahol élsz, biztosan na-
gyon sok helyen folyik építkezés. Talán az 
isko lád hoz vagy a lakóhelyedhez közel éppen 
most újul meg egy terület. Egy építkezés ve-
szélyes üzem, az építési területre idegen nem 
lép het be. Ennek elle nére körbejárva, a keríté-
sen ke resztül bekukucs kálva is nagyon sok 
min dent ész re lehet venni.

Ha nem találtál a környezetedben építke-
zést, akkor nézz meg az interneten egy épít -
kezést bemutató videót!

Megfigyeléseid alapján válaszolj a követke-
zô kérdésekre!

• Milyen az építkezés jellege? (Egy vagy 
több épület épül egyszerre? Kisebb csalá-
di ház, lakópark vagy toronyház épül?)

•  Az építkezés melyik lépésénél tartanak, 
azaz milyen az építkezés készültségi foka?

•  Hányan dolgoznak az építkezésen? Kinek 
mi a feladata?

•  Milyen építôipari gépeket, szerszámokat 
tudsz megfigyelni?

•  Milyen építôanyagokat látsz?
•  Milyen munkavédelmi felszereléseket vi-

sel nek a dolgozók?
•  Mennyire tûnik számodra rendezettnek 

a mun katerület, szervezettnek a munka-
végzés?

Több emeletes ház építése

Oszd meg a tapasztalataidat! Feljegyzéseid 
alap ján készíts egy bemutatót, melyet a sa ját 
ké szítésû fényképeiddel illusztrálhatsz. Fény-
ké pe ket természetesen csak az építkezé sen 
dol go zók vagy az építésvezetô hozzájá rulá sá-
val, en  gedélyével ké szíthetsz.

A9  Az építkezés menete

3. lépés: 
Vízszintes vasbeton 
tartószerkezetek – 
födémek kialakítása

2. lépés: 
Függôleges vasbeton 
tartószerkezet kialakítása – 
acél teherhordó szerkezetek, 
vasalás

1. lépés: 
Mélyalapozás – 
egy toronyháznak sok-
kal biztosabb, mélyebb 
alapra van szüksége

4. lépés: 
Térhatároló 
elemek – (falak)  
felépítése, 
közmûvek 
kiépítése

5. lépés: 
Nyílászárók 
behelyezése, 
hôszigetelés, 
vakolás, 
színezés

Toronyház építése
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A kert   
Mit jelent számodra a kert?
Milyen zöldterület veszi körül a házat, ahol élsz? 

A10

A zöldterületek, a lakókörnyezetet körülvevô nö-
vé nyek fontos szerepet töltenek be az emberek 
éle tében. A saját kertekkel szemben ma a leg fon-
to  sabb követelmény az, hogy használói minden 
idôben jól érezzék magukat benne.

Pihenôkert

A régi parasztházakhoz mindig nagy kert tartozott, hiszen a 
me zôgazdaság biztosította számukra a megélhetést. Az al

földi hosszúházak az utcára merôlegesen, a telek oldalhatárára 
épültek. A háromosztatú lakótér után következtek a gazdasági 
épüle tek, például az istálló, a pajta, az ólak és a terménytárolók. 

A ház udvar felôli részén húzódott végig a fedett tornác, hogy a 
gaz da esôs, havas idôben is szárazon tudjon hátramenni. 

A ház mentén húzódó udvar használat szerint három részre ta
go ló dott, az egyes részeket gyakran kerítés is elhatárolta egy más
tól. Az elsô rész a lakótérnél ért véget. Ezt gyakran fû bo rí totta, ide 
és az elôkertbe ültetett virágot a gazdasszony. A kö zépsô rész volt 
a „baromfiudvar”. Itt pár nagyobb fát kivéve nem voltak növé
nyek. A leghátsó és legnagyobb rész volt a vete mé  nyes. Ide olyan 
növényeket ültettek, melyekre szükség volt a csa  lád ellátásához, és 
amelyek az adott éghajlaton és talajban a leg  jobban megteremtek.

A régi parasztudvarok kialakítása, használata 
év szá zados tapasztalatok alapján alakult ki. A leg-
fontosabb rendezési elveket a mai kertek ter ve-
zésénél, kialakításánál is figyelembe kell venni, 
ezek a következôk:

•  A család igényei, életmódja.
•  A környezeti tényezôk, a talaj minôsége, 
 a benapozottság, a szélirány, a vízháztartás.
•  A telek adottsága, azaz a mérete és terep-

viszonyai.

Terasz

Legjobb, ha a kerttervezés az épülettervekkel 
egy idôben kezdôdik. Utat kell tervezni a kaputól 
a be járatig az emberek számára, a garázsig vagy 
ko csibeállóig az autók számára. Az udvaron le-
het  nek egyéb építmények is: például játszótér, 
me dence, szerszámoskamra, kinti sütögetôhely, 
eset leg ólak az állattartáshoz. Már a tervezéskor 
gon dolni kell a víz- és áramellátásra is, gon dol ni 
kell a komposztáló elhelyezésére és az ön tö zés 
megoldására.

Kerti játszótér

•  A kert és a lakás egysége, például veranda, 
terasz kiépítése.

•  A kert különbözô részeinek elhatárolása.
•  Közlekedési utak kialakítása.
•  Az egyes kertrészek háztól való távolsága  
 – minél gyakrabban használunk egy területet,
 célszerû annál közelebb lennie a házhoz.
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A kert az oda ültetett növények alapján több 
rész re osztható: például fûszer- és konyhakert, vi -
rágágyás, gyümölcsös, gyep. A kerítés mentén ér-
demes elhatárolni a kertet. Egy sövény vagy egy 
fa sor jobban megfelel erre a célra, mint egy ma-
gas, zárt kerítés. A kertben legyen biztonságos, 
ár nyékos játszóterület, csendes pihenôhely is. 
Azt, hogy milyen növényeket tudunk termeszte-
ni, a talaj minôsége határozza meg. Érdemes a ke-
vés gondozást igénylô fajtákból válogatni.

Veteményeskert

Ha egy kertet nem csak dísznövények ültetésére 
sze  retnénk használni, a veteményest a kert leg  na-
po sabb részén alakítsuk ki. A veteményes helyét 
ké sô ôsszel vagy kora tavasszal ássuk fel, amikor 
még vagy már nem fagyott a talaj. Az ágyást ér-
demes egy kis földsánccal vagy szegéllyel körülven-
ni, hogy öntözéskor ne folyjon el a víz. A növények 
be ül tetése elôtt gondoskodni kell a megfelelô 
táp anyag  pótlásról. Ez történhet kom poszttal vagy 
szer ves szarvasmarhatrágyával, esetleg mûtrágyá-
val. A trágyát forgassuk bele a talajba, majd ge reb  -
lyézzük el! Vetés elôtt hagyjuk az így elô ké szí tett 
magágyat ülepedni, kicsit tö mörödni.

Ásás

Egyes növényeket magról lehet vetni, másokat 
pa lántázunk. Érdemes egyszerûen és könnyen ke-
zel  hetô fajokkal kezdeni, ilyen például a paradi-
csom vagy a paprika. Miután kiválasztottuk, hogy 
mi ket szeretnénk termeszteni, fontos utánanéz-
ni ezek helyigényének is. Ha túl közel ültetjük 

Palántázás

Ha jól választottuk meg a növényeinket és 
meg fe lelôen elvégeztük az ápolási munkákat, ha-
ma rosan megkóstolhatjuk munkánk gyümölcsét. 
A megfelelô növények ki vá lasztásáról, ápolásáról 
sokkal többet tudhatsz meg a tankönyv „C” mo-
dul jából.

A kert gondozása állandó feladat, de sok cso-
dával és szépséggel is megajándékoz min ket.

A10  A kert

A kert egyik csodája

a nö vé nyeket, nem tudnak megfelelôen fejlôd-
ni, ha túl távol, akkor könnyebben felüti a fejét 
a gyom. Ül tetéskor figyeljünk arra is, hogy az 
ágyások kö zött elegendô hely maradjon a szük-
séges munkák – öntözés, kapálás – elvégzéséhez. 
A friss vetést ala posan meg kell öntözni, közben 
ügyelve arra is, hogy a víz ne mossa ki a magokat, 
palántákat.

Munkálkodás

Készíts saját veteményeskertet, vagy nevelj 
fel cse répben pár haszonnövényt!

A statisztikák szerint egy év alatt fejenként 
kö  rül belül 15-20 kg paradicsomot fogyasz-
tunk el. Há rom tô paradicsom már biztosítja 
ennek a mennyi ségnek a felét, és ezt otthoni 
körülmények között – akár a balkonra kitett 
ládában – meg tudjuk termelni.
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Állatok a közelünkben
Milyen állatok élnek az otthonotokban?

Háziállatok

A fenti kérdésre bizonyára a kutya, a macska volt 
a leggyakoribb válasz, hiszen azokat tartják a 
leg töb ben házi kedvencként. Az eszedbe jutott, 
hogy a lakásotokat sok egyéb hívatlan, és gyak-
ran káros élôlénnyel is meg kell osztanotok? Ré-
gen például az egerek nagyon sok kárt okoztak. 
Sze ren csére a macska kedvenc eledele az egér, 
ezért az ember meg szelídítette, „háziasította”. 
Így lett a macs kából évezredekkel ezelôtt háziál-
lat, sok más állat fajhoz hasonlóan.

A háziállatokat két csoportra oszthatjuk: a ha-
szonállatok és a kedvtelésbôl tartott, úgyne ve zett 
hobbiállatok csoportjára. Haszonállatoknak azo-
kat az állatokat nevezzük, amelyek meg élhe tést 
– esetleg pénzkeresést – biztosítanak, védelmünk-
rôl gondoskodnak, segítségünkre vannak.

Szarvasmarhák a legelôn

Baromfiudvar

A földmûvelés és az állattartás az évezredek so-
rán szorosan összekapcsolódott. A legeltetést sok 
helyen felváltotta az ólas, istállós állattartás, és 
az így tartott állatok számára is meg kell termel-
ni a szükséges takarmányt. A mezôgazdasági ha-
szonállatok tartásának legfontosabb célja az élel-
mi szer, gyapjú, bôr vagy szôrme elôállítása.

1. Keress példákat olyan háziállatokra, melyek
• megélhetést biztosítanak,
• védelemrôl gondoskodnak,
• segítségünkre vannak!

2.  Sorolj fel olyan foglalkozásokat, amelyek az álla-
tok tenyésztéséhez, tartásához kapcso lód nak!

3. Ha van rá lehetôséged, látogass el egy állat-
tartó gazdaságba, és tudj meg minél többet az 
ott dolgozók mindennapjairól, feladatairól!

Tejgazdaság

Nagyüzemi baromfitartás

A11
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Sokszor ugyanaz a faj lehet haszonállat vagy 
házi  kedvenc.

Felelôs állattartás

Az ember elkezdett kötôdni az általa gondozott 
állatokhoz, így már nagyon korán megjelentek a 
kedvtelésbôl tartott állatok az otthonokban. De 
nem minden állatból lehet háziállat: védett álla-
tot tilos tartani! Az egyes településen rendelet 
írja elô, hogy ott milyen fajta állat tartható.

Pásztorkutya Mentôkutya Házi kedvenc

Háziállatok

Az állattartást Magyarországon tör vény sza bá-
lyoz za. Ez elôírja, hogy az állat tar tónak kötelessé-
ge a „jó gazda” gon dos ságával eljárnia. Törvény 
bün teti az állat kínzást is.

Állatkínzásnak nemcsak az számít, ha valaki 
szándékosan fájdalmat okoz egy állatnak, hanem 
az is, ha elhanyagolja.

Az állattartás fejleszti a másokról való gon-
doskodás képességét. A házi kedvenc kiválasz-
tásánál gondolni kell arra, hogy mennyi pénzbe 
kerül a tartása, mennyi idôt igényel a gondozása, 
mekkora hely- és mozgásigénye van. Bármilyen ál-
lat tartása komoly felelôsség és ugyanakkor anya-
gi teher. Csak az dönthet róla, aki ezt vállalni fogja, 
ezért soha ne ajándékozz – fôleg meglepetés -
ként – rokonaidnak, barátaidnak háziállatot!

A gazda köteles az állata által másoknak oko-
zott esetleges károkat megtéríteni, a közterület-
rôl az állati ürüléket, például a kutyapiszkot el-
távolítani!

A11  Állatok az ember közelében

3. Nézz utána a felelôs állattartással kap    csolatos 
többi szabálynak is! 

Az állatok tartásával kapcsolatos legalapvetôbb 
ismeretek hiánya gyakran szomorú tragédiák for-
rá sa, és a megunt kedvencek nemritkán men-
helyre vagy az utcára kerülnek. Becslések sze-
rint Magyar országon a magukra hagyott kutyák 
és macskák szá ma több százezer. A kóbor állat 
egészségügyi prob lémákat is okozhat. Ezért fon-
tos, hogy minél többen megismerjék a felelôs 
állat tartás követel ményeit, és szeretô, gondos-
kodó gazdává válja nak!

Kutya a menhelyen. Örökbe fogadnád?

Tilos az állatot elûzni, elhagyni, kitenni! Ha va-
laki hosszabb idôre nem tudja ellátni kedvence 
felügyeletét, keressen valakit, aki távollétében 
gon doskodik róla, esetleg helyezze el egy állat-
panzióban.

Vakvezetô kutya

Az állattartás fejleszti a másokról való gondoskodás 
képességét
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Középületek, közszolgáltatások
Szerinted mit jelent az a fogalom, hogy középület? 
Milyen középületeket ismersz?

A12

Minden épületnek van rendeltetése, mûködési 
célja. Az épületeket feladatuk szerint há rom nagy 
csoportba szokás sorolni, úgymint, la kóépüle tek, 
köz épületek, ipari épületek. A lakóhellyel már 
meg ismerkedtünk, most a köz épületekrôl tanu-
lunk. Ezek olyan épületek, amelyek az egész la-
kos ság érdekét szolgálják.

Egy adott épület formáját egyértelmûen a fel -
a data határozza meg.

Ókori aréna (stadion, Nimes)

Mai stadion (Barcelona)

1. Hasonlítsd össze az ókori és a mai stadion ké-
pét! A hasonlóság alapján fogalmazd meg, 
hogy melyek azok a szempontok, amit figye-
lem be vettek a tervezésnél, építésnél!

Ókori színház

Mai színház

2. Az elsô kérdéshez hasonlóan a színházépüle-
tek esetében is fogalmazd meg a legfonto-
sabb használati szempontokat!

3. Az elôzô feladatok megoldása után fo gal-
mazd meg, hogy miben tér el a stadion lelá tó-
ja a színház nézôterétôl, és mi ennek az oka!

A fenti példákból is látható, hogy a középüle-
tek kel szemben fontos követelmény, hogy le gye-
nek bennük a rendeltetésnek megfelelô nagy sá-
gú terek, helyiségek. Az egyes korok épületeit 
meg határozta a rendelkezésre álló építôanyagok 
tu lajdonsága és az építési technológiák fejlettsé-
ge. Nagy méretû tereket szinte az ôsidôk óta 
körbe tu dott fallal keríteni az ember, de nem tu-
dott fölé te tôt készíteni. Az ókorban sûrû oszlop-
sorral kel lett alátámasztani a tetôszerkezetet.
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Középületek, közszolgáltatások
Szerinted mit jelent az a fogalom, hogy középület? 
Milyen középületeket ismersz?

A12  Középületek, közszolgáltatások

Ókori görög templom

Késôbb a boltívek megnövelték ugyan a belsô 
teret, de igen vastag fôfalakat igényeltek, mert 
csak az bírta el az oldalirányú terhelést.

Dongaboltozat (Kairó)

Boltív (Málta)

4. Milyen anyagokból építkeztek az emberek a 
vasbeton megjelenése elôtt? 

Az acél és a vasbeton megjelenése látványos 
vál tozást hozott a hagyományos építészeti for-
mák  ban. Vasbeton elemekkel nagy távolságot 
le  het áthidalni. A támasz nélküli, csarnokszerû 
bel   sô terek sokszor lenyûgözôen hatnak. Ma az 
épü  leteknek csak a vázát, fontos tartóelemeit kell 
erô  teljesen kiképezni, a falak súlytartó szerepe 
cse  kély. A falat üveg helyettesítheti, így a belsô 

A budapesti Központi Vásárcsarnok

A Reichstag kupolája (Berlin)

Fedett kiállítási csarnok (Szingapúr)

Építészeti üvegcsodák a világban:

te  rek nemcsak nagyobbak, hanem sokkal világo-
sab  bak is. Ezt láthatod, ha alaposan megfigyeled 
a budapesti Központi Vásárcsarnok képét.
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A budapesti „Bálna”

Munkálkodás

I.  Válassz ki egy középületet azon a települé-
sen, ahol élsz, és próbálj meg minél többet 
megtudni róla! (Például építésének ideje, 
ter vezô, építész neve.) Változott- e a fel -

 a da ta az idôk során? Ha igen,  akkor mi volt 
ennek az oka? Jelenleg mi a funkciója, ezt 
hogyan látja el? Kik dolgoznak benne, és 
kik látogatják, hasz nálják? Készíts róla ké-
pe ket! Keress róla régi és új képeket, tér-
képeket! Készíts az épület történetérôl, mû-
kö désérôl újságcikket vagy kiadványt!

II. Folytassátok a településmodellt!
  Beszéljétek meg közösen, hogy milyen köz-

épületekre van szükség a településeteken! 
Le  hetôség szerint minél több típusból vá-
las  szatok ki egyet- egyet. Jelöljétek ki a he-
lyü ket, és osszátok el a feladatot. Az egyes 
épü leteken dolgozzatok csoportmun ká  ban. 
A cso portok határozzák meg az e gyes épüle-
tek feladatát, például hogy hány embert kell 
kiszolgálnia, mennyien fog  ják használni. 
Néz zetek utána, hogy mi lyen formája szo -
kott lenni a hasonló ren  deltetésû épüle-
tek  nek! Mindezeket ve gyétek figyelembe 
a ter    vezésnél! A ma kett elkészítése során 
fi gyel jetek a terv mentén történô munka -

 vég  zésre  és a meg  felelô munkamegosztásra!

A városokban sokféle nagy méretû középület, 
közintézmény található. Egy ilyen épület az egész 
város szimbóluma lehet, mint például Budapest-
nek az Országház.

Legfontosabb középületek:
•  Oktatási épületek
•   Színházak, mûvelôdési intézmények
•   Múzeumok, könyvtárak
•   Egészségügyi épületek
•   Üzletek, bevásárlóközpontok
•   Vendéglátás épületei
•   Igazgatási épületek
•   Vallási épületek
•   Sportlétesítmények és fürdôk

5. A te településednek melyik a legjellemzôbb 
épü lete?

A város arculatát épületein kívül meghatározza 
az utcák, közterek kialakítása. Abban, hogy egy 
vá   ros lakosai és az odalátogató turisták is jól érez-
zék magukat, fontos szerep jut a tervszerû vá-
ros építésnek, a mûemlékek védelmének. Fontos 
vá rostervezési szempont a megfelelô közlekedé si 
le   hetôség biztosítása gyalogosok és jármûvek szá-
má ra. A lakosok jó közérzetéhez nagy ban hoz zá-
járul még a tiszta és biztonságos kör nye zet.
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Zöld területek, parkok
Hol van hozzátok legközelebb park vagy játszótér? 
Mit szoktál benne csinálni?

A13

Egy település zöld területei nagyban hozzájárul-
nak az ott élôk jó közérzetéhez. A növények 
ki e   gészítik az épített teret, összekapcsolják a 
táj  jal. De nem csak esztétikai szerepük van. Köz-
tu  do  mású, hogy a növények oxigént termelnek, 
meg  kötik a szén- dioxidot, így mérsékelik az 
üveg   házhatást. Ez a jótékony hatás a Földön ösz-
sze    adód va jelentkezik. Helyben érzôdik viszont a 
zaj csökkentô és port megkötô hatásuk.

Zöldterület a házak között

Munkálkodás

Járj nyitott szemmel!
A növények pormegkötô képességét egy na-
gyon egyszerû kísérlettel megvizsgálhatod, 
be bizonyíthatod. Keress egy forgalmas he-
lyen élô növényt, és ragassz az egyik levelé-
nek színére egy celluxszalagdarabot. Olyan 
idô  sza  kot válassz, amikor már több napja 
nem esett az esô! A lehúzott szalagot vizs-
gáld meg mik roszkóp alatt! Hasonlítsd össze 
egy lemo sott levélrôl lehúzott mintával!

Érdemes különbözô helyrôl mintát venni, és 
azo kat is összehasonlítani. Meg fogsz lepôdni, 
hogy mennyi por tapadt a levelekre, amit az 
esô szokott a talajba mosni.

Kastélykert

Már régen is tudták, hogy a zöld tájak, rende-
zett ker tek, parkok látványa megnyugtató, pi-
hen tetô ha tással van az emberre. Mégis sokáig 
hiányoztak a városokból a zöld területek. Ezen 
kí vánt változ tat ni a 19–20. század fordulóján elin-
dult kertvárosmoz galom.

A településeken vagy azok határán lévô erdôk 
üdü lési, turisztikai célokat is szolgálnak. Az egy be-
függô, nagyrészt mesterségesen kialakított zöld 
területeket közparknak hívják. A három hektár-
nál na gyobb közparkok olyan sajátos mikro klí-
mát hoz nak létre, ami segít például a forró nyári 
idô sza kokat elviselni. A zöld területekre kelle nek 
sé ta  utak, csendes, nyugodt pihenôhelyek, ját szó-
te  rek, sportpályák.

Pihenôhely

Játszótér
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Edzôpálya

1. Nézz utána, hogy mekkora terület egy hek  tár!

A sétányokat, utakat szegélyezô fáknak össze-
kö tô szerepük van a települések életében. A vá-
rosi fasorok általában egy fajból állnak, közel 
azo nos korúak, és ezért egységes képet mutat-
nak. Vé dô céllal is ültetnek növényeket, például 
for  gal mas utak mentén.

2. Mit gondolsz mit és mi ellen védenek az o lyan 
városi fasorok, mint amilyen a fenti képen is 
látható?

Egy településnek törekednie kell arra, hogy a 
zöld  területek vonzóak legyenek a kikapcsolódni 
vá gyó helyi lakosok és az idelátogatók számára. 
Az elhanyagolt parkok éppen ellenkezô hatást 
vál tanak ki, elriasztják az embereket.

A közintézmények jelentôs részéhez kö te le-
zôen tar toznak zöld területek. Ilyenek például 
a stran dok, a sportlétesítmények, a botani kus és 
állat ker tek. A bölcsôdéknek, óvodáknak, de még 
az iskoláknak is szükségük van kertre ahhoz, hogy 
az alapvetô feladataikat el tudják látni.

Jeli varázskert (arborétum, Kám)

Munkálkodás

Járj nyitott szemmel!
Járd körbe az iskoládat, és vizsgáld meg kri-
tikus szemmel az azt körülvevô területet: az 
iskolaudvart, a sportpályákat, az iskola elôt ti 
részeket. Te mint ezeknek használója bizo-
nyá ra már eddig is észrevettél jó pár hiá-
nyos  sá got, van pár ötleted arra, hogy mit 
kel  lene ja vítani, átalakítani.

Alakítsatok kis csoportokat, osszátok fel a 
te rü letet, és alaposan vizsgáljátok át a kö vet-
ke  zô szempontok szerint!
•  Milyen természetes és mesterséges tárgyak, 

növények vannak az adott területen?
•  Mi az adott terület feladata?
•  Melyek azok a tárgyak, melyek ezt szolgál-

ják, és melyek gátolják?
•  Mit kellene feltétlenül megtartani?
•  Min kellene változtatni, és hogyan?
•  Milyen új tárgyra lenne szükség?

A tapasztalatokat beszéljétek meg közösen! 
Készítsetek egy összegzést, és osszátok meg 
mi nél több emberrel! Találjátok meg azokat a 
feladatokat, amiket ti is el tudtok végezni!

Változtassatok – például szedjétek össze a 
sze metet, locsoljátok meg a növényeket vagy 
ül tessetek újakat! Persze nektek az itt felsorol-
tak nál sokkal jobb ötleteitek is lesznek!

Iskolaudvar

Általában egy nagyváros helyi éghajlata mele-
gebb és szárazabb, mint az azt körülvevô területé. 
A városi növényeket sokféle ártalmas környezeti 
ha  tás éri, ezért csak az ezekhez alkalmazkodni tu-
dó növények képesek ott megmaradni. Telepítés-
nél gondosan kell kiválasztani a várostûrô fajo-
kat. A klímaváltozás miatt átalakulóban van a 
vá rosokba telepíthetô növények köre.

Az elhanyagolt szabad közterületek egyik újszerû használati 
módja az úgynevezett közösségi kert. Ezeken a területeken 

kerttel nem rendelkezô családok, ki sebb közösségek termelnek 
elsôsorban saját maguk ellátá sá ra kü lönféle haszonnövényeket. Ez 
a tevékenység nem csak nö veli a zöld terüle tek arányát, hanem a 
városkép szebbé téte lé hez is hozzájárul.
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Közösségi kert

A zöld területeknek olyan nagy a jelentôségük 
fôleg a zsúfolt nagyvárosokban, hogy azzal külön 
szakma, a tájépítészet foglalkozik. Feladata a tá-
jat alkotó természeti és mesterséges elemek kö-
zötti összhang megteremtése.

Tájépítészeti terv

A közterületeken egyre gyakrabban talál koz-
ha  tunk o lyan szobrokkal, amelyek emberköze-
livé te  szik a vá rost. Ezek az életképeket, alakokat 
meg jelenítô alkotások a zsánerszobrok. A len ti ké-
peken erre láthatsz két budapesti pél dát.

Budapesti állatkert Dunapart (Budapest)

Munkálkodás

Tervezz játszóteret!
• Gyûjtsd össze azokat a szempontokat, amelye-

ket fontosnak tartasz egy játszótér kia la kítá sá-
val kapcsolatban! Vedd figyelembe a bal eset-
vé delmi szempontokat is!

•  Keress képeket olyan játékokról és egyéb tár-
gyakról, amelyeket szívesen látnál a ját szó te re-
den!

•  Készíts tervet a játszótérrôl!
• Mutasd be a többieknek az elképzelésedet!
•  Hallgasd meg a véleményüket, és ha kell, vál-

toztass a terveden!
•  Készítsd el a játszótér makettjét!
Értékeld az elkészült alkotást! Játszótér
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A szárazföldi  közlekedés
Mit jelent számodra az a fogalom, hogy közlekedés?

A14

Az ember fizikai ereje korlátozott, nem tud nagy 
terheket megmozdítani. Egy felnôtt ember képes 
fel emelni egy 30 kg-os vagy akár 50 kg-os tárgyat 
is. A nagyobb terhek mozgatásához, szállításához 
azonban segédeszközökre van szüksége. Szintén 
kor látozott az a távolság, amit az ember önerejé-
bôl képes megtenni.

A legenda szerint, amikor a görögök Marathónnál legyôzték a 
perzsákat, a gyôzelem hírét egy katona vitte meg az athéniak

nak. Több mint 42 kilométer futás után átadta az üzenetet, majd 
hol tan esett össze. Ennek emlékét ôrzi a mai maratoni futás, amely
re edzett sportolók is hónapokig készülnek.

Az ôskorban az emberek kisebb faluközösség-
ben éltek. A faluközösségben nem voltak nagy tá-
volságok, legfeljebb a férfiak jártak vadászni, és 
zsák mányukat háton haza tudták vinni. Nem volt 
szük ség kiépített utakra sem. A társadalmi-gazda-
sági fejlôdés tette szükségessé a tárgyak szállítá-
sá nak és a személyek közlekedésének fejlôdését.

Az ôskort követô ókorban nagyobb kiterjedésû 
álla mok alakultak ki, városok épültek egymástól 
több nyire nagy távolságokra. Élelmiszerrel való 
el látásuk miatt tehát meg kellett oldani a termé-
kek nagyobb távolságra történô szállítását. Az ál-
lamok igazgatása pedig szükségessé tette a sze-
mé lyek utazásának megoldását.

A falvak és városok közötti szárazföldi szállítás-
ra csak a kerékkel felszerelt kocsi alkalmas. A ke-
rék kezdetben deszkákból készült és korong for-
má jú volt. Hosszú fejlôdés során alakult ki a ma 
is mert küllôs kerék.

A kerék fejlôdése

Az elsô kerekes jármûvek között volt emberi 
erô vel mozgatható, többségükhöz (kétkerekû 
kor  dé vagy a szekér) azonban állati erô kellett.

Kétkerekû kordé

1. Gyûjts adatokat arról, milyen állatokat alkal-
maztak kocsik vontatására!

A kerék és a kerekes jármûvek megjelenése 
szük ségessé tette utak építését. Könnyû belátni, 
hogy a nagy terheket szállító jármûvek vékony 
ke rekei esôs idôben beleragadnának a sárba, szá-
raz idôben pedig a porban haladnának nehezen. 
El kezdôdött tehát az utak építése.

A nagy ókori birodalmak közül a Római Birodalom járt élen 
az útépítésben. Országrészeket, városokat összekötô 80 ezer 

kilo méternyi utat építettek meg. Ehhez még hozzá kell adni a vá
rosokon belüli utakat, amelyek 220 ezer kilométert tettek ki. Ez 
igen nagy teljesítmény – a városokat összekötô utak hossza két
szerese, a városi utak hossza pedig több mint ötszöröse a Föld 
kerületének!

Kétezer éve változatlan minôségû, 
rómaiak által épített út
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41A14 A szárazföldi közlekedés

A középkor elsô néhány századában az embe-
rek és az áruk szállítása kismértékû volt, így a ko -
rábban kiépített utak karbantartásával alig tö-
rôd  tek. A régi építési tudás is feledésbe merült. 

Új utak alig épültek, a régiek pedig pusztul-
tak. Ké sôbb a kereskedelem igénye változásokat 
hozott. Fel  lendült a kocsigyártás. A kocsik gyár-
tásával és ja  vításával bognárok (kerék, kocsiváz, 
kocsiszek rény), kovácsok (fém alkatrészek) foglal-
koztak. Az iga vonó állatok felszerelését kovácsok 
és bôr mû ve sek (patkolás, lószerszámok, bôrszíjak) 
ké szí tet ték.

A 15. században, Mátyás király uralkodásának idején a Ko má
rom megyei Kocs községben készült könnyû jármûvet nevez

ték elô ször kocsinak. Nagyon sokféle kocsit készítettek, az egyik 
vál tozatnál a kényelem érdekében a kocsiszekrényt bôrszíjakkal 
erôsítették a kocsi alvázához. Így a kocsiszekrény hintázott menet 
közben, ezért nevezték hin  tónak.

Díszes hintó Szentpéterváron

A 18. században már rendszeresen közlekedô 
pos takocsijáratok szállították az utasokat és a kül de-
ményeket. A kocsik (szekerek) és az igavonó ál  latok 
folyamatos gondoskodást igényeltek. A ko csiknak 
javítómûhelyre, az állatoknak takar mány   ra, vízre 
(a lovak csak friss, tiszta vizet isz nak), pihenôhelyre 
volt szükségük. Mindezt egy    mástól egynapi járásra 
levô fogadókban, pos ta    ál lomásokon találták meg.

A kocsik használatával pedig együtt járt az út- 
és hídépítés is. A kisebb folyókon kô- és fahidak 
épül tek, a nagyobb folyókon kompok és hajóhi-
dak segítségével keltek át.

Magyarországon az 1770-es évektôl alkalmaz-
tak a vármegyék mérnököket az útépítés és kar-
ban tartás irányítására. Az 1830-as évektôl kezdve 
épí tettek kôburkolatú utakat.

A 19. század második felében fellendült a me-
zô  gazdasági és ipari termelés, valamint a kereske-
de  lem. Egyre nagyobb mennyiségû áru szállítá-
sá  ra volt szükség, a lovas kocsik már nem tudták 
el  látni ezt a feladatot.

1878ban az Osztrák–Magyar Monarchia hadserege megszáll
ta Boszniát. A nagy távolságok és a hegyek miatt nehézkes 

volt a lovak ellátásához szükséges takarmány szállítása. Megtör
tént, hogy a szállított takarmányt útközben megették a lovak, és a 
végállomásra a szekerek üresen érkeztek.

A következô hatalmas lépést a gôzgép köz le-
kedésre használt változata, a gôzmozdony jelen-
tet te. A 19. század második felében fokozatosan 
kié pült a vasúthálózat, de a vasútállomásról a 
töb bi településre továbbra is mindent szekéren 
szál lítottak.

Stevenson elsô mozdonya 1823-ból

Az elsô gépkocsik megépítését megelôzte a 
bel  sô égésû motor kifejlesztése. Ezek kezdetben 
in   kább a hintókhoz hasonlítottak, mint a mai 
au tók   hoz. Ez nem meglepô, hiszen a feltalá lók a 
ko ra beli jármûveket használták fel. Gottlieb Daim-
ler például egy hintót vásárolt, és 1885-ben ab ba 
épí tette be a motorját. Ugyanabban az évben egy 
má sik német fejlesztô, Karl Benz is ké szí tett egy mo-
tort, és azt egy háromkerekû ko csiba épí tette be.

A történelem elsô autós túráját Benz felesége és két fia teljesí
tette, bár nem volt könnyû dolguk. Az emelkedôkön tolták az 

au tót, benzint patikában vásároltak, a hûtôvizet az útszéli kútból 
pótolták. Az elszakadt hajtóláncot egy falusi kovács javítot ta meg, 
az eldugult benzinvezetéket a mama kalaptûjével tisztogatták, de 
végül célhoz értek.

A gépkocsi mûködött, de még sok kísérletezés 
és fejlesztés kellett az elterjedéséhez. A sikerre 
alapozva egymás után létesültek a gépkocsi-
gyárak, és egyre többen vásároltak autót.

Az autó tökéletesítésében jelentôs szerepe volt 
Bánki Donátnak és Csonka Jánosnak, 1893-ban 
ôk szabadalmaztatták a porlasztót (karburátor), 
amely a motor üzemanyag-ellátását biztosította. 
Robert Bosch kifejlesztette a ma is használt elekt-
romos gyújtókészüléket, amely a szikrát adta a 
motornak. Henry Ford az Egyesült Államokban 
elôször alkalmazta a futószalagos sorozatgyár-
tást és összeszerelést, amely az autó elterjedését 
felgyorsította. 
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Ford T-modell

A gépkocsik fejlesztése kétfelé vált: a személy-
gép kocsik mellett egyre több teherautót gyártot-
tak. Az elsô tehergépkocsik körülbelül ugyanany-
nyi terhet szállítottak, mint a lovas szekerek, 
azon ban gyorsabban haladtak, és nagyobb tá-
vol ságot tettek meg egy üzemanyag-feltöltéssel. 
Az autógyárak egyre nagyobb teherbírású és erô-
sebb teherautókat gyártottak, amelyek kezdték 
át venni a szekerek helyét a közlekedésben.

A gépkocsiknak szilárd burkolatú utakra volt 
szük ségük. Az utak burkolata kezdetben zúzott 
kô, majd faragott bazalt kockakô volt. Ma az utak 
és az autópályák burkolata beton és aszfalt.

Autópálya

2.  Ha egy teherautó tömege rakománnyal e gyütt 
öt tonna, és négy kereke van, átla go san hány 
kilogramm teher jut egy kerékre?

A városok egyre növekedtek. A népesség 
szállítá sára kialakult a városi tömegközlekedés, 
autóbu szok, villamosok, trolibuszok és a nagy-
városokban a metró és elôvárosi vonatok juttatják 
el az em bereket céljukhoz. Ezek a külön bözô köz-
lekedési lehetôségek kiegészítik egymást, egy-
séget ké peznek.

A budapesti földalatti vasút egyik megállója

Európa elsô földalatti vasútja 1896ban épült meg Budapes ten.

3. Válaszd ki, hogy az elôbb felsoroltak közül me-
lyek közlekednek kötött pályán!

A jármûforgalom növekedése miatt egyre 
nagyobb a zsúfoltság a városi utakon, ami nagy-
mérté kû levegôszennyezéssel és zajjal jár. Ezért 
ahol csak lehet, korlátozzák a jármûforgalmat, sé-
tálóutcákat jelölnek ki. Ezenkívül rá akarják ven ni 
az embereket, hogy a saját autó helyett a vá roson 
belül a tömegközlekedést vegyék igény be. Ezt 
segíti a P + R (parkolj és utazz) rendszer és a nagy 
városokat megkerülô autópályák.

Városi tömegközlekedés

A híres Ford T-modellbôl 1908 és 1927 között 
15 millió darab készült. A T-modell tervezôje 
Galamb József mérnök volt.
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Gyalogos közlekedés
Miért kellenek a közlekedési szabályok?
Tudod, minek a rövidítése a KRESZ? 
Ha nem, nézz utána!

A15

A gyalogos az, aki a saját lábán jár, és nem jár-
mûvön (ülve, állva) közlekedik. Például a ke-
rékpárját toló ember is gyalogos, a kerékpá ro-
zó azonban már jármûvön közlekedik. A KRESZ 
be tartása a gyalogosoknak is kötelezô, te hát 
érde mes megtanulni a szabályokat.

Az úttest a jármûvek közlekedésére szolgál. 
A gyalogos sohasem közlekedhet autóúton, au tó  -
pályán, villamossíneken vagy vasúti pályán.

Az út részei

gyalogos-átkelôhely  

kerékpárút villamossín úttest

járdasziget

A gyalogos közlekedés útvonalai 

Gyalogút

A gyalogosoknak általában a járdán, gyalog-
úton kell közlekedni, de vannak kivételek. A gya-
lo  go sok az úttesten is közlekedhetnek, ha nincs 
járda, vagy lezárták azt.

Gyalogos az országúton

Nincsen járda például országutak lakott terüle-
ten kívüli szakaszain. Ebben az esetben a gyalo-
gosok az út menetirány szerinti bal oldalán a 
jár  mûforgalommal szemben az úttest szélétôl 
szá mított 1 méteres sávon belül haladhatnak.

1. Miért a jármûforgalommal szemben kell a gya-
lo gosoknak haladniuk?

A szabályos és biztonságos átkelés helyei:

•  jelzôlámpás kijelölt gyalogos-átkelôhely (zeb ra),
•  jelzôlámpa nélküli, kijelölt gyalogos-átkelôhely 

(zeb ra),
• útkeresztezôdésnél, ha nincs kijelölt gyalogos-

át kelôhely, a járda meghosszabbított vonala,
•  kevésbé forgalmas mellékutcákban, ha nincs a 

közelben kijelölt gyalogos-átkelôhely, a jármû-
for  galom zavarása nélkül, az úttest bármely ré-
szén a legrövidebb úton, azaz az úttestre me-
rô  legesen.

Kijelölt gyalogátkelôhely

A járda és a járdasziget az 
úttesttôl szintkülönb ség gel,
kiemelt szegéllyel, kor lát tal
vagy más mó  don el vá lasztott 
rész. Kizárólag a gya logosok 
köz  lekedésére szol gál. A gya-
logút a gyalo go sok szá  mára 
épült, táblá val jelölt szilárd 
burkolatú kes  keny útvonal.
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A szabályos és biztonságos átkelés módja

Mindig a legrövidebb úton, a for ga lom za-
varása és balesetveszély okozása nél kül. Átkelés 
elôtt körül kell nézni, elôbb balra, azután jobbra, 
majd ismét balra. Ha nem közeledik jár mû egyik 
irányból sem, akkor lehet lelépni a jár dáról és át-
menni az úttesten.

A modern autók hatékony fékberen de zés sel 
ren delkeznek. Azonban a gya lo gos észleléséhez 
és a fékezéshez a gépkocsivezetônek idôre van 
szüksé ge. Nem ta nácsos a közeledô autó elôtt 50 
méternél kisebb távolságban az úttest re lépni.

Közlekedési lámpa 
gyalogosoknak

A fényjelzések jelentése:
•  A piros fény az áthaladás tilalmát jelzi, gyalo-

gos az úttestre nem léphet.
•  A folyamatos zöld fény szabad utat jelez, a 

gya logos az úttesten áthaladhat.
•  A villogó zöld fény az áthaladásra engedélye-

zett idô végét jelzi, a gyalogos az úttestre nem 
lép het, az úton levô pedig köteles az átkelést 
gyor san befejezni.

2. Miért nem szabad villogó zöld jelzésnél meg-
kezdeni az átkelést?

Útburkolati jelek: Az úttestre felfestett fehér vagy 
sárga színû jelzések, amelyek általában a jár mû-
vek re vonatkoznak. A gyalogosnak a gyalo gos- 
át ke lôhely (zebra) jelzést kell ismerni.
Tájékoztatást adó jelzôtáblák: ezek gyalo go sok  ra 
és jármûvekre is vonatkoznak, ezért min den  kinek 
ismerni kell.

A gyalogos a járdán általában nem találkozik 
jár mûvekkel, ezért biztonságban érzi magát. 
A gya  logátkelôhelyen, úttesten, országúton, sé-
tá  ló  utcában, parkolóhelyen, buszmegállóban 
azon  ban figyelnie kell a különbözô jármûvekre. 
A jármû vezetôje a jármû mozgásáról (elindulás, 
ka nya rodás, fékezés, tolatás) különféle lámpajel-
zé sek kel tájékoztatja a környezetét.

Napjainkban már többféle módszerrel pró-
bálják megelôzni a mobilozás miat  ti gyalogosgá-
zo  lásokat. Pél dául az út szélére festett pik to g -
ramokkal, figyelmeztetô táblákkal vagy az asz-
faltba épített jelzôlámpákkal.

Védd meg magadat a balesetektôl! 
A közlekedésben mindig figyeld, 
érzékeld a körülötted zajló esemé-

nyeket! Gyaloglás közben ne a telefonodat 
nézd, a fülhallgatót csak az egyik füledbe 
tedd, a másikkal figyelj a környezetedre!

A mindennapi élet részévé vált okoste le fonok 
folyamatos nyomkodása tel jesen váratlan hely-
zetekben okozhat balesetet. Az életükkel ját-
sza nak a telefont hasz náló gyalogosok. Gyakran 
hagyják figyelmen kívül a piros lámpát vagy a kö-
zeledô autót, ami elé kilépnek az úttest re. A fül-
hallgatón ke resztül történô zenehallgatás is el te-
reli a gya logos figyelmét a közlekedési kör nye zet 
hang jelzéseirôl. Nem érzékeli a köze le dô jár mû-
veket és a többi gyalogost. 

Autóbusz-megállóhely és kijelölt gyalogos-átkelôhely
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3. Milyen közlekedési helyzetben kell a gyalogos-
nak figyelni a kanyarodó jármûre?

Lassítás (fékezés) jelzése: A haladás, menet köz-
ben lassító, fékezô jármûveken hátul a helyzetjel-
zô lámpa mellett piros fény világít.

Hátramenet (tolatás) jelzése: A jármûvön hátul 
világító fehér fény látható. A gépkocsik egyre 
gyak rabban hangjelzést is adnak tolatás közben. 
Ilyenkor nem szabad a jármû mögé lépni.

Figyelmeztetô jelzés

4. Miért nem szabad tolató jármû mögé lépni?

Figyelmeztetô jelzés: Villogó vagy körben forgó 
sár ga fény. A közúton lassan haladó (például az 
úttisztító gépek) jármûvek tetején lát ható.

Megkülönböztetô jelzés: Villogó vagy körben for-
gó kék vagy vörös fény, valamint hangjelzés (szi-
réna). Például a mentô, tûzoltó, rendôrségi és más 
sürgôsségi feladatot ellátó jármûveken lát ható.

Megkülönböztetô jelzést használó jármûvek

A15 Gyalogos közlekedés

A különféle jármûvek gyalogosokat 
érintô jelzései

Napfénynél az egyenesen haladó közeledô és tá-
vo lodó jármûvek jól láthatók. Sötétedés után a 
jár mûvek helyzetjelzô fényei (elöl fehér vagy sár-
ga, hátul piros lámpák) alapján tájékozódhatunk.

Kanyarodási szándék jelzése (irányjelzés) gép ko-
csin: A gépjármûvek kanyarodási szándékát jobb 
vagy bal oldalon elöl és hátul egyszerre villo gó 
sárga fény jelzi. A sárga villogó fény látható a 
gép jármûvek pótkocsijain is.

A következô leckében az elsôbbségadás szabá-
lyai ról és közlekedési helyzetekrôl tanulhatsz.
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Közlekedési helyzetek
Van a környéketeken olyan útkeresztezôdés, 
ahol nehéz az átjutás?
Mi okozza a problémát? Mi lehetne a megoldás?

A16

Közlekedési problémahelyzetek rendsze rint út-
ke  resz tezôdésben, gyalogos átkelésnél ala kul-
nak ki. Az áthaladást a keresztezôdés típusa, 
szabályok és jelzések vagy rendôri irányítás ha-
tá  rozza meg.

Az útkeresztezôdés lehet egyenrangú útke-
resz tezôdés, jelzôtáblával szabályozott útkeresz-
te  zôdés vagy körforgalom.

Egyenrangú útkeresztezôdés az, ahol nincs út-
bur  kolati jel, jelzôtábla, jelzôlámpa. A jármûvek 
át  haladását a jobbkéz-szabály határozza meg. 
A gya logosoknak balról és jobbról érkezô jár mû-
vek  re is kell számítaniuk, és a kanyarodó jár mû vek-
re is figyelniük kell. Az ábrán a jobbkéz-szabály 
alkalmazására lát hatsz példát.

Jelzôtáblával szabályozott útkeresztezôdés az, 
ahol útburkolati jelek, jelzôtáblák és gyakran 
jel   zôlámpák is szabályozzák az áthaladást. 
A jel zô lámpák hibája esetén a táblák szerint kell 
köz  lekedni. Az ábrán a vízszintes útvonalat „el-
sôbb    ségadás kötelezô” jelzôtáblák védik, a má sik 
út  vonal alárendelt.

Az „elsôbbségadás kötelezô” jelzôtáblák biz to-
sítják az elsôbbségi áthaladás jogát a kerékpár sá-
von egyenesen haladó kerékpárosnak. A szem bôl 
érkezô kerékpárosnak meg kell állnia a jel zôtáb lá-
nál, hogy elengedje a védett útvonalon ha ladót. 
A sarkon kis ívben jobbra kanyarodó ke rék  pá ros 
akadálytalanul haladhat, mert nem ke resz tezi az 
út ját gyalogos vagy jármû.

A körforgalomban a jármûvek jobbra ka nya -
rod va körben haladnak át. Útburkolati jelek és 
jel zô táb lák szabályozzák a for  -
gal  mat. A gyalogosok csak a 
ki jelölt gyalog át ke  lô he lye-
ken kelhetnek át.

Körforgalomjelzô tábla

Elsôbbséget szabályozó jelzôtáblák: amelyek 
általában a jármûvekre vonatkoznak,
de jó, ha a gya logosok is ismerik.

Elsôbbségadás 
kötelezô tábla

Állj, elsôbbségadás 
kötelezô tábla

Egyenrangú útkeresztezödés

Jelzôtáblával irányított útkeresztezôdés
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Elsôbbségadás szabálya

Az elsôbbség az egymás útját keresztezô gyalo-
gos és jármû áthaladási sorrendjét jelenti. Aki-
nek elsôbbsége van, az elsôként haladhat, ke-
resz tezheti a másik útját. Az úttesten áthaladó 
gya logosnak elsôbbsége van a gépjármûvekkel 
szem ben:
•  jelzôlámpás kijelölt gyalogos-átkelôhelyen, de 

csak szabad jelzésnél,
•  kijelölt gyalogos-átkelôhelyen (zebra),
•  útkeresztezôdésben (kijelölt gyalogátkelô hely 

hiá nyában is) az úton haladó és az útra be ka-
nya  rodó jármûvekkel szemben.
A gyalogost csak akkor illeti meg az elsôbbség, 

ha a közeledô jármû féktávolságán kívül lép az 
út testre.

Veszélyhelyzetet idéz elô az a gyalo-
gos, aki féktávolságon belül lép az 
au tó elé.

Az 50 km/h sebességgel haladó autó egy má-
sod perc alatt 14 méter utat tesz meg. A féktá vol-
ságot nehéz megbecsülni, de például egy 50 km/h 
sebességgel haladó autónak körülbelül 40 méter 
a féktávolsága.

Megkülönböztetô jelzést, kék, vörös fényt, 
hangjelzést használó jármû (például mentô, tûz-
oltó, rendôrségi jármûvek) számára a gyalogos 
mindig köteles elsôbbséget adni.

Baleseti helyzetek megelôzése 

Sötétedés után, esôs idôben a láthatóság ér-
de   kében a gyalogos viseljen élénk színû vagy 
fény  vissza verô felületû ruhát!

Gyakran okoz balesetet a takarásból (például 
álló jármû mögül) a közeledô jármû elé lépô gya-
lo  gos. A gyalogosnak figyelnie kell arra, hogy a 
jár mûvezetô számára jól látható legyen, átkelési 
szán dékát a vezetô idôben felismerje és meg tud-
jon állni.

A gyalog- és kerékpárúton közlekedés szokat-
lan helyzet a gyalogosoknak és kerékpárosoknak 
egya ránt. A közösen használt útvonalon gyalo-
gosnak és ke rékpárosnak azonosak a jogaik. Köl-
csö nösen figyelniük kell egymásra.

A kerékpárút a kerékpárosok részére kijelölt, 
fenn tartott útvonal.

Lakott területeken gyakori a járdán vezetett 
ke rékpárút, amely idônként a gyalogosok és ke-
rék párosok közötti konfliktusok helyszíne.

KerékpárútGyalog- és kerékpárút tábla

Forgalmas városi utcákon gyakran okoznak 
prob lémát a járdán kerékpárral, rollerrel, elektro-
mos rollerrel közlekedôk. Kevesen ismerik és tart-
ják be a szabályokat.

Kerékpárral és elektromos rollerrel általában 
ti los a járdán közlekedni!

Példa: A járdán vezetett kerékpárúton haladt a 
ke rékpáros, mellette gyalogosok közlekedtek.
Az egyik gyalogos váratlanul a kerékpárútra lé-
pett, és összeütköztek. Mindketten elestek és kü-
lön féle könnyû sérüléseket szenvedtek.

Helyzetelemzés: A járdán vezetett kerékpár-
út ba leseti veszélyforrás. A kerékpáros sza-
bályosan köz lekedett, de nem az útvi szonyok-
nak megfelelô sebességgel. Számítania kellett 
volna arra, hogy bármikor elé lép het egy gyalo-
gos és meg kell állnia. A gya logos hibázott, mert 
neki tilos a ke rékpárúton közlekednie. Sajnos a 
gyalogosok több sége nem ismeri a köz lekedési 
szabályokat.
Tanulság: Nem elég a szabályok ismerete  és be-
tar tása, a közlekedési körülményekre és a többi 
köz lekedôre is figyelni kell. A közlekedés részt-
ve vôi közül a gyalogosok nem kötelesek ismer-
ni a sza bályokat, ezért rájuk a kerékpárosoknak 
(jár mû vezetôknek) kell vigyázniuk. A kerékpá-
ro sok és gyalogosok balesetei gyakran kerékpár-
úton tör ténnek.
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Tennivalók közlekedési baleset esetén 

Ha a balesetnél felnôtt is jelen van, akkor ôt kell 
meg kérni a szükséges intézkedésre (elsôsegély 
nyúj tása, mentôk, rendôrség értesítése, helyszín 
biz tosítása). Ha nincs jelen felnôtt, akkor a gye-
re kek nek kell cselekedniük.

Az elsôsegélynyújtás elsô két lépését min-
denki el tudja végezni. Ezek a helyzet felisme-
ré se és a segítség hívása. Fontos alapelv, hogy 
minél korábban, de a szükséges adatok birto ká-
ban telefonálj! Hívás elôtt informálódnod kell 
a fontosabb tünetekrôl, panaszokról, a baleset 
jel legérôl stb.
•  Higgadtan, gyorsan tájékozódj arról, ami tör-

tént!
•  Mérd fel az esetleges veszélyeket! Veszély-

ben vagy te, vagy a sérült? Soha ne veszélyez-
tesd saját testi épségedet!

•  Ellenôrizd, eszméleténél van-e a sérült!
•  Értesítsd a mentôket a 112 segélyhívó számon!

A sikeres beavatkozás érdekében a mentôk 
(men tésirányító) kérdéseire pontosan és ért he-
tôen kell válaszolni. Meg kell adni a követke-
zô ket:
1. Az eset helyszíne.
2. A bejelentô neve, telefonszáma.
3. Az eset rövid leírása.
4. Egyéb adatok, amik fontosak lehetnek (pél-

dául hány sérült van, milyen az állapotuk).
5. Végül mindig meg kell várni a mentésirányító 

esetleges további kérdéseit.

A bejelentés után térj vissza a sérülthöz, de 
ne sza kítsd meg a vonalat! A mentésirányító 
te  le fo nos segítséget is nyújthat, akár a súlyos-
ság meg állapításához, akár az ellátás lépéseivel 
kap  csolatban.

Baleset

Tudtad, hogy a 112es szám nem csak Magyarországon a se
gélyhívás száma? Minden telefonnal rendelkezô magánsze

mély vagy intézmény köteles a készüléket rendelkezésre bocsátani 
men tôhívás céljából!

Olyan balesetnél, ahol személyi sérülés is tör-
tént, rögtön hívni kell a rendôrséget. Különben 
csak abban az esetben, ha a baleset résztvevôi 
nem tudnak megállapodni abban, hogy ki a 
felelôs a balesetért, kinek a hibájából történt.

Baleseti helyszínelés

A köz   lekedési baleset megtörténte után a 
baleseti helyszínelô rendôr érkezik a helyszínre. 
Rögzíti a baleseti helyszínen lévô nyo mokat, a 
gépkocsik elhelyezkedését, a fék nyomokat, az 
anyagmaradványokat, törmelé ke ket. Kihallgat-
ja a baleset résztvevôit és a szem tanúkat. Ezek 
alapján képes felismerni és ér tékelni a baleset-
ben részt vevô jármûvek, sze mé lyek helyzetét 
és balesetbeli szerepét.
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Lakó-pihenô övezet
Találkoztál már ezzel a KRESZ-táblával? 
Tudod mit jelent?

A17

Közlekedés lakó-pihenô övezetben 

A lakó-pihenô övezet KRESZ-tábla nem olyan 
régi, de azért remélhetôleg sokan felismerté-
tek. A táblával jelzett területen belül a jármûvek 
leg fel jebb 20 km/óra sebességgel közlekedhet-
nek. A jármûvezetôknek fokozottan ügyelniük 
kell a gya logosok, különösen a gyerekek és a 
kerékpá ro sok biztonságára. Ha az úton nincs 
járda, a gya logosok az utat teljes szélességében 
használhat ják, a jár mû vek forgalmát azonban 
szükségtelenül nem aka dályozhatják. Csak az ott 
lakók és a hozzájuk ér kezô vendégek hajthatnak 
be az övezetbe, és csak a kijelölt helyeken parkol-
hatnak. Nagyobb jár mûvek csak munkavégzés 
céljából (például sze mét szállítás, költöztetés és 
hasonló okokból) hajt  hatnak be a területre.

Autómentes belváros

Az önkormányzatok joga kijelölni, hogy a tele-
pülések melyik területét nyilvánítják fokozottan 
vé dett lakó-pihenô övezetté. Vannak azonban 
o lyan területek, amelyeket nem lehet lakó-pihenô 
övezetté átminôsíteni. Ezek olyan részek, amelye-
ken forgalmas utak vezetnek keresztül, melye ket 
nem lehet elzárni a forgalom elôl.

Forgalmas 
belváros

A cél az, hogy a települések minél nagyobb te-
rü letérôl kivezessék az átmenô forgalmat, csök-
kentsék a forgalmi dugókat és az ezzel járó feles-
leges környezeti ártalmakat.

1. Keressétek meg, hogy a településeteken hol 
van nak védett lakóövezetek! Hol lehetne még 
lét rehozni?

Munkálkodás

Járj nyitott szemmel!  
I.  Járjátok be újra a településnek azt a ré-

szét, amit már jól ismertek! Most figyeljé-
tek meg az utcákat a következô szempon-
tok sze rint!

•  Milyen övezetben van az adott terület?
•  Mennyire forgalmas az utca? Egyirányú vagy 

kétirányú a forgalom?
•  Milyen a forgalom a rá merôleges utakon?
•  Van kijelölt gyalogátkelôhely?
•  Van kerékpárút, kerékpársáv? Jó helyen 

vannak? Megfelelô minôségûek?
•  Hol parkolnak az autók? Megoldott a par-

ko lásuk?
•  Van elég hely a jármûvek és a gyalogosok 

szá mára?
•  Van olyan hely a járdán, ahol a közterület 

át megy magánterületbe? Például bolt vagy 
egy étterem elfoglalja a járda egy részét.

•  Milyen növények vannak az utcán? Ki gon-
doz za ôket?

Utcakép 1.
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Utcakép 2. Utcakép 3.

Hogyan értékelnéd az adott utca összhatását? 
Foglald össze a megfigyeléseidet!

Munkálkodás

Járj nyitott szemmel!  
II. Keressetek az iskolátokhoz közel egy forgal-

mas csomópontot! Állapítsátok meg a kö-
vet  ke  zôket!

•  Milyen utak találkoznak a csomópontban 
– egyenrangú útkeresztezôdés vagy fô- és 
mellékút találkozása?

•  Mi irányítja a forgalmat? Jelzôlámpák, táb-
lák vagy jobbkéz-szabály?

•  Hány sávosak az úttestek?
•  Lehet minden irányban továbbhaladni? 

Van olyan hely, ahol tiltva van a ka nya ro-
dás?

Készítsetek rajzos vázlatot a keresztezôdés-
rôl! Ezután figyeljétek kb. 15 percig a ke-
resz  tezôdésen áthaladó jármûveket és gya-
lo     gosokat. Két-három fôs kis csoportokban 
dol  gozzatok. 

Osszátok fel magatok között a kereszte zô-
dés négy sarkát, és azt is, hogy ki figyeli az ott 
áthaladó gyalogosokat, és ki a jármûveket.
•  Számoljátok meg, hogy mekkora a forga-

lom (autó, gyalogos stb.)!
•  Mennyire udvariasak, türelmesek egy más-

hoz a közlekedés szereplôi?
•  Jegyezzétek fel, ha valamelyik szereplônek 

túl sokáig kell várnia az átjutásra, és azt is, 
hogy milyen irányba akart továbbhaladni 
(például egy balra kanyarodó autó)!

•  Jegyezzétek fel, ha szabálytalanságot vesz-
tek észre! Ki követte el, mit vétett?
Értékeljétek, hogy mennyire volt veszélyes a
helyzet! Ha ilyen esetben nem történt
baleset, az minek volt köszönhetô?

Az iskolában beszéljétek meg közösen a ta-
pasztalataitokat! Fogalmazzátok meg, hogy 
mennyire tartjátok veszélyesnek az adott he-
lyet! Szükségesnek tartanátok valamilyen vál-
to   zást? Ha igen, mi lenne az?

Útkeresztezôdés
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Munkálkodás

Fejezzétek be a településmakett készítését! 

  

III. Az utolsó lépés volt az utcák, parkok, a 
köz lekedési jelzôrendszer kiala kí tá sa. Most 
nézzétek át újra kritikus szemmel! Biz to  sítva 
van a településeteken az átmenô for ga   lom? 
Minden házhoz el lehet jutni gépkocsi val? 
Elég parkoló áll a kocsik rendelkezésére? 
Van járda a gyalogosok közlekedéséhez? 
Van   nak kerékpárutak a településeteken? 
Van o lyan része, amit lakó-pihenô övezetté 
lehet ne nyil vánítani?

Készítsetek olyan közlekedési táblákat és 
lám pá kat, amiket könnyen át lehet helyezni 
(pél dá ul egy gyurmába beszúrt hurkapálcára 
ra gaszt va). Legyen köztük stoptábla, elsôbb-
ség a dás kötelezô tábla, lakóövezet-, kerék-
párút tábla is. Készítsetek gyalogosokat, 
kerékpá ro sokat, jármûveket! Felhasználhat-
tok erre a célra a település méretarányához 
illeszkedô já tékokat, bábukat.

Találjatok ki érdekes közlekedési hely ze te-
ket, és modellezzétek azokat!

Végül értékeljétek a végzett munkát a Tu-
dás tár ban található szempontrendszer szerint.

Találjátok ki, hogy hol helyezhetitek el az 
ál talatok készített településmakettet úgy, 
hogy azt mások is megnézhessék.
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A hely, ahol élsz
Év végi összefoglalás

A18

Kedves Gyerekek!
A tanév során nagyon sok mindent megtudtál a településekrôl. 
Sok szempont szerint megfigyelted azt a települést, ahol élsz, vagy ahol 
az iskolád van. Az év során megszerzett tudásod felhasználva, készíts 
útikalauzt a településedrôl, mely segítséget nyújt az odalátogató 
vendégeknek. 
Gondold alaposan végig, hogy mi érdekelheti, milyen szolgáltatásokat 
szeretne igénybe venni, mi az, amit feltétlenül el akarsz neki mondani, 
amit meg akarsz mutatni! 
Természetesen ha túl nagy a település, nem vállalkozhatsz az egész 
bemutatására, ebben az esetben válassz ki egy kisebb, valamilyen 
szempontból egységes területet!

Hagyományosan az útikalauzok tartal maz  zák
•  az adott település történetét, elhelyezkedését 

és néhány számszerû adatot a településrôl;
•  az igénybe vehetô szolgáltatásokat (például 

hol tud megszállni, enni, vásárolni);

•  közlekedési információkat (például hol van vas -
ú t állomás, buszmegálló), milyen a tömegköz le-
kedés, ha gépkocsival érkezik, hol tud bizton-
sá gosan leparkolni, esetleg kerékpárt bérelni;

•  milyen nevezetességeket nézhet meg, milyen 
prog ramokon vehet részt, hol tud pihenni.

Egy ilyen kiadvány elkészítése nagy munka, 
ezért alakítsatok csoportokat, és osszátok szét a 
feladatokat! A sok kis részbôl pedig összeáll az 
egész útikalauz.
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A mi családunk
 Mirôl tanulunk az idén?

B1

Kedves Gyerekek! 

A Technika és tervezés tantárgy Háztartás ökonómia 
életvitel óráin egy különleges utazásra invitálunk. 
Az utazás során végig otthon le szünk. Idôben fogunk 
kalandozni, benézünk dédi lek vár fô zô üstjébe, egy 
olyan korban, amikor még meg se születtünk, máskor 
meg a jövôbe utazunk, meg nézzük mit, hogyan ten-
nénk 20-30 év múlva.
Utunk során felfedezzük, kipróbáljuk, megtanul juk 
a család életének szervezését, a háztartás ve ze té-
sét. Olyan dolgokkal foglalkozunk, mint a csa lá  di 
gazdálkodás, az otthonteremtés, a család, a csa -
ládtagok ellátása.
Gyere velünk! Lépésrôl lépésre szerezd meg a tu dást, 
amely mint titkos varázserô vezet majd a min den-
napok környezet- és egészségtudatos dön tései ben. 
Kalandra fel!

1.  Kikbôl áll a családod? Vedd számba a családod 
tagjait! Rajzold le ôket!

2. Mikor mondjuk egy kis csoportra, hogy ôk egy 
családot alkotnak? Gyûjts jellem zôket!

A családok nagyon sokfélék lehetnek. A kis közös-
ség legfontosabb jellemzôje, hogy tagjai egy-
más sal rokoni, házastársi, élettársi kapcsolatban 
áll nak. A szülôket és gyerekeiket szûk csa lád nak 
szok tuk mondani, míg a tágabb családhoz hoz zá-
tar toznak a nagyszülôk, nagynénik, nagy bá csik, 
uno katestvérek is.

Szûk család

Tágabb család

A családtagok szeretik egymást, kitartanak 
egy más mellett jóban-rosszban, érzelmi kötôdés 
jel lemzô rájuk, elfogadják egymást. A lényeges 
dol gokról hasonlóan gondolkodnak, közös érték-
rend jük van. Fontos számukra, hogy fenn tartsák 
a családot.

4. Milyen feladatokat láthat el a család? Beszéljé-
tek meg, melyik kép kapcsolódik az egyes fel-
a da tokhoz!

• Érzelmi biztonság nyújtása – „Mindig szá mít-
hatsz a családra.”

•  Gyerekvállalás és -nevelés – értékek, hagyomá-
nyok, szokások átadása, a helyes viselkedési 
sza   bályok megtanítása.

•  Gon dozás, gondoskodás – családellátó tevé-
keny     ségek.

Tudtad, hogy a 2011es népszámlálás idején hazánkban 
2 713 380 családot számoltak, s a családok kétharmada volt 

gyer mekes család?

3. Mi tartja össze a családot?
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55B1  A  mi családunk

A családtagok általában együtt, egy háztartás-
ban élnek. A szûk család minden tagja, a tágabb 
családból inkább a nagyszülôk tartozhatnak a 
közös háztartáshoz.

Tudtad, hogy hazánkban a Központi Statisztikai Hivatal, rövi
den KSH méri fel és tartja nyilván, többek közt a háztar tá sokra 

vonatkozó adatokat?

A háztartási munkákra fordított idô átlagosan 
50%-a az élelmezéshez kapcsolódik.

Bevásárolunk, sütünk, fôzünk, tálalunk, mo so-
ga tunk. Az idô 25%-át az otthoni környezetünk 
fenntartására fordítjuk. Takarítunk, kijavítjuk a 
kisebb hibákat, barkácsolunk, kertészkedünk, 
álla tainkat gondozzuk. Az idô 5%-át ruházatunk 
rendben tartásával töltjük. A maradék 20%-ot a 
gye r ekekrôl és az idôsekrôl való gondoskodás 
te szi ki.

Ezeket a tevékenységeket összefoglaló néven 
családellátó tevékenységeknek nevezzük, s tanul-
mányaink során megismerkedünk az egyes ház-
tartási munkák tervezésével, szervezésével, elvég-
zésének technológiai folyamataival.

5. Vajon háztartásból vagy családból van több?

A háztartás egy gazdálkodási egység. Lehet 
egyva lakinek is háztartása, ha egyedül él, és ön-
ma  gá ról gondoskodik. Ha többen élnek együtt és 
kö zösen gazdálkodnak, akkor ôket egy háztartás-
nak tekintjük. Nem feltétel, hogy rokonok, há zas-
tár  sak vagy élettársak legyenek.

6. Tudtok erre példát mondani?

A család az idô múlásával változik. Másként tel-
nek a napjai egy kisgyermekes családnak, és más-
ként egy iskolás gyermekeket nevelô családnak. 
Mások az igényeik, a szükségleteik, ezért mások a 
feladataik, másként segítenek egymásnak.

Családi feladatok ellátása

Háztartási munkák megoszlása

A

B

C

D

E

Élelmezés

Otthoni 
környezet 
fenntartása

Ruházkodás

Gondoskodás
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Munkamegosztás a családban
Miben szoktál otthon segíteni? 
Van állandó otthoni feladatod a tanuláson kívül?

Néhány elvégzendô háztartási munka
gyakoriság sze rint  

B2

Munkamegosztás a családban

A családtagok a szükségleteik kielégítése érdeké-
ben családellátó tevékenységeket végeznek, vagy 
szol gáltatásokat vásárolnak. Az együtt élô embe-
rek segítik egymást, megosztják egymás között a 
feladatokat. Sok családban mindkét szülô dolgo-
zik. Ezért a házimunka elvégzésében a család 
min den tagja részt vesz képességei, tapasztalatai, 
fi zikai ereje és az egyes munkák kedveltsége sze-
rint. A közösen végzett munka, a közös siker még 
job ban összekovácsolja a családot, nem beszélve 
ar ról, hogy így több idô marad családi vagy baráti 
prog ramok szervezésére, lazításra, pihenésre.

1. Mi a véleményed a képen látható családi mun -
ka megosztásról?

2. Tanulmányozd a lenti táblázatot, és gondold 
végig, hogy nálatok melyik feladatot milyen 
gya korisággal végzitek! Tudsz olyan felada-
tot mondani, ami kimaradt?

Naponta
elvégzendôk

élelmezés

otthoni 
környezet
fenntartása

ruházkodás

gondozás

Hetente többször
elvégzendôk

Hetente
elvégzendôk

Havonta
elvégzendôk

Ritkábban
elvégzendôk

rendrakás

mosás

iskolás gyerek 
feladatainak
ellenôrzése

nagybevásárlás

szônyegek 
tisztítása
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Munkamegosztás a családban
Miben szoktál otthon segíteni? 
Van állandó otthoni feladatod a tanuláson kívül? 3. Milyen házimunkákat ábrázolnak a gra fikák?

• Egy kb. 50 x 70-es falitáblán készíts négy-
zet hálót úgy, hogy a hosszabbik oldalát 
oszd 8 egyenlô részére, rövidebb oldalát 
annyi rész re, amennyi a család tagjainak 
száma + 1! A há lót saját ötleted alapján te-
heted lát ha tóvá!

•  Jelöld a hét napjait a legfelsô sorban!
•  Készítsd el a család tagjait ábrázoló képe-

ket, és ragaszd fel a tábla elsô oszlopába!
•  Készíts piktogramokat a napi feladatok je -

lölésére! Az egyes piktogramokhoz ke res -
hetsz ötleteket az interneten. A napi fel-
adatokat jelölô piktogramot minden héten 
azon család tag neve mellé lehet tûzni, aki-
nek azon a héten az a feladata. Így senki 
nem fogja elfelejteni, milyen feladatot ka-
pott a házimunkából arra a hétre!

Tervezd meg, hogy milyen anyagokból, mi-
lyen szerszámokkal tudod meg csinálni a fenti 
feladatot, hogyan tu dod a piktogramokat 
áthelyezhetô mó don rögzíteni a falitáblához!

A tervezéshez használd a Tudástárat! Az 
el  készítésbe bevonhatod a családtagokat. 
Jó mó ka, csapatmunka a közös alkotás. Ha 
fény ké peket használsz fel, kérj segítséget, 
egyeztesd a családtagokkal, hogy melyik kép 
alkalmas a felhasználásra!

B2  Munkamegosztás a családban

Munkálkodás

Készíts egy falitáblát, amin jelölni tudod, 
hogy a hét melyik napján a család melyik 
tag jának mi lesz a feladata!

Állat a családban

Sokféle háztartási munka van. A családi gazdál-
kodás része az is, amikor áttekintjük, rendsze-
rez  zük ezeket a feladatokat. A háztartási mun-
ká kat folyamatosan kell végezni, de a család 
élet vitelétôl, szokásaitól is függhet, hogy az egyes 
fel adatokat milyen idôközönként kell elvégezni.

4. Melyik feladatot tudnád te is elvégezni?

Ha van otthon háziállatotok, az biztosan újabb 
feladatokat jelent. A terráriumban, akváriumban 
élô állatok miatt ál talában nem kell gyakrabban 
ta karítani. A la kás ban szabadon élô állatok – pél-
dául kutya, macs ka – miatt biztosan sûrûbben kell 
porszívózni, szô nyeget tisz títani, felmosni, eset  leg 
kárpitot tisztí ta  ni.

5. Milyen feladatokat jelent, ha például dísz ha-
la  kat vagy kutyát tart a család?

Általában a családtagoknak nem egyforma  az 
elfog laltságuk minden héten, ezért célsze rû, ha 
hétvégén összeül a család, megbeszéli a kö vet-
ke zô heti feladatokat, és elosztja a családta gok 
között, hogy abból ki, mit fog elvégezni.
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Gazdálkodik a család
Megtörtént-e már, hogy nagyon szerettél volna 
valamit megkapni, mégis lemondtál róla?

B3

A családi gazdálkodás során a családtagok egyé-
ni és a család közös szükségleteit folyamato san 
elégítjük ki. A családi ebéd után estére minden-
ki meg éhezik, a gyerekek az idôk során a ked-
venc ruháikat kinövik, a legmodernebb techni-
kai eszköz is elavul vagy elromlik.

Hiába fordítunk rá sok forrást (idôt, erôt, mun-
kát, pénzt), mindig újabb és újabb igények jelent-
kez nek. Ha csak a kívánságok lebegnek a szemünk 
elôtt, melyek elérése a legfôbb célunk, könnyen 
tév útra jutunk. Ahhoz, hogy felelôs döntést tud-
junk hozni, ismernünk kell az erôforrásainkat, a 
kí vánságokat tudnunk kell rangsorolni, a fontos 
dol gokat elkülöníteni a kevésbé fontostól. Ha egy 
csa lád jól gazdálkodik az erôforrásaival, meg tud-
ja hozni azokat a döntéseket, melyek a kitûzött 
célok eléréséhez vezetnek.

1. Milyen erôforrásokkal gazdálkodhatunk?

Utazzunk elôre az idôben húsz évet! 31-32 éves 
vagy. Az iskoláidat befejezted, dolgozol, családod 
van.

•  A legfontosabb erôforrás te magad vagy és a 
csa ládtagok, akik körülvesznek. Tudsz dolgoz-
ni, jó szakmát választottál, szívesen csinálod a 
mun  kádat, és jól is keresel vele. Ez azért van, 
mert mindig szívesen tanultál, érdekeltek az 
új dolgok, kipróbáltál többféle tevékenysé-
get, s ezekben sok gyakorlati tapasztalatot is 
sze reztél. A feladatokban jól együttmûködtél 
tár saiddal, csapatban is eredményes vagy. Ez 
az erôforrás a munkavégzô képesség, melyet 
a háztartásban és a jövedelemszerzésben is ka-
ma   toztathatsz.

•   A másik erôforrás az idô. Jól gazdálkodsz vele, 
jut belôle minden fontos dologra.

 El különíted a munkaidôt a szabadidôtôl. A sza     -
 badidô azért fontos, mert a munkavégzô ké  -

pesség a szabadidôben újulhat meg, és alap  ve -
tôen a szabadidôben erôsödnek a csalá di, ba-
ráti kapcsolatok is. Fontos, hogy eleget al szol, 
egészségesen táplálkozol, rendszeresen mo-

zogsz, ügyelsz az egészségedre, van csa lá dod,
  barátaid, tartozol kisebb-nagyobb kö zös sé gek-

hez, akikkel sok közös programot szer ve zel, fi-
gyelsz rájuk, segítesz, ha szükség van rá.

•   A harmadik erôforrás a vagyon és jövedelem. 
A jövedelmed munkavégzésbôl származik, de 
le  hetne még tulajdonhasznosításból származó 
jö   vedelmed vagy társadalmi jövedel med is.

 A vagyon a család napi szükségletei nek kie lé gí-
té sé re használható, például a meg vá sárolt ház-
ban vagy lakásban laktok. Lehet olyan vagyon 
is, me lyet jövedelemszerzésre használunk, pél-
dá   ul bérbe adjuk.

Utazzunk vissza a jelenbe!

2. Mit tehetünk most azért, hogy megalapozzuk 
leendô családunk, háztartásunk erôforrásait?

Munkálkodás

Csapatban dolgozunk. 
Képzeljétek el, hogy egy család vagytok. Kö-
zö sen kell döntést hoz no tok a feladat sze-
rint, elôtte azonban gon dosan fel kell mérni 
a költségeket és a kö vet kez ményeket.

A családotok úgy döntött, hogy az elrom-
lott mosógép helyett egy új, korszerû, ener-
gia takarékos mosógépet vásárol a megta ka-
rí tásokból. A vásárlási döntések elôtt min dig 
mérlegel és a takarékosságra törekszik.
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Vacsora otthon

Pizza házhoz szállítva

Vacsora étteremben

Osszátok be a munkát, és számoljátok ki, 
hogy személyenként hány forintból jön ki a 
pizzavacsora a különbözô lehetôségekkel élve!

Gyûjtsetek hozzá adatokat, információkat: 
hoz závalók listája, árak, a készítés költsége, 
a közeli vendéglô árai, a házhozszállítás költ-
sé  ge, más felmerülô költségek. Hozzatok 
dön  tést, mit javasoltok a családnak, ha minél 
hamarabb szeretnék összegyûjteni az új mo-
só gép árát! Indokoljátok meg a döntéseteket! 
Van ötletetek, hogyan lehetne még takarékos-
kod ni?

Vizsgáljuk meg, hogyan tudunk takarékos-
kodni! Egyik délután, amikor Marcsi hazaért az 
iskolából, eszébe jut, milyen régen evett már 
pizzát. De jó lenne, ha ma pizzát vacso ráz nánk! 
– veti fel. Én is támogatom! – áll mellé az apa. 
Több lehetôségünk is van, segítsetek át gondolni! 
– javasolja az anya.

1. Elkészítitek közösen. Ehhez recept szerint 
be kell vásárolni, s otthon megsütni.

2. Rendeltek egy vendéglôbôl ház hoz szál lí -
tás sal.

3. Elmentek vacsorázni együtt a közeli pizzá-
zóba, úgyis olyan régen voltatok már.

A kereskedelemben sokféle mosógépet árul-
nak. El kell döntenünk, hogy melyiket ér de mes 
megvennünk. A döntéshez át kell gon dol ni a csa-
lád mosási szükségletét.
•  Eddig hogyan mostunk, hetente hány alka lom-

mal, mekkora (hány kg) ruhaadagokkal?
•  A jelenlegi mosógépünknek milyen mûszaki 

jel lemzôi voltak?
•  Nézz utána, milyen mûszaki jellemzôi vannak 

egy mosógépnek!
•   Mit jelentenek az áruházi címkék feliratai?
•   Ha mosógépet cserélünk, mit érdemes meg vál-

toztatni a mosási szokásainkból és a mo só gép 
mûszaki adottságaiból?
Indokold meg a döntésed!

Vevôtájékoztató 
a mosógépen
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A mi otthonunk
Mi jut eszedbe a szóról: otthon?

B4

1. Készítsünk közösen egy szófelhôt az otthonról!

Az otthon szóra gondolva minden emberben más 
érzések, jelentések jönnek elô. Van, akinek a gye -
rekkorát idézi, a hazát, a falut, a várost, ahol éle  te 
legjelentôsebb szakaszát töltötte.

Felidézôdhet egy kép, amit az ablakon kinézve 
vagy az ajtón belépve lát. Eszünkbe juthat egy 
nagy öröm vagy éppen bánat. Gondolhatunk a 
velünk együtt élôkre, a szeretetre, a biztonságra, 
amit az ott hon nyújthat. Eszünkbe juthat a fel -
a dat, amit ép pen meg kell oldanunk az ottho-
nunkkal kapcsolat ban.

Mindannyian lakunk valahol, s ha értünk az ott-
hon  teremtéshez, akkor bármilyen lakásból tudunk 
ön magunknak, a családunknak egy biztonságot, 
rek  reációt nyújtó otthont teremteni.

A rekreáció szó szerint újrateremtést jelent, ami arra utal, hogy 
rekreációval nyeri vissza munkaerejét a kimerült ember.

2. Hogyan biztosítja otthonunk a rekreációt?

A rekreáció néhány formája

Nem vagyunk egyformák, sôt ugyanaz a sze-
mély más-más életszakaszában különbözô élet-
vitelt folytat. Azokat a tevékenységeket, amelye-
ket az emberek majdnem egyformán csinálnak, 
alap tevékenységeknek nevezzük. Ilyen az alvás, 
a fô zés, a háztartási munka és a tisztálkodás.

3. Tudod folyatatni a sort?

Vannak olyan speciális tevékenységek, ame-
lyek csak egy adott életkorban jellemzôek, mint a 
gye rek ne velés, egy-egy foglalkozáshoz köthetô, 
mint az otthon dol gozás (jövedelemszerzô mun-
ka   végzés). Több munkáltató foglalkoztatja úgy 
az alkalmazottait, hogy otthonról dolgoznak. Ez 
elô nyös vagy hátrányos? Vannak, akik gyakran 
fo gad nak vendéget, mások inkább el jár nak ott-
hon ról.
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Lakások, házak  

A házakat, lakásokat építészek tervezik. A helyi sé-
geket úgy alakítják ki, hogy az igazodjon a meg-
ren delô életviteléhez. Van, amikor nem ismerik a 
le endô tulajdonost, ilyenkor általános szabályok 
sze rint tervezik meg a helyiségeket. Ez azt jelenti, 
hogy vannak benne helyek (terek), ahol együtt tud 
len ni a család, vannak olyanok, ahová a családtagok 
el vonulhatnak (például saját szoba, dolgozószoba), 
van nak helyiségek a háztartási és a higiénés tevé-
keny ségekre is, mindezeket pedig közlekedôterek 
kö tik össze. Egyes lakásokhoz, házakhoz kültéri te-
rü letek (erkély, terasz, udvar, kert) is tartozhatnak.

Épületek terve

Munkálkodás

I. Párban dolgozunk. 
Rajzoljátok le az ott ho no  tok helyiségeit!

A rajz úgy készüljön, hogy a páros egyik tag ja 
becsukja a szemét, képzeletben otthon van.

Belép a lakásajtón és mondja el, hogy mit lát. 
A helyiség alakját (téglalap, négyzet), a fa la  kat, 
az ajtók helyét, az ablakok helyét meséld el! Így 
haladj végig, helyiségrôl helyiségre. A saját (vagy 
testvéreiddel közös) szobád abla kán kinézve, 
próbálj visszaemlékezni, mikor, me  lyik napszak-
ban süt be a Nap!

A páros másik tagja a mesélés alapján raj zot 
készít. Használd a következô rajzjeleket!
•  A falakat jelöld vonallal,
•   az ablakokat több párhuzamos vonallal,
•   az ajtókat a kicsit nyitott ajtószárny berajzo-

lásával!
A rajzjelek használatát figyeld meg a mel lé kelt 
rajzon!
•   Szabad kézzel rajzolj! Határozd meg, melyik 

ég tájra néz a gyerekszoba ablaka!
•   Ha kész, cseréljetek feladatot. Most a rajzo ló 

meséljen, s a mesélô rajzoljon.
•   Ha készen vagytok, nézzétek meg!
•   Jól sikerült? Hasonlít az otthonotokra? Mind két 

rajzon kö zösen jelöljétek be az észa ki irányt!
Ami elkészült, az az ott  honotok alap  raj zá nak a 
váz   lata.

Rajzjelek alkalmazása

Az alaprajz

Az alaprajz egy olyan építészeti rajz, mely az 
épület szintjeit ábrázolja vízszintes metszetben.
Bemutatja, mit látunk akkor, ha egy épületet 
kép zeletben az ablakpárkány magassága felett 
metszünk el (mintha egy tortát lapokra szel-
nénk, hogy krémet tehessünk bele). A képzelet-
ben lemetszett részt leemeljük az épületrôl, s 
fölé emelkedve, felülrôl, azaz felülnézetbôl 
ránézünk. Látjuk a falakat, a vastagabb (erô-
sebb teherhordó) és véko nyabb (terhet nem 
viselô) válasz fa lakat, a nyílászárókat (ajtók, ab-
lakok), a kéményeket és a lép csô ket.

Az építészeti rajzok méreta rá nyosan készülnek. 
Ak kor ta lál koztál ezzel a fogalommal, amikor a 
tér  képekrôl tanultál. A há zakat, ugyanúgy, mint a 
kon   ti nenseket és az országokat, le kell kicsinyíteni 
ah hoz, hogy ráfér jenek egy rajzlapra. A lakásraj zo-
kat általában M 1 : 50 vagy 1 : 100 léptékkel ké szít-
jük el. Ez azt jelenti, hogy amit a rajzon egy cen ti-
mé teresre ábrázolunk, az a valóságban 50 (M 1 : 50) 
cen ti méter, 100 (M1 : 100) centiméter.

II. Nézd meg B4 jelû mellékleten látható alap -
rajzot, és a ceruzádat ve zet ve, gondolat ban 
járd be a lakást! Próbáld meg elképzelni a helyi-
ségeket, nézz ki az ablako kon! Hol süt be a Nap? 
Határozd meg, merre van észak! Milyen méret-
aránnyal készülhetett ez a rajz? Indulj ki az ágy 
méretébôl! A felnôtt ágyak hosszúsága általában 
két méter.

B4  A mi otthonunk
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Otthonok régen és ma
Mi lehet a közös a régi korok és napjaink otthonaiban?

B5

A tudomány és a technika fejlôdésével az em be-
rek élete folyamatosan változik. Ha a száz év vel 
ezelôtt élt rokonaink betoppannának az ott-
honunk ba, bizony nagyon nehezen igazodná-
nak el a hétköznapi teendôinkben. De mi sem 
len nénk kön nyebb helyzetben az ô vilá guk ban. 
Talán nekik egy kicsit könnyebb volt, mert ak-
kori ban nem volt olyan gyors a változás, mint 
ma napság. Az életvitel, amit elsa já títottak a szü-
le iktôl, az biztos alap volt egész életükre, csupán 
néhány új dologhoz kellett alkal maz kod niuk.

1. Nézzetek utána néhány hétköznapi dolognak! 
Mi kortól van áram, mosógép, hûtôszekrény, 
mik rohullámú sütô, televízió, mobiltelefon?

Ezek ma nélkülözhetetlennek tûnhetnek, pedig 
emberöltôkön át ezek nélkül éltek az emberek.

Az otthonnak helyet adó házak, lakások év szá -
za dokon át nem vagy alig változtak. A legfôbb 
jel   lemzôjük az volt, hogy többnyire azokból az   
anyagokból épültek, amelyek a közvetlen kör-
nye  zetükben meg ta lálhatók voltak. Így földbôl, 
fá  ból, kôbôl, sokféle he lyi anyag (szalma, nád, 
vesszô) felhasználásával, vál tozatos technológiák 

Szalmatetôs ház készítése a Felsô-Tisza vidékén

Nádtetôs, tornácos ház

Brassó vára

Mátyás-templom (Budapest)

alkalmazásával épültek a há zak. Mivel egy-egy vi-
déken adott volt az alapanyag, így kialakult a táj-
egységre jellemzô egyedi anyag használat és építési 
mód.

A házépítés tudománya apáról fiúra szállt. Sokat 
ta nultak azoktól az építômesterektôl, akik a világot 
járva különleges, a mai napig létezô és látogatható 
temp lomokat, kolostorokat, várakat, kastélyokat, 
más középületeket alkottak.
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Sajnos mára az egykori lakóházak közül na-
gyon kevés maradt fenn. Szerte a világon fa-
lumúzeumokban, „skanzenekben” tekinthetjük 
meg, járhatjuk be az egykori épületeket. A ma-
gyar házak között a legjellegzetesebb elren-
dezésû a háromosztatú, ami azt jelenti, hogy a 
ház három helyiségbôl áll. 

A középsô helyiségbe, a konyhába jutunk a be-
járaton, innen mindkét irányba egy-egy szoba nyí-
lik. Az utca irányába lévôt elsôháznak, a másikat 
hátsóháznak nevezték.

Tudtad, hogy a ház szavunk jelenthet épületet és szobát is. 
Tudtad, hogy a skanzen szó szabadtéri néprajzi múzeumot is 

jelent? Nevét egy svéd városról, Skansenrôl kapta. Magyarország 
legnagyobb falumúzeuma Szentendrén található. Lakóhelyed kö
zelében hol van falumúzeum, tájház?

A skanzenbe a legtöbb épület belsô tereit is 
úgy rendezik be, mintha csak éppen elment volna 
egy kis idôre az ott élô család, így bepillanthatunk 
elôdeink életébe. Ha az otthonuk megfigyelé-
sével elképzeljük az életüket, megállapíthatjuk, 
hogy mai szóhasználattal nagyon környezettuda-
tosan éltek.

2. Mibôl tudsz erre következtetni?
 Keress képeket, vagy nézz meg egy kisfilmet! Ha 

jártál már skanzenben, idézd fel a látotta kat!
•  Milyen vastag a házak fala?
•  Mekkorák az ablakok?
•  Mivel fûtöttek?
•  Hol aludtak?
•  Mit csináltak a hulladékokkal?
•  Vásároltak?

Tisztaszoba

A mai korban újra fontos lett, hogy a termé-
szet felé forduljunk, és életvitelünket környezet-
tudatosan szervezzük. Nézd meg a Mellékletben 
levô infografikán, hogy mit tehetsz te ott hon, ha 
világméretekben gondolkodsz!

Munkálkodás

Csapatban tevékenykedünk.
Járjátok be az iskola épületét! Séta közben ke-
ressetek olyan megoldásokat, dolgokat, amik 
arra utalnak, hogy iskolátok épülete, annak 
használata környezettudatos! A csapatok kö-
zött osszátok be az épületrészeket, -szin teket.

Készítsetek rajzokat, fo tókat! Járjatok utána, 
hogy:
•  Milyenek az épület határolófalai kívül és 

belül?
•  Milyen nyílászárókat alkalmaztak, van-e kí-

vül vagy belül árnyékolási lehetôség?
•  Milyen az épület hômérséklete, ezt hogyan 

biz tosítják (fûtési, hûtési lehetôségek)?
•  Mennyire világos az épület, mikor szüksé-

ges mesterséges világítás?
•  Találtok-e megoldást a vízzel történô taka-

ré kos kodásra (ivókutak, mosdók, vécé-víz-
öb lítés)?

•  Van-e az iskolában esôvízgyûjtô? Ha igen, 
mire használják az összegyûjtött vizet?

•  Biztosított-e a szelektív hulladékgyûjtés?
•  Iskolátok ökoiskola-e? Ha igen, mit jelent ez 

az épülethasználatban?
•  Van-e olyan, ami a ti iskolátoknak sajá-

tossága a kö nyezettudatos mûködésben, 
iskolahasz ná latban?

Tudtad, hogy a passzívházakat egy német minôsítési rend szer 
szerint építik és minôsítik szerte Európában, így ha zánkban is? 

Az ilyen házakban a megfelelô hômérséklet biztosí tásának módját 
és az erre fordítható energiaigényt a minôsítési rendszer szabályai 
határozzák meg. A passzívházak energiaigénye alacsony, mert a 
falai vastagok, ablakai háromrétegûek, jól szigeteltek, hôcserélôs 
szellôzôrendszer alkalmazásával sokszor az a hô is elég a fûtésre, 
amit az emberi test és a fôzés kibocsát.

3. Milyen ma az az otthon, amelyre azt mondjuk, 
hogy környezet- és egészségtudatos?

11548 technika25 CS5 2020jun28.indd   63 2020.06.29.   9:38



64

Tervezzünk lakószobát!
Mitôl függ az, hogy egy adott belsô
térben hogyan érezzük magunkat?

B6

Az otthonunk falain belül mi magunk alakíthatjuk 
ki környezetünket. Ezt meg tudjuk tenni, ha tisz-
tában vagyunk az igényeinkkel. A saját el kép ze -
léseinken kívül a családtagok szempont jait is fi gye -
lem be kell venni, és a döntéseket is közösen kell 
meg hoz  ni.

Munkálkodás

1. lépés: információgyûjtés, helyzetkép megal-
ko tása

Tudjunk meg mindent! Tárjuk fel a lehetôsé-
ge ket és az igényeket, pontosítsuk az el vá rá-
so kat! Kérdezzük ki a szülôket.

• Pontosan mekkora szobáról van szó (hosz-
szú ság, szélesség, magasság)?

•  Hány ablaka van, melyik égtájra néznek, 
milyen méretûek, milyen magasan van az 
ablakpárkány?

•  Hány ajtó van, milyen méretû?
•  Közlekedôbôl nyílik a szoba vagy egy 

másik szobából, esetleg mindkettô?
•  Kapcsolódik-e a szobához erkély, terasz 

vagy más külsô tér?
•  Milyen a fûtése, hol helyezkedik el a fû tô-

test, ha van?
•  Milyen a padló burkolata (anyag, szín)?
•  Milyen a fal felülete, színe?
•  Van-e már világítás? Ha igen, milyen? 
 Ho vá van felszerelve?
•  Hol vannak a kiépített konnektorok?

•  Van-e még valami, amit tudnunk kell?
•  Milyennek képzelik el a szülôk a gyerek-
 szo bát?
Ha a szülôktôl már mindent megtudtunk, is -
mer  kedjünk meg a szoba leendô la kó já val.
Kér dezzük meg tôle a következôket:
•  Hogyan tölti a napjait otthon?
•   Mit hogyan szeret csinálni?
•   Van-e hobbija?
•   Át szoktak-e jönni a barátai?
•   Mit csinál otthon, együtt a barátaival?
•   Tart-e olyan kisállatot, ami a szobájában 

lakna?
•   Tetszik-e neki a felújított, még üres szoba?
•   Milyen szobát szeretne?
A munkát az alaprajz elkészítésével folytas-
suk! Egy közös rajzot készítsünk, a mely mu-
tat  ja a szobát határoló falakat, az aj tó kat, az 
ablakokat. A rajz méretaránya M 1 : 20 le  gyen!

Majd rajzoljuk meg mind a négy falat, szin-
tén M 1 : 20 léptékkel. Megoszthatjuk a mun-
kát. A falon pontosan rajzoljuk meg az aj  tókat 
és az ablakokat, a fûtôtestet, a vilá gí  tótestet, 
a konnektorokat. Ha a megrajzolt ele  meket 
egymáshoz illesztjük, készen is van az üres szo-
ba makettje.

A lakberendezô 
eszközei

Ma lakberendezôk leszünk. Csapatunkat meg-
ke reste egy család, akik most költöznek új házba, s 
a tízéves ikreik, Bori és Bendegúz külön szobát sze-
ret nének. Azt a megbízást kaptuk, hogy tervezzük 
meg mindkét gyerek szobájának kialakítását, be-
ren  dezését.

Készül 
az alaprajz
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2. lépés: ötletbörze és döntés

Tervezôcsapatunk minden tagja, azon gondol-
ko dik, hogyan tudnánk kiszolgálni a meg ren-
delô igényeit.
•  Mi kerüljön a szobába, milyen legyen a 

kör nyezet, amivel elégedett lesz új lakója?
•   Milyen legyen a szoba stílusa, színvilága?
•   Milyenek legyenek a bútorok?
•   Legyen-e szônyeg, függöny, falvédô, ágy-

takaró, díszpárna, ha igen, milyen?
•   Mi kerüljön a falra?
•   Milyenek legyenek a világítótestek? 

Régi lakberendezési magazinokban vagy az 
interneten keressetek képeket, amelyek be-
mu tatják az ötletbörzén született elképze lé-
sek hangulatát. Készítsetek belôle montázst!

Az elképzelt bútorok felülnézeti képét raj-
zoljátok meg M 1 : 20 léptékkel, nyírjátok kör-
be, s rendezzétek el az alaprajzon! Ügyel jetek, 
hogy legyen elég hely a bútorok hasz ná latára!

Készíthettek többféle berendezési és han-
gu  lattervet is! Mutassátok be a megrende-
lô    nek! Értékeljétek, mennyire felel meg az 
el   várásoknak! Döntsétek el, melyik változat 
ma    kettjét készítitek el!

Egy képen 
a kiválasztott 
elemek

3. lépés: a berendezési tárgyak elkészítése, 
 a szobamakett berendezése

A feladat elvégzéséhez kukkantsunk be a 
Tu dás tárba, tudjunk meg mindent a mûszaki 
ábrázolás szabványairól! Ezek az ismeretek 
szükségesek ah hoz, hogy az elképzelt bú-
torokat le tudjuk raj zolni. Az elkészült terí-
tékrajzokat kör  benyír va, hajtogatva, szín-
ezve vagy az el képzelt anyaggal bevonva 
összeállítjuk, ra gaszt juk vagy tûzzük.

Osszátok be a munkát! Hamarabb el ké szül-
tök, ha mindenki egy-egy elemen dolgo zik.

Segítsetek egymásnak! Ne felejtsétek, hogy 
a méretarány itt is M 1 : 20, különben nem 
passzol az új bútor a szoba makettjébe. Ha 
minden bútor kész, rendezzétek el a ma kett-
ben. Tegyétek otthonossá a szobát!

A munka végeztével értékeljünk! Értékelési 
szem  pontokkal segít a Tudástár. Térjetek ki 
arra is, hogy:
•  Mit szólt a megrendelô a tervhez?
•  Mi tetszett neki a legjobban?
•  Mire vagytok a legbüszkébbek?
•  Mi az, amin változtatnátok?
•  Az elkészült tervek közül melyiket válasz-

tanátok?

Így is 
készíthetünk 

széket

A berendezési elemek felülnézeti rajza

Egy teljes ház makettje
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Nagyanyáink öröksége
Találkoztál már népviseletbe öltözött
emberekkel?

B7

Díszes, ünnepi viseletet hagyományôrzô prog ra-
mo kon, vásárokon, népmûvészeti fesztiválokon 
vagy kosz tümös elôadásokon, táncháztalál ko-
zókon lát ha tunk. Az egykori hét köznapi vi  selet 
elemei – az anyaghasználat, szabás – egy-egy 
mai ruhadarabon is megjelennek. Elô  szeretettel 
hordják a népmûvészet valamelyik ágában 
alkotó mûvészek, vagy azok, akik öl  tö  zékükkel 
is szeretnék kinyilvánítani érték rendjüket, egy 
közösséghez való tartozásukat.

A viselet beszédes. Régen a férfiak és nôk 
visele te vi dékenként eltérô volt, de nagyon kü-
lön  bözött a lá nyok, az asszonyok és az idôs asszo-
nyok viselete is. Házasságkötés után minél idô-
sebb volt valaki, an nál egyszerûbb és sötétebb 
volt az öltözéke.

A népviselet alapruhadarabjai  

A nôi ruházat elemei
•  Pendely – Az alsótestet szoknyaszerûen kö rül-

fogó ruha, leginkább egy mai miniszok nyá-
hoz hasonló ruhadarab, alsó szélén gyakran 
csip kével díszített.

•  Ing – Alsónemû, amely rövid és hosszú válto-
zat ban is készült. A hosszú ing fél lábszárig 

 ért.
•  Alsószoknya – Vidékenként változott a hosz-

sza, fodrozottsága, a szoknyák száma. Nyá ron, 
nagy melegben felsôruhaként is hord  ták.

•  Szoknya – Színes, díszes ruhadarab, az alsó-
szok nyák fölött hordták.

•  Kötény – A szoknya elé kötötték. Az ünnepi 
kö tények különösen díszesek voltak.

•  Pruszlik – Mellény, amely elöl fûzött, díszített.
•  Kendô vagy fôkötô – A lányok szalaggal dí-

szítették a hajukat, az asszonyok befedték vi-
dékenként változó, kisebb-nagyobb kendôk-
kel, fôkötôkkel.

•  Nagykendô – Vállra terített kendô, a mai pu-
lóver ôse.

•  Ködmön – A legelterjedtebb bundaféle volt, 
rö videbb-hosszabb változatban is készült.

•  Kapca – Zokni helyett használt textília, amibe 
a lábukat tekerték.

•  Bocskor – A legôsibb lábbeli, téglalap alakú 
bôr bôl összefûzve készült.

• Csizma az 1400-as évek végétôl, bakancs és 
pa pucs az 1500-as évektôl, cipô az 1800-as 
évek tôl volt használatban.

Fiatal lányok Középkorú asszony

Idôs asszony 
viselete

A férfiruházat elemei
•  Gatya – Fehér vászonból készült alsóruha.
•  Bô gatya – Férfi felsôruha.
•  Nadrág – Fekete vagy kék posztóból készült, 

a székelyeknél harisnyának nevezték a test-
hezál ló nadrágot. Az elejére felvarrt pa szo-
má  nyok utaltak viselôjének társadalmi hely-
ze tére.

•  Ing – A férfiing mindenütt fehér volt, csak a 
hor tobágyi csikósoké volt sötétkék.

•  Mellény vagy lajbi – Az ing fölött viselt ujjat-
lan, posztóból készült ruhadarab.

•  Zeke – Kabátszerû felsôruha.
•  Szûr – Kabátszerû felsôruha nemezbôl vagy 

szôrbôl.  A pásztoremberek egyik legfontosabb
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  ruhadarabja napjainkban is. A gazdagon dí szí-
tett „cifra szûrt” ünnepi viseletként hordták.

•  Guba, suba – Bundás bôrbôl készült köpeny-
sze rû felsôruha. A gubát a szegényebb pa-
rasz tok, míg a subát a módosabbak hordták. 
A suba 12 bôrbôl készült, kiterítve kör alakú 
volt. Gazdagon hímezték.

•   Kalap, kucsma – Vidékenként jellemzô formá-
jú fejfedôk.

•   Lábbelik – A nôi lábbelik férfi megfelelôjét 
hord ták.

B7  Nagyanyáink öröksége

Legények viselete

Férfiviselet

Hortobágyi
csikós

Munkálkodás

•  Rendezzünk divatbemutatót a helyi vagy is-
ko lai néptánccsoport kosztümtárából!

•  Nézzük meg kisfilmen, hogyan öltik ma guk-
ra, hogyan, mikor hordják a viselet egyes 
da  rabjait!

•  Járjatok utána, hogy településetek vidéké-
nek milyen volt a népviselete!

•  Keressetek és értelmezzetek népi viselettel 
kap csolatos szólást, közmondást, például: 
„Suba a subához, guba a gubához.”

Tudtad, hogy a népviselet ruhadarabjainak fazonját úgy szer
kesztették, hogy szabása során nem keletkezett szabá szati 

hul ladék? Nagyon takarékosan bántak az anyaggal.

A ládafia

A ruházat mellett a mindennapi élet fontos kel-
lé  kei voltak a ládában sorakozó szôttes holmik, 
le  pedôk, párnahuzatok, törölközôk, terítôk, 
ken dôk. A gazdagon díszített jegykendôt a 
meny asszony maga szôtte, hímezte, s az eljegy-
zé si lakomán adta át a vôlegénynek. A lá nyok 
addig nem mehettek férjhez, amíg kelen gyé -
jü ket anyjuk, nénjeik segítségével ki nem var r  -
ták. A lakodalom elôtti napon a menyasszony 
ho zo má nyát a vôlegény házába vitték, az egész 
falu meg csodálhatta a szépen kivarrt hol  mikat.

Kincsek a tulipános ládából: abrosz és törölközô

Bocskor szabásmintája és fûzése

Munkálkodás

Fûzzetek bocskort!
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Textíliák alapanyagai
Szôttél már kereten vagy szövôszéken?

B8

Minden textília fonálból készül. A fonás és a 
szövés az emberiség egyik legôsibb „techno ló -
giája”. A fon, szô és varr szavunk már az ôsi ma-
gyar nyelvben is megvolt. Honfoglalás kori nôi 
sírokban orsót, orsónehe zé   ket és ruházatmarad-
vány-rostokat találtak. A fo  nál a mitológiában az 
élet jelképe, amelynek meg hatá ro zott hossza van.

1. Hallottál- e már Thészeusz és Ariadné történeté-
rôl? Ariadné fonaláról? Nézz utána!

Len
•   Egynyári, kb. 1 méter magasra megnövô rost-, 

olaj- és gyógynövény.
 Tok termésében (lengubó) legfeljebb tíz fé-

nyes, sárgásbarna mag fejlôdik.
•   Rostját a legrégibb idôk óta használják szövet 

elô állítására.
•   Magját március közepétôl április köze péig 

ve tik. Júniusban virágzik, eléri az egyméte-
res ma gasságot. A virágok színe kék.

•   Júliusban a növényt kinyûvik, majd a földe-
ken marad a harmatáztatáshoz.

 Ennek során a harmat és az esô hatására a 
fás részek fellazulnak, a gombák el kez dik a 
ros tokat összekötô pektin bontá sát.

•   Augusztusban a szárakat összegyûjtik, tilol-
ják (a szárakat meg tisztítják a fás résztôl).

 Gerebenezik (vagyis fésülik), majd fonállá 
fon ják.

Kender
•   Egyéves, lágy szárú növény.
•   Ázsiából származik.
•   Hazánk területén közel kilencezer éve ter-

mesztik.
•   Rostjai erôsek, jól el len állnak a nedvességnek.
•   Mûszaki szövetek, vitorlavásznak, ponyvák, 

hevederek, zsákok, kárpitoskellékek, kö-
te lek, zsinegek készülnek kenderfonálból. 
Naponta találkozol vele a tornateremben, 
ugyan is az iskolai mászókötél is kenderkötél. 
Sôt, egyes autók mûanyag alkatrészeiben 
(például a mûszerfalban) is használják.

Textilnövények

A fonal a rostnövények szálas anyagaiból sod-
rás sal ké szül. Európában a len és a kender, 
Amerikában, Dél-Ázsiában és Afrikában a gya-
pot, Ázsiában a juta hasz nálatos. Most ismer-
ked  jünk meg a rostnövé nyek kel!

2. Miért nem ugyanazt a növényt használják alap-
anyagnak minden kontinensen?
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Gyapot
•   Sokféle gyapotnövényt termesztenek a tró-

pusokon.
•   Lehet egyéves vagy évelô lágy szárú, cserje 

vagy ritkán kisebb fa. A termesztésben egy-
é vesként kezelik.

•  A keléstôl a betakarításig nagyjából 100 nap 
telik el.

•   Virágzás, megtermékenyülés után a termô 
nö vekedésnek indul, és tokterméssé alakul át. 
A belsejében 4-5 rekesz van, minde gyik  ben 
több mag. A maghéjból röptetô szá lak nônek 
ki, ezek a gyapotszálak. Ezt hasz nosítja a tex-
tilipar.

•   A pamut a gyapotnövény magjait burkoló fi-
nom szálak halmaza.

•  A leggyakoribb természetes eredetû ru há za ti 
alapanyag. 

Juta
•   Ázsiában honos, egyéves, lágy szárú növény. 

3-4 mé ter magasra nô. Legfontosabb termô-
területe In diában a Gangesz és a Brahmaput-
ra folyók völ gye.

•   A textilipar a hosszú szárában található háncs-
ros tot használja.

•   A pamut után a legnagyobb mennyiségben 
ter mesz tett szálas anyag.

•   A jutából leginkább zsákot, csomagoló tex-
tíliá kat készítenek, és egészen különleges sze-
repet ját szik az abroncsgyártásban. Ugyan is 
az abroncs gyár tásban a jutából készült erôs 
kordszövetre dol gozzák rá a kaucsukot, s a 
kemény textilalap biz tosítja az abroncs szi-
lárd ságát. Zsinórokat és dur va köteleket is ké-
szítenek belôle. 

A természetes szálak fonállá sodrását ma 
üze  mek  ben végzik fonógépeken. Az iparosodás 
elôtt kéz mûvestechnikával fontak. A fonás esz-
köze a rokka volt.

A fonál elemi szálakból sodort hosszú, össze-
tett szál.

Tudtad, hogy a csavarodottság iránya szerint kétféle sodra
tot készítenek, melyeket betûkrôl neveztek el? A „Z” sodrat

ban a csavarodottság a Z betû szárával megegyezôen balról 
jobbra halad. A másik az „S” sodrat, ahol szálak jobbról balra 
csavarodnak, mint az S betû szára. Tudode, hogy a cérna két 
vagy több fonál összesodrásával készül, azért olyan erôs? A cér
nakészítés során azt a fonalak eredeti sodratával egyezô vagy el
lentétes irányba sodorják, a legerôsebbeknél kombinálják a cérna 
sodrását. Például két S irányú fonalat S irányba sodornak, ez egy 
egyezô irányú sodrat. Ha két S fonalat Z irányba sodornak, akkor 
ellentétes irányú sodrat, ha több szálat, például két S és egy Z 
szálat fognak össze (kombinálnak) és sodorják bármelyik irányba, 
akkor ez lesz a legerôsebb cérna, kombinált sodrású.

A kézi fonás anyagai és eszközei
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A köznyelvben minden lenyírt állati szôrt közös néven gyap 
júnak nevezünk, de a kereskedelemben gyapjúnak a juh szôrét 

nevezik, az összes többi elnevezésnél az állat nevével hasz nálják 
a gyapjú szót, például: tevegyapjú, kecskegyapjú, nyúl gyap jú.
A gyapjúnak fontos tulajdonsága, hogy nemezelhetô, azaz meg
felelô feltételek mellett az összekuszált szálhalmaz mozgatás ha
tására összefüggô, tömör szerkezetté áll össze. Ez a nemez, más 
né ven filcanyag.

A gyapjúszövetet sûrítô, tömörítô eljárást ványolásnak ne vez
zük. A szövet vízben való mozgatása, nyomkodása által a gyapjú
szálak összezsugorodnak, s a szövet kétharmadárafelére összehú
zódik, ugyanakkor vastagabb, tömöttebb lesz.

A jó fonál mindenütt egyformán szilárd, sza-
bályos, hengerded alakú és sima. A technikai fejlô-
dés eredményeként ma már mûanyagokból mester-
ségesen is tudunk elôállítani szálakat. Ezeket a 
mûszálakat a természetes szálakkal keverve, o lyan 
textilalapanyagokat tudnak létrehozni, melyek 
megtartva a természetes szálak elônyös tulajdonsá-
gait, javítják azok felhasználhatóságát. Ha meg-
nézed a ruházati termékek címkéjét, láthatod, hogy 
a legtöbb ruhanemûnk kevert szálas. Tartalmaz ter-
mészetes és mesterségesen elôállított szálat.

Hogyan tudjuk eldönteni egy ismeretlen textil-
anyag ról, hogy milyen szálból készült?

A különféle textilalapanyagok tulajdonságait is-
merjük. Ha a vizsgált minta mutat egy adott tulaj-
don ságot, következtethetünk arra, hogy milyen 
alapanyagból készült.

A lenyírt gyapjú

Birka nyírása

A gyapjú és a belôle készült fonal

A selyemhernyó mirigyváladékából keletkezett 
finom, fényes, rugalmas szálból készül a hernyó-
selyem. Készítése az idôszámítás elôtti III. évezred re 
nyúlik vissza, s titkát sokáig ôrizték Kínában. A se -
 lyem értékes kereskedelmi termék volt. A selyem-
lepke egy rovar, teljes átalakulással fejlôdik (pete, 
lárva, báb, kifejlett rovar). Lárvaként eperfalevéllel 
táplál kozik, s ha eljön az idô, a hernyó bebábozódik. 
Ez úgy történik, hogy két fonómirigyének vála-
dékából kép zôdô kettôs szálba a hernyó begubóz-
za magát. Ez a gubó a textilipari nyersanyag. A le-
genda sze rint egyszer a gubó forró teába esett, 
meglá gyult, s így fedezték fel, hogy egy hosszú, fi-
nom szál alkotja, amibôl fonalat, a fonálból szöve-
tet lehet ké szíteni. Hazánkban 1680- ban honosítot-
ták meg. Az 1800- as évek közepén iskolai tananyag 
is volt a se lyemhernyó tenyésztése. A hernyóselyem 
elôállítása nagyon körülményes és költséges, mára 
inkább mûszálakból készítenek selymeket.

A selyemlepke bábja és a szálból készült fonal

Állati eredetû textilipari nyersanyagok 

Az állati eredetû természetes szálas anyagok a 
szô rök és a selyemhernyó mirigyváladéka.

A legismertebb a juhok nyírt bundája, a gyapjú. 
A gyap jú anyaga állati fehérje. A gyapjúszálakat 
mik  rosz kóppal vizsgálva megfigyelhetjük, hogy 
pik kelyesek és hullámosak. A hullámossága miatt 
a gyap júszál nagyon rugalmas. A belôle készült 
anyag jó formatartó és hôszigetelô. A lenyírt, 
meg mosott, szét zilált (kártolt) gyapjút feldolgoz-
zák: fonatlanul ne mezkészítéshez, megfonva  fo -
nálként szôve, vá nyol va (szûr- és gubaposztó), 
hur  kolva (kötött ter mé kek).
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Munkálkodás

Csapatban dolgozunk. 
A vizsgálatok során tartsd be a baleset-meg-
elôzési szabályokat! Az égetési próbát csak 
felnôtt irányításával vé gezhe ted! Ké szítsd el 
a füzetedbe az alábbi táb lázatot!

A vizsgálat  Megfigyelés Magyarázat
menete     
 
Ide kerüljön 
szövegesen, 
vagy rajzon 
bemutatva, 
hogy mit  
mivel, 
hogyan 
csináltok!

Itt mutathatjá-
tok be, hogy 
a vizsgált 
mintákon mit 
láttok, tapasz-
taltok. 
Ez is lehet 
szöveg vagy 
rajz vagy 
mindkettô.

Itt mutathatjá-
tok be, hogy 
a vizsgált 
min tákon mit 
láttok,
tapasztaltok. 
Ez is lehet 
szöveg vagy 
rajz vagy 
mindkettô.

B8  Textíliák alapanyagai

I. Nedvszívó tulajdonság vizsgálata
Köztudott, hogy a természetes szál ból ké szült 
anyagok jól felszívják a nedvességet, a mes ter-
séges (mû-) szá lakból készültek ke vés bé.
•   A vizsgálat menete: A vizsgált anyagokból 

nyírt csíkokat (2 × 10 centiméteres téglalapok) 
me rítsd szí nezett vízbe, 3 centiméter mélyen, 
az ábrán látható mó don.

•  Megfigyelés: A próbára szánt idô letelte után 
vizsgáld meg a mintákat! Milyen magasan szí-
vódott fel a víz a szövet szálai közé? A mé rési 
eredményeket rögzítsd a füzetedbe!

•  Magyarázd meg, mi lehet az oka!

Ezt a vizsgálatot csak felnôttel közösen 
végezheted!

Eredet Anyag Égés Szag Égéstermék

növényi lenvászon nagy láng, égô papír, szemcsés 
  gyors égés égô fához korom,
   hasonló fehér hamu

állati gyapjú nehezen  égô haj, szürkés-
  gyullad,  köröm fekete
  sercegve ég szagához 
   hasonló

mûszál nejlon olvad,  szúró, barnás
  zsugorodik, kellemetlen  olvadó
  majd  szagú cseppek
  gyorsan ég   

•  A vizsgálat menete: A mintát csipesszel fog -
va, borszeszégô felett gyújtsd meg, é gess el 
belôle egy centimétert, majd oltsd el!

•   Megfigyelés: Figyeld meg a lángját, szagát, 
égéstermékét. Jegyezd fel a füzetedbe!

 Minden mintán végezd el az égetési pró bát!
•   A magyarázat elkészítéséhez segít az égési 

jellemzôket összefoglaló táblázat.

II. Égetési próba
Ismert, hogy a különbözô eredetû szálakból ké-
szült textíliák más módon égnek, más a láng juk, 
a szaguk, az égéstermékük. A vizsgálat ta pasz ta-
la taiból következtethetünk az egyes szá las anya-
gok jelenlétére a textíliában.
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Textíliák – technológiák, 
díszítések
Hogyan lesz a fonálból textil?

B9

A textil nagyon fontos az életünkben, ebbôl 
készül ruházatunk jelentôs része, a különféle 
lakástextilek, me lyek használhatóvá teszik az 
ott honunkat. Szûk ér telemben textíliának ne-
vez zük azokat az anya gokat, amelyek valami-
lyen fonálból szövés útján jön nek létre. A tex-
til ipar azonban ennél többféle tech nológiát 
al kalmaz textilanyagok elôállítására, amelyek-
nek közös jellemzôje, hogy valamilyen szá las 
anyag ból készülô fonalak felhasz ná lá sával 
vagy más eljárással lapszerû termékek, össze-
fog laló nevükön kelmék készülnek.

A textilipar végzi:
•   a fonál- és cérnagyártást,
•   a szövetek, a kötött kelmék,  kötöttáruk ké szí-

té sét,
•   az egyéb eljárásokkal (például csipkekészítés, fo-

na tolás, nemezkészítés, tûzés, nem szôtt kelmék 
gyár tása, varrva hurkolás) elôállított textiltermé-
kek készítését,

•   textilek színezését és kikészítését,
•   a nem ruházati célú textiltermékek (zsákok, kö-

te lek, zsinórok, csomózott hálók) készítését.

Textilkészítés 

A legôsibb eljárás a nemezelés

Valószínû, hogy a nemez volt az elsô kezdetleges 
textil, mely Ázsiából terjedt el. A nomád népek 
álla taik lenyírt gyapjából készítettek nemezt, ezzel 
borí tot ták, bélelték sátraikat, nyergeiket. Ké szí tet-
tek belôle ruházatot, lószerszámokat és szinte min-
dent, amire szükségük volt. A jól elkészített nemez 
me leg és víztaszító.

Az eljárás lényege, hogy langyos szappanos 
vi zet készítünk, s szappanos kézzel összegyúr-
juk, egybesajtoljuk a fonatlan gyapjút.

Így készül a labda

•  Tulipán vagy más virágforma. Üreges labdát 
kell készítenünk. Ehhez az elsô réteg gyap-
jút egy gömbölyded formára (például egy 
dióra vagy kavicsra) borítjuk. Így gyúrjuk, 
gyö möszöljük, újabb rétegeket ráépítve. Ha 
kész, ollóval felnyitjuk, a formát eltávolítjuk, 
s a szirmokat nyírással formázzuk.

Tulipán

•  Karkötô. A gyapjúból 8-10 centiméter átmé-
rô jû gyûrût formázunk, melyet vizes, szap pa-
nos kézzel sodrunk, forgatunk. Készítés köz-
ben zsugorodik, mire elkészül, pont jó lesz a 
csuklónkra.

A kisebb golyókat 
felfûzve nyakláncot, 
karkötôt készíthetünk

Mit készíthetünk belôle?
•   Labda. Vegyünk a tenyerünkbe egy kis csomó 

gyap jút, vizes, szappanos kézzel erôsen gyúr-
juk, forgassuk! Úgy növelhetjük, ha újabb ré-
teg gyapjúval vonjuk be, és folytatjuk a gyú-
rást. Színes gyapjúszálakkal mintázhatjuk.

Tudode, hogy ebbôl készült a honfoglaló magyarok „lakása”, 
a jurta, amely egy kupolás favázas sátorszerû (bontható, felál

lít ható), nemezborítású építmény volt?
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Textíliák – technológiák, 
díszítések
Hogyan lesz a fonálból textil?

B9  Textíliák – technológiák, díszítések

Vászonszövés

A szövést szövôkereten kezdjük, s ha késôbb is 
sze retnénk ezzel foglalkozni, folytassuk szádfán, 
szö vôszéken. A szövôkeret egy egyszerû fake-
ret, melynek rövidebb oldalaiba egymástól egy 
cen timéterre szögeket verünk. Ezek tartják majd 
a láncfonalat. A felvetéssel kezdjük. A lánc fonál 
min dig erôs pamut- vagy kenderszál le gyen. 
A szöghöz rögzítjük, majd átvezetjük a ke ret túlsó 
ol dalán szemben álló szöghöz, onnan a mellette 
ál lóhoz, majd újra a túloldalra. Így haladunk az 
utolsó szögig. A keresztszálak be fûzését ne a ke-
retnél kezdjük, hagyjunk rojtnak való láncfonalat. 
A vetülékfonál lehetôleg vastag, puha, lágy fonál 
le gyen, hogy jól elfedje a láncfonalakat.

Nemcsak fonalat fûzhetünk a keretünkbe, ha-
nem szôhetünk textilcsíkokkal (újrahasznosí tás), 
vagy készíthetünk szalmát, fûzfát, illatos vi rá-
gokat befûzve különleges nyári képet is.

A vetülékfonál 
befûzése

Hurkolt anyagok készítése kötéssel, 
hor go   lással

A kelmék közös jellemzôje, hogy hurokformára 
haj lított fonálból kialakított szemekbôl állnak. 
Az egymás melletti és egymás fölötti szemek 
össze kapcsolódásából alakul ki az összefüggô 
kel  me. A munkát eszköz (kötôtûk vagy horgo-
ló  tû) segítségével végezzük. A kötôtûk he-
gyesek, párban használjuk, egyes típusoknál a 
két kö tôtût damil köti össze. A horgolótû vége 
kam  pós. A fonalat a kampó segítségével húz-
zuk át a hurkon.

Sokféle fonál kapható, de a megunt, kinôtt 
vagy elhasználódott pólókat újrahasznosít hat juk. 
Vágjuk csíkokra, készítsünk pólófo nalat, s ab  ból 
hor goljunk használati tárgya kat, szatyrot, kosár-
kát, kutyaszônyeget.

A kötés technikája

Textíliák díszítése

1. Hogyan díszítheted a textíliákat?

A textilbôl készült ruhadarabokat, használati tár-
gyakat többféleképpen díszítheted. Ezek kö zül a 
leggyakoribb a festés és a hímzés.

Textilfestés

Festésnél feltétlenül szükséged lesz gumi kesz tyû -
re és védôruhára. Festeni csak természetes szá  las 
anyagból készült textíliát célszerû. Meg  fe lelôek 
erre a célra a len, kender, pamut, se lyem alap-
anyagok, de a gyapjúszál is festhetô. Az egész 
kel  mét befestheted, batikolhatod vagy fest  hetsz 
rá mintát.

Ha az apróbb tárgyak már jól mennek, pró-
bál  kozhatsz lap készítésével, melybôl tarisznya, 
terítô, alátét készíthetô.

A szövés

Ôsi eredetû mesterség. Technológiájának lé-
nye ge, hogy két fonálrendszer összekapcsoló-
dá sával jön létre a szôttes. A hosszanti szál a 
lánc fonál (fel vetô), a keresztirányúak a vetü-
lék szálak. A lánc- és vetülékszálak egymáshoz 
vi szo  nyított hely  zete szerint (a vetülékfonalat a 
lánc fonál fö lött vagy alatt vezetjük) változatos 
szö vési módok ala  kultak ki. A legegyszerûbb a 
vá szonszövés, amikor a vetüléket alatta, majd 
fe lette, s ezt újra is  mételve vezetjük át a láncfo-
na  lakon.

Kiskosár lesz a pólóból
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Festôlé

Néhány festô-, illetve étkezési növény, amibôl 
fes  tôlét nyerhetsz.

 

nyír, fûz, cserszömörce, 
eperfa, orgona

sárga, sárgászöld

festô pipitér, arany-
vesszô, festô rezeda

sárga

diólevél, zöld dió barna

rézvirág, büdöske barna, zöld, sárga

festô mályva, júlia-
borbolya, búzavirág, fagyal

kék

ôsszel érô bodza lila, bíborszínû

sötétebb színû rózsa rózsaszín

szárított fagyal szürke

spenót zöld

cékla piros

Csak fehér színû anyag befestése esetén kapod 
azt a színt, amit a táblázatban látsz.

Színes ruháknál érdekes eredmények szület-
hetnek. Például ha sárga textilt festesz be kék fes-
tékkel, az zöld színû lesz. Ha más színek is ér de -
kelnek, nézz utána az interneten! 

A színezés tartóssága nagymértékben függ a 
festôlé savhatásától. Gyapjú és selyem festé se-
kor savat kell a festôléhez adni. Régen savanyú 
ká poszta levét használták erre, ma ecettel sava-
nyítjuk az oldatot. A pamut, len, kender festé se-
kor konyhasót adunk festôléhez.

A festeni kívánt anyagot helyezd a festôlébe, 
és az elôírásnak megfelelô ideig tartsd benne! 
Tar tósabb lesz a színezés, ha hagyod az anyagot a 
festôlében kihûlni.

Festés után rögzíteni kell a festéket, ami azt 
jelenti, hogy a textilt páclébe (valamilyen fém só 
oldatába) tesszük, s legalább 30-40 percig fôz-
zük. A páclé lehet timsó, réz-szulfát vagy vas-
szulfát oldata. Attól függôen, hogy melyik fém-
sót használjuk, ugyanazzal a színezékkel más-más 
színt kapunk. A pácolást végezhetjük festés elôtt 
is, ekkor 30-60 percig kell fôzni az anyagot. Ala-
posan kiöblítjük, majd kezdjük a festést. A legtisz-
tább színeket festés elôtti pá colással érhetjük el. 
Igazi kihívás a mintás kel me készítése.

SzínNövény

Textilfestés

Legismertebb növényi festék a hagymahéjból készült festôlé

Ha az egész anyagot, ruhát, terítôt egyszínûre 
akarod festeni, nincs nehéz dolgod.

Elkészíted a festôlét, amit készíthetsz festô-
nö   vénybôl vagy textilfestékbôl. A festônö vény 
al  kalmazása környezetbarát, ezért inkább ezt 
hasz náld, ha módod van rá. A növényekbôl a szín -
anya got fôzéssel vagy áztatással tudod ki nyer ni.
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Kékfestés. A kékfestôk az Indiából származó 
festô indi gó val festik a kelméiket. Az eljárás 
lé nyege, hogy a fehér vászonra nyomódúc-
cal fedôanyagot visznek fel, amely megvédi a 
min tázott részeket a kék festéktôl. Kékfestôbôl 
ké szült abrosz, kendô, ágynemû, felsôruházat. 
Napjainkban is keresett népmûvészeti termék.

Kékfestés

Kötözés

Batikolás. Lényege az, hogy a textilt úgy márt-
juk be a festôlébe, hogy az anyag felületének 
egy részét meg védjük a festéktôl. Ezt a takarást 
többféle módszerrel végzik, így hoznak létre 
különbözô min tákat. Az egyik takarási eljárás a 
csomózó technika.

Fogd össze az anyagot! Ügyelj rá, hogyan rán-
colod, redôzöd, mert ez befolyásolja a mintát!

Pamutfonállal vagy jó erôs gumival tekerd kör-
be szorosan, hogy a kötözés alá ne mehessen be 
a festék! Így helyezd a festôlébe! Öblítsd át, majd 
ké szíts rá újabb takarást, s mehet a kö vet kezô szí-
nû festékbe! Érdemes világos színekkel kez de ni.

Hajtogathatod harmonikaszerûen egy irányba, 
ekkor csíkos lesz, vagy hosszába és keresztbe is, 
ekkor négyzetrácsos mintát fogsz kapni. Ezt a 
hajtogatott anyagot két falap közé kell fogni 
szo rosan, és úgy kell a festôlébe tenni. Nem csak 
egy színûre festhetsz. Ha több falap közé fogod, 
kü lönbözô színû festékekbe is teheted az egyes 
ré szeket.

Textilfestés lenyomatok készítésével. A nyomó dú-
cos technikát fordítva is használhatjuk. A vászonra 
nem védôanyagot viszünk fel, hanem festéket. 
Nyomódúc készülhet parafa dugóból, gumilapból, 
de egy szép ôszi falevelet is használhatsz a mintá-
zásra. Fesd be a dúc felületét, s nyomd a textilre. 
Ne fe lejtsd el rögzíteni a festéket. Ôsszel a fáról 
lehullott, de még nem elszáradt levelet kend 

be textilfestékkel, tedd 
a textíliára, és hengerrel 
nyomd rá a levélmintát. 
A leveleket festheted egy 
vagy több színnel. Ez zel 
az eljárással na gyon érde-
kes textíliát kapsz.

Festés nyomódúccal

Levéllenyomatos 
textil

Rajzolhatsz vagy másolhatsz is mintát ruha-
anyagra, amit textilfestékkel kifestesz. Ne fe lejtsd 
el az így készített mintákat belevasalni a tex-
tíliába, különben mosáskor eltûnik!

Munkálkodás

Próbálj ki lehetôség szerint minél több festési 
eljárást a fentiek közül. Díszíts pólót, sálat, 
készíts terítôt, vagy díszíts apróbb textiltár-
gya kat.

Csíkosra batikolt pólók Kockásra batikolt anyag

Csomózással batikolt póló
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Viasszal megrajzolt textília

Ha kész vagy a festéssel, és megszáradt az a nyag, 
két itatóspapír között vasald ki a viaszt be  lôle.

Márványozás. Márványozni papírt és textilt is 
lehet. Akkora mé retben, amekkora nagyságú 
tálcád vagy tep sid van. Fôzz 1 kg lisztbôl és 
10 liter vízbôl csirizt! Ez a mennyiség körülbelül 
8 db A/4-es mé re tû tálcára elegendô. Keverj ki 
olajfestéket 1 : 3 arány ban hígítóval (1 rész fes-
ték, 3 rész hí gí tó)!

Egy hosszú vékony fa- vagy fémrúddal, pél dául 
hurkapálcával csöppentsd a tálcában levô csi rizre 
a festéket! Ha már elég sûrûek a pöttyök, a pál-
cával készíts mintát a csiriz felületén!

Vigyázz arra, hogy ne keverd bele a csirizbe 
a festéket, ezért tartsd a tálcára merôlegesen a 
hurkapálcát! Ha összekeveredik, nem tudod to-
vább használni a csirizt.

Tedd rá az anyagot az össze kevert festékre! 
Fogd meg két kézzel az anyag feléd esô szélét, és 
húzd le a tálca szélén! Mosd ki az anyagot hideg 
vízben, és terítsd ki megszáradni!

Jégfestés. Önts vizet egy vödörbe! Szórj bele li-
terenként egy evôkanál sót! Keverd a só teljes 
fel oldódásáig! Áztasd az anyagot 15 percig a 
sós lében! A só abban segít, hogy a festék tar tó-
san megmaradjon az anyagban. Csavard ki jól az 
anyagot, majd gyûrd össze! Minél jobban ös sze-
gyûröd, annál izgalmasabban fog kinézni meg-
festve. Tedd egy tál vagy tálca fölötti rács ra az 
összecsavart anyagot! Tegyél rá jeget, majd a jég 
tetejé re szórj hidegen hasz nál ható festékport, 
akár többféle színt is egyszerre! Hagyd pi  henni 
egy napig anélkül, hogy hoz zá nyúlnál! 24 óra 
múlva öblítsd ki az anya got, szárítsd meg és va-
sald ki!

Márványozott anyag

Jégfestés

Viasszal is rajzolhatsz a textíliára mintákat. 
Ahol viasszal bevontad a textíliát, ott nem fogja 
megfogni a festék. Csak olyan festéket használj, 
amellyel hidegen is lehet festeni, különben a 
viasz kiolvad a textilbôl. A viasznak megfelelô 
hômérsékletûnek kell lennie, amikor felviszed az 
anyagra. Ha túl forró, szétfut az anyagon, ha nem 
elég meleg, nem itatódik át. A viaszt fel viheted 
írókával (más néven gicával) vagy ecset tel. Ennek 
elkészítésérôl az interneten több leírás, illetve 
videó található.

Viasz írókával

A viasz melegítéséhez ne használj nyílt 
lángot, mindig ügyelj rá, hogy ne for-
rósodjon túl! Ha ecsetet használsz a 
felhordáshoz, az nem lehet mûszálból 
készült, mert elolvad a viaszban.
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Tápanyagok és élelmiszerek
Milyen formában kóstoltad már 
a képen látható táplálékokat?

B10

Tápanyagok

Az élôlényeknek ahhoz, hogy szervezetük mû-
köd jön, tápanyagokra van szükségük. Egyes élô-
lények képesek arra, hogy saját szervezetük anya-
gait a környezet anyagaiból elôállítsák.

Ilyen élôlények a növények, ezért ôket terme-
lô szervezeteknek nevezzük. Más élôlények erre 
nem képesek. Nekik készen kell felvenniük szer ve-
zetük tápanyagait, ezért ôket fogyasztók nak ne-
vezzük. Errôl és a táplálékláncokról kör nye zet is-
meret- és természettudomány-órán már ta nul tál.

Tudod mit jelent az, hogy mûködik a szervezetünk? Mû
ködé sen azt értjük, hogy életjelenséget mutatunk, azaz nö

vekedünk, fejlôdünk, a környezetünkkel folyamatos anyagcserét 
foly tatunk, szervezetünk válaszol a környezetbôl érkezô ingerekre, 
s tudunk utódokat létrehozni.

Mi, emberek, fogyasztók vagyunk, ezért fo lya-
ma tosan szükségünk van arra, hogy a szer ve zet 
számára szükséges tápanyagokat a szer vezetbe 
juttassuk. Ez a folyamat a táplálkozás.

1. Hogyan, milyen formában juttatjuk szer ve ze-
tünkbe a tápanyagokat?

A táplálkozás során táplálékot fogyasztunk. 
A táplálék tartalmazza a szükséges tápanyagokat. 
Gondolj a vitaminokra! Vitaminokat jut tat  hatunk 
szervezetünkbe úgy, hogy sokféle zöld séget, gyü-
mölcsöt fogyasztunk. Ilyenkor a vitamin mellett 
sok más anyagot is beviszünk a szervezetünkbe, 
például vizet, rostot, cukrot, ás ványi anya go kat.

A tápanyagokat a szervezetünk fôként nö ve-
ke  désre, fejlôdésre, az életmûködésekhez szük-
sé ges energia biztosítására használja fel.

2. Tudd meg a szüleidtôl, hogy hány centivel és 
milyen testtömeggel születtél! Most mit mutat 
a mérleg, és mekkorára nôttél? Számítsd ki, 
hogy a növekedésed során hányszoros válto-
zást értél el!

3.  Mik azok az anyagok, amelyek a szervezetedbe 
jutva hozzájárultak ehhez a vál to záshoz?

A fehérjék a szervezetünk építôkövei. Fôként 
be lôlük épülnek fel a sejtjeink. Ezért a fejlôdés-
ben lévô szervezet számára, különösen fontos 
meg fe lelô minôségû és mennyiségû fehérjetar-
talmú táp lálékot biztosítani. Fô fehérjeforrá saink 
a húsok, a hal, a tojás, a tej és tejtermékek, a hü-
ve lyes növények.

A zsírok, zsírszerû anyagok a legnagyobb ener-
giatartalmú tápanyagok. Megkülönbözte tünk 
nö vényi (olajok, margarinok) és állati (zsír, vaj) 
ere detû zsiradékokat.

A cukrok és a keményítô, összefoglaló ne vükön 
szénhidrátok, a zsírokhoz hasonlóan fô ként ener-
giát biztosítanak, és a szervezetünk fel építésében 
is részt vesznek. A cukrok ke ményí tôvé alakulva 
elraktározódnak a májban és a vázizmokban. 
Szén hidrátban gazdag élel mi szerek a gabona-
fé lék, a burgonya, a gyümöl csök és a zöldségek 
(beleért ve a hüvelyeseket is).

Fô fehérjeforrásaink

Cukorban gazdag gyümölcsök
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A vitaminok járulékos tápanyagok. Ez azt je-
lenti, hogy nem táplálják a szervezetünket, 
hanem hozzájárulnak ahhoz, hogy a szer ve ze-
tünkben zajló folyamatok rendben meg tör tén je-
nek. Ezért nélkülözhetetlenek. Hiá nyuk  ban szer-
ve zetünk nem mûködik rendesen, be   teg sé gek 
alakulhatnak ki. Elôállításukra nem ké   pes a szer-
ve zetünk, hanem készen, a táplálékkal jutnak a 
szer vezetünkbe. Vannak olyan vi  tami nok is (A- és 
D-vitamin), amelyek elô anyagaik ból a szer ve ze  -
t ünk ben keletkeznek.

A vitaminokat az ábécé betûivel jelölik. Van 
olyan betûvel jelölt vitamin, amelybôl többféle 
is van, ezeket a betû után írt számmal jelölik, 
például B6-vitamin. A vitaminok egy része víz-
ben oldódik. Ez azt jelenti, hogy a naponta fo-
gyasz tott, szervezetünk által fel nem használt 
vi taminok a vízzel együtt ürülnek. Ilyenek 
a B-vitaminok és a C-vitamin. A vitaminok másik 
ré sze zsírban oldódik. A fölösleget elraktározza 
a szervezetünk. Túladagolás esetén betegséget 
is okozhatnak. Ilyenek az A-, D-, E-, K-vitamin.

4. Nézz utána, hogy az egyes vitaminoknak mi-
lyen élelmiszer a természetes forrása!

5. Tudd meg, ki volt Szent-Györgyi Albert, és mi 
köze a C-vitaminhoz!

A szervezetünk számára nélkülözhetetlenek 
az ásványi anyagok is. Közülük a legismerteb-
bek a kalcium és a foszfor, mely a csontok, így a 
fogak erôsségét is biztosítják. A vas szerepe az 
oxigén szál lításában jelentôs, a nátrium pedig a 
szer ve zet vízháztartásának biztosítását szolgál-
ja. Az ásványi anyagokat és vitaminokat a zöld-
ségek és gyümölcsök tartalmazzák a legnagyobb 
mennyiség ben.

Víz nélkül nincs élet! Ez a természetre s ben ne 
az emberre is igaz. A víz a testünkben le ját szódó 
kémiai folyamatok fontos közege. 

Ha ízesíted, cukor 
nélkül tedd!

Gyümölcsök

Állati és 
növényi 
eredetû zsírok Cukor és tömény 

gyümölcskészítmények

Hüvelyesek

Gabonafélék, liszt 
és lisztkészítmények

ZöldségfélékHús és húskészítmények, 
hal, tojás

Tej és tejtermékek

A sárgarépa az A-vitamin elôanyagát is tartalmazza

Ha nem iszunk eleget, azonnal jelez a szer-
vezetünk, rosszul érezzük magunkat.

Az elfogyasztott táplálék emészthetetlen a nya  -
gokat is tartalmaz. Ilyenek a rostanya gok. E mészt-
hetetlenül haladnak át a tápcsator nán kon, de 
fontosak az emésztôrendszer egész sé gé  hez: el-
távolítják a bélfalon lerakódott káros anya go kat, 
mozgásban tartják a bélrendszert, ezáltal el végzik 
annak tisztítását és még sok más elônyös ha tásuk 
van.

Élelmiszerek 

Élelmiszernek tekintünk minden olyan anya-
got, mely emberi fogyasztásra alkalmas, és elfo-
gyasztásával testünk tápanyaghoz jut. Az élel-
miszerek lehetnek növényi és állati eredetû ek. 
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Munkálkodás

Csapatban dolgozunk.
Válasszatok egy ételreceptet! Másoljátok le a 
füzetetekbe a táblázatot és a hozzávalókat! 
Határozzátok meg, hogy az egyes hozzávalók 

Hozzávaló megnevezése,
mennyisége

Élelmiszercsoport
megnevezése

Jellemzô tápanyagok

melyik élel miszercsoportba tartoznak, milyen 
fô táp anya gai vannak, amellyel hozzájárulhat 
szer ve  zetünk mûködéséhez!

Az élelmiszerek egy részét úgy fogyaszthatjuk, 
ahogy a természetben megtaláljuk, nyersen, fel-
dolgozás nél kül. A gyûjtögetô életmódot foly-
tató ôseink ilyen élelmiszereket fogyasztottak.

Ma nagyon kevés olyan élelmiszerünk van, 
amit a természetbôl kell begyûjtenünk. Az élel-
mi szerként szolgáló növényeket termesztjük, az 
állatokat tenyésztjük. Az élelmiszerek jelentôs ré-
sze élelmiszeripar által elôállított termék.

6. Honnan származnak az ábrán megfigyelhetô 
élelmiszerek?

7. Ha feldolgozott termék, milyen fô alapanyag-
ból készült?

8.  Kik, hol készíthették?

Ételek 

Az élelmiszerekbôl ételeket készítünk. Ez tör-
tén het többféle élelmiszerbôl, nyers alapanya-
gok ból vagy hôkezelés alkalmazásával, illetve 
kü lönféle konyhatechnikai eljárásokkal.

 9.  Minden csoportból válasszatok egy élelmi-
szert, és nevezzetek meg egy belôle készült 
ételt!

10. Tudtatok-e olyan ételt megnevezni, aminek 
az elkészítéséhez másik élelmiszercsoportból 
nem szükséges semmit hozzátenni?

Táplálkozás 

A táplálkozás a táplálék elfogyasztásával indul. 
A rá gás után az emésztônedvek hatására játszódik 
le az emésztés, amelynek eredményeként a táp lá-
lék tápanyagokra és más, a szervezetünk szá mára 
részben fölösleges anyagokra bomlik le. Errôl a 
fo lyamatról részletesen tanultok majd a felsôbb 
évfolyamokon a természettudomá nyos tantár-
gyak óráin.

A tápanyagok a keringési rendszer segítségé vel 
jutnak el szervezetünk minden sejtjéhez.

A tápanyagokat a szervezetünk felhasználja 
vagy elraktározza.

11.  Mikor van szüksége a szervezetünknek a tar-
talék tápanyagokra?
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Egészségtudatos táplálkozás
Mit jelent az egészségtudatos táplálkozás?

B11

Az emberiség történetében a legnagyobb pusz -
tí tásokat a fertôzô betegségek okozta nagy 
vi lág járványok okozzák. Napjainkra az or  vos-
tu   domány, a higiénia és a gyógyszeripar fej lô    dé -
sével, a védôoltások elterjedésével ez a fe     nye ge-
tô veszély jelentôsen csökkent. Mára azon    ban a 
fejlett ipari országokban a lakosság je len    tôs há -
nyadánál alakult ki táplálkozással össze füg    gô be-
tegség. Ezek legfôbb kiváltója a túl sá go san bô, 
nem megfelelô összetételû táp lá lék és a moz  gás-
sze gény életmód.

1. Tudtok ilyen betegségeket mondani?

Ezeket a betegségeket sokkal könnyebb meg-
elôzni, vagy ha már kialakultak, akkor élet mód-
vál tás sal javítani az életminôséget.

2. Melyek az egészséges táplálkozás jellemzôi?

Akkor táplálkozunk egészségesen, ha a táplál-
kozásunk hozzá tud járulni egészségünk és tel-
jesí tôképességünk megôrzéséhez. Az egészsé ges 
táp lálkozás alapkövetelményei a következôk:

Az alma egész évben elérhetô 
vitamin- és rostforrás

•  A naponta elfogyasztott táplálékok megfe-
le  lô arányban tartalmazzák a különféle táp  -
anya gokat. Tartalmazzanak elegendô fe  hér    jét, 
szén hidrátot, kevés zsírt és cukrot. Táp    lálékunk 
gazdag le gyen rostanyagok ban, vi   taminokban 
és ás ványi anyagokban. Fontos a táplálék napi 
elosz tása is. Javasolt a napi leg alább ötszöri ét -
ke zés, amelyben az ebéd a leg  bôségesebb fô-
ét kezés, és a reggeli tartal ma sabb legyen, mint 
a vacsora. A fôétkezések között tízórait, uzson-
nát fogyasszunk!

A Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége 
ös sze állította az új hazai táplálkozási ajánlást, 
az „OKOSTÁNYÉR®-t”, melynek segítségével 
min     denki könnyen ellenôrizheti, hogy naponta 
elegen dô arányban fogyaszt-e a különféle é lel mi-
sze  rekbôl.

•  Fogyasszunk minden nap friss, nyers élel mi-
szereket! Lehetôség szerint kerüljük a sok 
mesterséges adalékanyagot tartalmazó élel-
mi szert! Ne cukrozzuk vagy sózzuk feles le ge-
sen az ételeket, használjunk inkább sok fé le 
zöld fûszert.
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• Táplálékunk energiatartalma legyen össz-
hang ban az energiaszükségletünkkel!

 A szervezetünk energiaigénye függ az életko-
runktól, a nemünktôl, az egészségi állapo-
tunk tól és az életvitelünktôl. Ha szakember-
hez fordulunk, személyre szabott javaslatot 
tesz a napi energia- és tápanyagbevitelre.

Életkor Fiúk Lányok

9–12 év 10 500 kJ 2500 kcal  9600 kJ 2300 kcal

12–15 év 11 700 kJ 2800 kcal 10 500 kJ 2500 kcal

15–18 év 12 600 kJ 3000 kcal 11 700 kJ 2800 kcal

•  Táplálékunk ártalommentes és könnyen 
e mészt    hetô legyen!

 Egyre többen érzékenyek vagy allergiások 
táp    lálékaink bizonyos összetevôire. Nekik kü-
lö   nösen fontos, hogy elkerüljék a számukra 
ár   talmas élelmiszereket. A nehezen emészt-
he tô ételek rontják a közérzetünket és a 
szer  vezet teljesítôképességét.

•  Fogyasszunk ízletesen elkészített ételeket! 
Étkezzünk változatosan!

 Az étkezéseink társasági, családi események, 
az ételkészítés tudomány és mûvészet.  

3. Olvasd el a Magyar Dietetikusok Országos Szö-
vetségének az egészség megôrzésére vo nat ko-
zó ajánlását!

A müzlit 
kiegészítheted 

tejjel, 
gyümölccsel

A vízfogyasztás 
kiemelkedôen 

fontos

„Igyál meg naponta legalább 8 pohár 
(8 × 1,5–3 dl) folyadékot, melynek döntô 
több sége (minimum 5 pohár) ivóvíz legyen!”

Amennyiben kíváncsi vagy rá, mennyi a te 
(gyerek) energiaszükségleted, illetve tudni 
sze retnéd, hogy például 1 adag müzli vagy sajt 
mekkora men nyiség (mekkora a kupaca), láto-
gass el a http://www.okostanyer.hu/okostanyer-
gyermek/ oldalra. 

Munkálkodás

Jegyezd fel öt napon keresztül a napi ét ren-
dedet! Az elolvasott ajánlás szempontjai sze-
rint értékeld a napi étrendedet, hogy az meny-
nyire egészséges!

4. Mit sikerült megvalósítani?
5. Van-e olyan eleme az ajánlásnak, amit teljes 

egészében megvalósítottál?
6. Mi az, amin mindenképp változtatsz?

B11 Egészségtudatos táplálkozás

„Fogyassz legalább 4 adag zöldséget vagy 
gyü mölcsöt naponta! 

Ebbôl legalább 1 adag friss vagy nyers le gyen. 
A burgonya nem számítható be a na pi 4 adag-
ba. Gyümölcsök közül válasz friss és fa gyasz-
tott gyümölcsöt, például almát, ba rac kot, ep-
ret, vagy éppen befôttet, aszalt gyü möl csöt, 
ola jos magvakat, például mazsolát, almacsip-
szet, diót. A zöld sé geket fogyaszd vál to za to-
san, például nyer sen, fôzeléknek, süt ve vagy 
pá  rol va, le gyen az spenót, paradi csom, zöld-
bor  só, lencse.”

„Fogyassz 3 adag gabonafélét naponta, 
ebbôl legalább 1 adag teljes értékû legyen! 

Gabonafélék közé tartozik például a ke-
nyér, a pék sütemények, a gabonapelyhek és 
müz li fé lék, tészták, a rizs, bulgur és kuszkusz, 
valamint a kétszersült és a tortilla is.”

„Minden fôétkezés tartalmazzon teljes ér-
tékû fehérjét! 

Naponta 3 adag tej vagy ennek megfelelô 
tej   termék elfogyasztása javasolt. Válogass ve-
gye   sen a húsok (például csirke, pulyka), sovány 
fel  vá gottak (például sonka, virsli), tejtermékek 
(pél dául kö rözött, joghurt, sajtok), tej és tejes 
italok (például ka kaó), tojásételek (például 
rán  totta, fôtt tojás), ha lak (például szardínia, 
ton  hal) között.”
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Konyhatechnikai eljárások
Közös családi ételkészítés során milyen
feladatot végeztél már?

B12

Egy étel elkészítésének folyamata több kisebb 
feladatra bontható. Ezek elvégzése során a re-
cept elôírásai szerint járunk el, a tevékenysé gek 
egy mással fel nem cserélhetôk. Azokat az el-
já  rásokat, amelyekkel az élelmiszerekbôl ételt 
ké   szí tünk, konyhatechnikai eljárásoknak ne vez-
zük. Három nagy csoportjukat különböztet jük 
meg.

Elôkészítô mûveletek

Az ételkészítés fontos eleme, hogy minden hoz-
zá  való elô legyen készítve, a recept szerint étel ké-
szí  tésre alkalmassá téve. Amit kell, megmosunk, 
tisz   títunk, darabolunk, reszelünk, feltörünk, fut-
tat  tunk. Fontos, hogy az elôkészítés során más 
fe  lületen, más eszközökkel végezzük a tisztításig 
tar  tó és a tisztítás utáni mûveleteket.

Darabolás Ízesítés

1. Tudtok-e élelmiszert kapcsolni a felsorolt tevé-
kenységekhez?

Elkészítô mûveletek

A nyersen nem fogyasztható élelmiszereket hô-
ke  zeléssel tesszük fogyaszthatóvá. Hôhatással 
azt érjük el, hogy a sütés, fôzés, párolás során 
az élel miszerek könnyebben fogyaszthatók, 
emészt  he tôk és ízletesebbek lesznek. Elônye az, 
hogy a ma gas hô hatására elpusztulnak a káros 
mik   roor ga nizmusok. Hátránya viszont, hogy 
köz    ben sok értékes tápanyag tönkremehet, 
kü lö    nösen a hosszan tartó hôkezelés hatására.

Párolás

Töltés

Befejezô mûveletek

Ha kész az étel, az elfogyasztásáig még vannak 
feladataink. Nehéz úgy elkészíteni különösen egy 
több fogásos ételsort, hogy minden eleme pont 
akkor és pont olyan hômérsékletû legyen, mint 
ahogyan azt az asztalra szánjuk. Ezért mele gen 

Tálalás

Szeletelés tálaláshoz

vagy hidegen tartjuk, 
ahogy épp szükséges. 
Gondolnunk kell az íz-
lé ses tálalásra, a díszí-
tésre, higiéniára is.
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2. A fa ágai a négy fô mûveletcsoportot mu tat -
ják. Figyeld meg a leveleket! Találsz-e raj   tuk 
olyan eljárást, amit már végeztél? Ha igen, 
mondd el a többieknek, hogy hogyan csi nál  -
tad, mit készítettél!

3. Keress olyan társat, aki szintén végezte már 
ezt a mûveletet! Beszéljétek meg, mit csinál ta-
tok hasonlóan, s mit csináltatok másképpen!

Munkálkodás

Párokban dolgozunk.
Kipróbáljuk, hogy az egyes hôkezelési el já rások 
hogyan befolyásolják az élelmiszer ere deti ízét. 
Páronként há  rom burgonyagumót (krumplit) fo-
gunk el ké szíteni fûzve, sütve, párolva. Fontos, 
hogy sem milyen fûszert vagy sót nem használunk, 
hogy az ízeket össze tudjuk hasonlítani.

Burgonya tisztítása

Fôzés: héjában fôtt egész és hámozás után 
feldarabolt fôtt krumplit készítünk.

Bô vízben fôzés

Sütés: sütôben héjában sült; sütôben hámoz-
va, szeletelve sült; hámozva, darabolva sült 
krumplit készítünk bô olajban.

Héjában sült burgonya Olajban sült 
burgonya

Párolás: gôzben párolt, hámozott, darabolt, és 
zsiradékon párolt, hámozott, darabolt krump -
lit ké szítünk.

Párolóedény 
használata

Ha elkészültünk az ételekkel, következik a kós-
tolás, majd az értékelés.

Elôször a nyers krumplit kóstoljuk meg! A kö-
vetkezô minta kóstolásakor 1–5 ponttal érté kel-
jük, hogy a hôkezelt burgonya ízében, álla gá ban 
mennyire hasonlít a nyers burgonyáéra. 1 pont 
egyáltalán nem hasonlít, 5 pont nagyon hasonlít. 
A pontszámokat a füzetbe írd!

Értékelés: Melyik az az eljárás, amelyik leg ke-
vés bé változtatja meg a nyers élelmiszer tu laj -
don ságait?

B12 Konyhatechnikai eljárások
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Vitamin- és ásványianya g-
dús élelmiszerek
Honnan szerzitek be a  zöldség- és gyümölcsféléket?

B13

A termelôtôl a fogyasztóig

A legtöbben a kereskedôktôl vásároljuk a fo-
gyasz   tásra szánt zöldséget és gyümölcsöt. Meg-
te hetjük ezt a piacokon, az erre szako sodott bol-
tok  ban és az élelmiszer-áruházakban.

Közvetlenül a termelôtôl is vásárolhatunk. Ta-
lálkozhatunk velük a piacokon is, de sok termelô 
az interneten is kínál rendelési lehetôséget, s az 
átvételi pontra szállítja a rendelésben összeállított 
ko sarat, ládát. Sok gazda hirdet „Szedd magad!” 
ak ciót, amikor saját magunk szedhetjük le a gyü-
möl csöt, amit megvásárolunk. A legnagyobb 
si   ker azonban az, ha a saját kertünkben mi ma-
gunk tudjuk megtermelni. Elôfordulhat, hogy va-
la  melyik rokonunk vagy családtagunk kertjében 
olyan bôséges a termés, hogy jut belôle nekünk is.

Piac, áruház, gyümölcsös

Ha magunknak termelünk, azzal szembesülünk, 
hogy egyszerre sokkal több érett gyümölcsünk 
van, mint amennyit el tudunk fogyasz tani. Ha vá-
sárolunk vagy rendelünk, a nagyobb mennyi  séget 
kedvezôbb áron sze rez hetjük be. Tudnunk kell, 
hogy né hány alma- és kör tefajtát kivéve a gyü-
mölcsök nem tárolhatók hos szú ideig.

1. A leszedett gyümölcs meddig marad szép, 
egész   séges, friss?

 Végezz egy próbát! Tarts a konyhaasztalon né-
hány szem cseresznyét vagy más idénygyü möl-
csöt néhány napig! Jegyezd fel a változásokat!

Fogyasztás vagy tárolás

Fontos tehát, hogy a vásárlás során elônyben 
ré sze sítsük a közelünkben termett gyümölcsöt, 
zöld séget. Ha belegondolunk, hogy egy távoli 
or szág ból hozott termény ideszállítása meny-
nyi idôt vett igénybe, megértjük, hogy a rom-
lás megaka dá lyozására különféle technikákat, 
eljárásokat kell alkalmazni. Nyilvánvaló, hogy 
ezek az élel mi szerek a vásárlás napján vagy 
másnapján fogyaszt ha tók. Gyakran találkozunk 
az üzletekben leérté kelt zöldség- és gyü mölcs-
félékkel. A ke reskedôk így tudják eladni a las-
sabban fogyó, nagyobb kész le tü ket.

A zöldségek közül a levélzöldségek tarthatók 
el a legrövidebb ideig. A burgonya, a hagymák, 
a répák és egyéb, kisebb víztartalmú zöldségek 
fagy  mentes hideg és sötét helyen akár fél évig 
is elállnak. Ha gombát vásárolunk, még aznap 
ké szít  sük és fogyasszuk is el! A gyümölcsöt és a 
zöldséget mindig külön tá rol juk. Gyümölcseink 
egy része és a paradicsom a tá rolás, érés során 
etiléngázt fejlesztenek, és ennek ha  tására a zöld-
ségeink (például az uborka) íze, állaga romlik.

Mind nyersen, mind készételként a legrosszab-
ban tárolható táplálékunk.

Ha már hazavittük, tároljuk a zöldség- és gyü-
mölcsféléket kosarakban, ládákban, dobozokban, 
természetes anyagú zsákokban. Semmiképpen ne 
használjunk mûanyag szatyrot vagy zacskót! 
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Vitamin- és ásványianya g-
dús élelmiszerek
Honnan szerzitek be a  zöldség- és gyümölcsféléket?

B13 Vitamin- és ásványianyag-dús élelmiszerek

Feldolgozás

Minden ajánlás szerint a legegészségesebb, ha 
ezeket az élelmiszereket nyersen fogyasztjuk.
A nyers fogyasztáshoz alapos tisztítás, egyes zöld-
sé geknél, gyümölcsöknél hámozás is szükséges. Ha 
aprítjuk, készíthetünk belôlük salátákat és külön-
bözô ételek kiegészítésére is fel hasz nálhatjuk.

A zöldségeink és a gyümölcseink az év meg-
hatá rozott idôszakában teremnek. A termés fel-
dol gozásával egész évre biztosíthatjuk jelenlé-
tüket az étrendünkben. Ezt végezhetjük házilag, 
de a boltokban is hozzájuthatunk konzervipari 
ter mékekhez.

Fôzelék és fôzelékkészítmények:
•  Konzervek. A konzerveket úgy készítik, hogy 

a fôzelékfélét rövid idôre 121 oC-ra hevítik, így 
sterilizálják (bab, borsó, csemegekukorica).

•  Savanyított készítmények. Savakkal, sóval, 
ecet hozzáadásával savanyított termékek (ká-
poszta, uborka).

•  Mélyhûtött, fagyasztott termékek. A tisztított 
nyersanyagot forró vízfürdôbe mártják, blansí-
roz zák, majd –35-40 oC-on hirtelen megfa gyaszt-
ják. Ezután –18 oC-on tárolják. Van, amit fel-
dolgoznak, elôsütnek: karfiol, borsó, burgonya.

•  Szárított zöldségek. A tartósságot hôhatással 
vagy vízelvonással érik el (gomba, hagyma, le-
ves  zöldség).

Gyümölcsök és gyümölcskészítmények:
•  Konzervek, befôttek. Pasztörizálással (a forra-

lásnál alacsonyabb hôfokon tartás) vagy sterili-
zá lással kezelik. Lehetnek cukrozott és nem 
cukrozott termékek. Maggal vagy magozva 
(meggy, szilva, barack) készülhetnek.

Kamrában, illetve hûtôben tárolt zöldségek

•  Mélyhûtött gyümölcsök. A fôzelékfélékhez ha-
sonlóan készül a fagyasztott gyümölcs.

 Leginkább a bogyósoknál alkalmazzák ezt az 
eljárást (málna, szeder, ribizli).

•  Szárított gyümölcsök. Ôsi módja az aszalás. 
A technológia a vízelvonásra épül (szilva, ba-
rack, meggy, cseresznye, déligyümölcsök).

•  Lekvárok, ízek, zselék. A gyümölcs különbözô 
részeibôl (lekvár: teljes gyümölcs, íz: csak a 
gyümölcshús, zselé: csak a gyümölcslé) készül. 
A nagyobb magokat eltávolítjuk, de az aprób-
bak bekerülhetnek a termékbe (málna, ribizli, 
szamóca). Legtöbbször cukor és sûrítôszerek 
hozzáadásával készítik.

•  Kandírozott gyümölcsök. Az eljárás során a 
gyü   mölcsöt egyre töményebb (több cukrot 
tar tal ma zó) cukoroldatban kezelik, s közben 
több napon át melegen tartják, fôzik. Az ered-
mény az lesz, hogy a gyümölcs saját nedve 
cukorol dat ra cserélôdik.

 Nemcsak gyümölcsöt, hanem gyümölcshéjat is 
kandíroznak, például narancshéjat. A kandíro-
zott termékeket fôként a cukrászipar használja.

•  Gyümölcslevek, italok. Gyümölcsök kipréselt 
levét pasztörizálva eltarthatjuk. A gyümölcs-
italt vízzel hígítva, esetleg szén-dioxiddal dú-
sítva forgalmazzák.

 Sokszor ezek cukrozott termékek.
•  Gyümölcsszirupok, szörpök. Gyümölcslébôl cu-

korral vagy mézzel készülnek. A szörpöket víz-
zel, szódavízzel vagy teával kell hígítani.

Fokozottan ügyeljünk a balesetek  
meg  elô zé sé   re!

•  Ha valami a padlóra esik vagy kiborul, azon-
nal töröljük fel, nehogy elcsússzunk rajta.

•  Az elôkészítés közben használt késeket 
hasz   nálat után azonnal mossuk el! Soha ne 
te gyük a mosogatóba a többi mosatlan kö-
zé, mert megvághatjuk vele a kezünket.

•  Ha bármelyik konyhai eszközünk hibás, ne 
használjuk, kérjünk segítséget!

•  Ha hôkezelést is végzünk az ételkészítés so-
rán, figyeljünk arra, hogy forró étellel teli 
edényt soha ne tegyünk a tûzhely, az asztal 
szé  lére vagy a padlóra! Lebillenhet, belelép-
hetünk.

•  Használjunk fogókesztyût és edényalátétet!
•  Ha fedôt emelünk fel, használjunk fedôfo-

gót, tartsuk kicsit ferdén úgy, hogy a fedô 
fo gója felénk legyen, így a gôz nem égeti 
meg a csuklónkat.

• Ha bármi baleset történik, azonnal jelezzé-
tek tanárotoknak!
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Munkálkodás

Csapatban dolgozunk.
Keressetek recepteket idényjellegû zöldsé-
ges, gyü mölcsös tízórai vagy uzsonna készí-
té  séhez!

Döntsétek el, hogy melyik receptet fogjátok 
ki próbálni! A döntés elôkészítéseként vizsgál-
já   tok meg, milyen élelmiszereket tartalmaz a 
recept, az egyes élelmiszerek mely fô táp a nya -
got tartalmazzák, mennyire illeszkedik az étel 
az egészséges táplálkozásról tanultakba!

I. Tervezés: Az ételt négy személyre ké szít-
jük, így mindenki megkóstolhatja majd és 
ér tékelheti. Ha a csapatok különféleképp 
ké szítik el az adott élelmiszert, akkor össze 
is hasonlíthatjuk a módszereiket.
•   A hozzávalók szerint vegyétek számba, 

hogy milyen és mennyi élelmiszerre van 
szük  ségetek!

•   Ellenôrizzétek a hozzávalókat, hogy van-e 
olyan alapanyag, amit be kell szerezni. Ha 
igen, készítsetek róla listát!

•  A recept elkészítési útmutatója alapján ren-
dez zétek sorba a feladatokat!

•   Írjátok fel, hogy a feladat elvégzéséhez mi-
lyen eszközöket kell használnotok!

•   Nézzétek meg, hogy rendelkezésre állnak-e, 
és használhatók-e!

•   Ha valami hiányzik vagy javításra szorul, 
írjá tok fel a listára!

•   Osszátok be a munkát! Minden feladatnak 
legyen egy felelôse a csapatból!

•   Vannak olyan munkák, amiket egy idôben is 
tudtok végezni, s vannak olyanok, amelyek 
csak egymás után következhetnek. Elôfor-
dulhat, hogy egy csapattag gyorsan végez a 
a saját feladatával, elmosogatott, elpakolt. 
Nézzétek át a feladatbeosztást, és ilyen 
eset  ben jelentkezzetek segítônek a csapat-
tár sakhoz! Ezt is osszátok be!

•   Végül tervezzétek el azt is, hogy az el ké szült 
ételt milyen szempontok szerint érté kelitek 
majd. Ne csak az ételt, hanem az étel  készítés 

Hulladékok kezelése

A munkavégzés során a munkaterületen fo-
lya matosan tartsunk rendet. Gondoskodjunk a 
hulladékok megfelelô elhelyezésérôl, a hasz-
nált eszközöket mosogassuk, a munkafe lületet 
tartsuk folyamatosan tisztán és szárazon.

III. Tálalás: Az elkészült ételt úgy tálaljuk, hogy 
minden csapat meg tudja kóstolni. A kós to-
lás kor csak egy falatkát fogyasztunk el az el-
készült ételbôl. A csapatok közös tál ká ból, sa-
ját evôeszközzel kóstolnak, ami vel a tálkába 
csak egyszer nyúlnak bele. Az ételnek csak egy 
kis részét tesszük a kóstolótál kába, a többit 
majd a kóstolás után eloszt hat juk, aki sze ret-
ne, ehet belôle. Ekkor már sa ját tálkából, saját 
evô eszközzel.

IV. Értékelés: Ez a kóstolás után történik. 
A meg beszélt szempontok szerint értékeljétek 
sa ját ételeteket, munkátokat, s hallgassátok 
meg a többi csapat értékelését is. Ti is érté kel-
jé tek a többi csapat ételét és munkáját.

Az értékelés után fogyaszthattok az el ké-
szült ételekbôl, majd rakjatok rendet és mo so -
gas satok el.

folyamatát, a csapatmunkát, az együttmû-
ködést is értékeljétek! Ehhez is ír ja tok szem-
pontokat! Segítséget találtok a Tu dástárban.

II. Elkészítés: Mielôtt hozzákezdünk a kony-
hai feladatokhoz, ha hosszú a hajunk, össze-
fogjuk, még jobb tiszta kendôt, sapkát venni 
rá. Alaposan kezet mosunk, kötényt kötünk. 
Ha a hajunkhoz vagy bármilyen, nem tiszta 
tárgyhoz értünk, újra mossunk kezet!
Terv szerint végezzük a feladatokat!

Az ételkészítés során fölösleges anyagok 
is keletkeznek. Válogassuk szét a hulladékot.
Gyûjtsük szelektíven, gondoljunk a kom  posz    -
tálható konyhai hulladékok elhelyezésé re is!

felvágott,
fejes saláta,
retek,
alma,
joghurt,
vajkrém

A tudatos vásárlónak 
van listája
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Szénhidrátban gazdag 
élelmiszerek
Sütöttél már pogácsát?

B14

Energiaszükségletünk jelentôs részét szénhidrá-
tok fogyasztásával biztosítjuk. Az élelmiszercso-
port képviselôi: a gabonák, a gabonaipari ter-
mé kek, a burgonya és a cukor.

Gabonák, gabonatermékek  

Mindenki ismeri a búzát, a rozst, a rizst és egyre 
töb ben a zabot is. A konyhában a gabonával 
köz vetlenül csak nagyon ritkán talál ko zunk.

1. Tudtok olyan termékeket mondani, melynek 
ne vében benne van a négy növény egyikének 
ne ve, vagy a gabona szó?  

Búza. A megtermelt gabonát a malmokban 
dol       gozzák föl. A szántóföldekrôl beszállított 
szem      termést elôször tisztítják. Rostálják, majd 
le     ve gôátfújással és mosással a legapróbb szeny-
nye     zô désektôl is megtisztítják. Szárítás után meg-
ôr  lik. Az ôrlés során felaprítják a szemeket, és 
el  választják a liszttestet a héjtól. A fehér liszt ki-
zá  rólag a búza magjának az ôrleménye, a korpa 
a liszt szitálásából visszamaradt pikkelyszerû rész, 
az összenôtt maghéj és terméshéj.

Tudod, milyen egy búzaszem? A búzának 
szemtermése van, jellemzôje, hogy a ter

méshéj és a maghéj összenô. A mag belsejében 
he lyezkedik el a csíra, melybôl az új növény fej
lô dik. A többi részt a táplálószövet (liszttest) 
tölti ki, amely a csírának biztosít táplá lékot a 
csírázáshoz, a fejlôdéshez.

Aszerint, hogy milyen finomra darálják, meg-
kü lönböztetünk finomlisztet, réteslisztet (más 
né ven daraliszt), darát (más néven gríz) és dur va 
da rát (más néven kása). A kereskedelemben liszt 
név vel a búzából készült termékeket je lölik. Ha 
más gabonából készül a liszt, akkor az el ne ve-
zésében szerepelnie kell a gabona nevének (pél-
dá ul rozsliszt, zabliszt).

Ha a lisztek csomagolását megfigyeljük, van 
raj ta egy betûkbôl és egy számból álló jelölés.
•   Az elsô betû azt a gabonát jelzi, amilyenbôl 

készült: B – búza, R – rozs, G – Graham, TB –
tönkölybúza, D – durumbúza.

•   A második betû az ôrlemény szemcseméretét 
jelzi: L – liszt, D – dara, F – fogós liszt (ez kímé-
letes ôrléssel készül).

•   A szám pedig a régiesen hamutartalomnak is 
nevezett ásványianyag-tartalmat jelzi.

2. Mi a különbség a BL55 és a BL80 jelû liszt kö zött?

A lisztek típusának osztályozásakor meghatá-
rozzák a visszamaradt ásványi anyagok arányát, 
ez a hamutartalom. Minél kisebb ez az érték, an-
nál tisztább a liszt, ha magas, akkor sok benne a 
korpa. A magasabb hamutartalmú lisztek gazda-
gabbak vitaminokban, ásványi anyagokban, ros-
tok ban, és a színük is sötétebb. A teljes kiôrlésû 
lisztbe az egész búzaszemet, a búza csíráját és a 
héját is beleôrlik.

A lisztet a boltokban vásároljuk, otthon hûvös, 
sötét és száraz helyen tároljuk a felhasználásig! 
A tárolás során különítsük el az erôs szagú élel-
miszerektôl és a károsító rovarokat vonzó anya-
gok tól (például a szárított gyümölcs, rizs).
Lisztbôl készült termékek:

Kenyér és pékáruk. Nagyon sokféle ízben és for-
mában készítik szerte a világon. Minden nemzet-Minden nemzet-
nek, vidéknek megvan a maga ke nyere. A Kárpát-
medence hagyományos kenye re lisztbôl sóval, 
vízzel, kovásszal készül. 

A kenyér mellett sütnek kalácsot, zsömlét, pe-
recet is. A nagy bolti kínálat mellett egyre többen 
fognak bele az otthoni kenyérsütésbe.
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Sütôipari termékek

A kenyeret ritkán esszük magában. Az étrend-
ben betöltött szerepét meghatározza az is, hogy 
mivel esszük.

Kenyér gazdagon

Tésztafélék. Legnagyobb részben búzalisztbôl 
készülnek, víz és tojás hozzáadásával (esetleg to-
jás nélkül). Kereskedelmi elnevezésében szerepel, 
hogy hány tojásos tészta. A szám azt jelöli, hogy 
1 kg liszthez hány darab tojást használtak föl. 
A tész ta másik neve a formájára utal, például 
kiskoc ka, metélt, spagetti, makaróni. A tésztafé-
lék jól tá rolhatók száraz, hûvös helyiségben.

Tészta formázása

Rizs. Nagy mennyiségben fogyasztott gabona 
a rizs. A világon mindenütt elterjedt, Ázsiában a 

A rizs ültetése

A beültetett rizsföld

A beérett gabona

A rizs termése

A boltokban többféle rizst vásárolhatunk:
•   Barna rizs: Ez a természetes rizs. Tartalmazza a 

héjat (ezüsthártya) és a csírát is. Ásványi anya-
gokban és vitaminokban gazdag, de rövid ideig 
tárolható.

•   Fehér rizs: A rizsszem az ezüsthártya és a csíra 
nélkül. Jól tárolható, de vitamin- és rostszegény.

•   Gyorsrizs: A rizst csiszolják, fényezik, elôfôzik, 
ezért otthon 5-10 perc alatt elkészíthetô.

leg je lentôsebb gabonanövény. 70-120 cm magas-
ra nô, bu gavirágzatú mocsári növény. Hazánkban 
Karcag környékén termesztjük.
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Burgonya

Dél-Amerikából a 16. században került Euró pá-
ba, ahol dísznövényként termesztették. A föld 
alatti módosult szárát, a gumóját fogyaszt juk. 
Termése mérgezô. A gyengébb talajokon is jól 
terem. Az egyik legelterjedtebb tápanyagfor rás.

3. Hányszor ettél krumplit az elmúlt egy hétben?

A gumó a szénhidrátokat keményítô formá-
jában tartalmazza. Sok kálium, foszfor, C-vitamin 
és B1-vitamin is van benne. Könnyen emészt hetô, 
nagy víztartalma miatt mérsékelten laktató.

Európában nagyon sok fajtáját termesztik. 
A faj   ták egymástól színben, alakban, táp anyag tar-
ta  lom   ban és eltarthatóságukban is különböz nek. 

A kereskedelemben megjelölik a csomagolá-
son, hogy azt a fajtát milyen felhasználási célra 
ajánl ják. Így lehet kapni fôzni való, sütni való, sa-
lá tának való burgonyát.

A burgonyagumók kiemelése a földbôl

Fontos, hogy ha otthon tároljuk, a tárolóhelyi-
ség hideg és sötét legyen, mert melegben a gu-
mók vizet veszítenek, ráncosodnak, töppednek és 
kicsíráznak. Nem szabad levegôtôl elzártan tar-
tani, mert rothadásnak indul, hiszen élô növényi 
rész rôl van szó.

4. Mi bizonyítja azt, hogy a burgonyagumó él, és 
hogy szár, nem pedig gyökér?

Cukrok

A különféle cukrok a zöldség- és gyümölcsfélék-
ben, a tejben, a mézben és sok más élelmisz-
erben is megtalálhatók. A kereskedelemben a 
cukor a cukorrépa vagy a cukornád besûrített 
levébôl készülô termék, más néven répacukor 
vagy nádcukor. A kereskedelemben kapható 
kristálycukor, porcukor, kockacukor, ízesített 
(fahéjas, va níliás) cukor, barna cukor.

A cukor csak szénhidrátot tartalmaz, ezért 
ebbôl biztosítani a szervezet energiaszükségletét 

egészségtelen, könnyen fellép a vitaminok, ás-
ványi anyagok és rostanyagok hiánya. Fogyasztá-
sakor elsô szempont a mértékletesség.

Ha a cukrot hevítjük, 160 oC körül megolvad, 
sárgára, majd aranyló barnára színezôdik. Ez a 
karamell.

Méz. Természetes termék, amit a méhek állí-
ta nak elô. A virágok nektárjától függôen a vi-
lágossárgától a sötétbarnáig sokféle színû le het. 
Hûvös kamrában tároljuk. A friss méz fo lyékony, 
tárolás közben sûrûsödik, akár meg is szilár-
dul. Ez ugyan olyan jó, mint a folyékony méz.

Sokféle értékes tápanyagot tartalmaz. Fontos: 
soha ne melegítsük, és ne tegyük forró teába, mert 
értékes anyagait elveszíti, sôt: kellemetlen ízanyag 
keletkezhet benne. A mézeskalács készí té sénél ezt 
a hozzáadott szódabikarbóna meg aka dályozza.

Tudode, hogy a méhek amellett, hogy virágport, nektárt 
gyûjtenek, mézet készítenek, nagy szolgálatunkra vannak a 

beporzásban? Nekik és más hasznos rovaroknak köszönhetjük, 
hogy termést hoznak a gyümölcsöseink, a veteményeseink.

Munkálkodás

Csapatban dolgozunk.
A megismert élelmiszerek használatával müz-
liszeletet, péksüteményt vagy mézeskalá csot 
készítünk.

Az ásványi anyagoknál és vitaminoknál ta -
nultak szerint ételt készítünk. Lapozzatok visz-
sza a könyvben, és kövessétek a szempont sort.

Müzliszelet Kakaós csiga

Mézeskalács

B14 Szénhidrátban gazdag élelmiszerek
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Biztonságos élelmiszerek
Miért nem szabad a boltban
összetapogatni a kenyereket?

B15

A termelôtôl a fogyasztóig

Az élelmiszer minôségére az alapanyag ter me-
lé sének kezdetétôl a fogyasztásig („a földtôl a 
falatig”) vigyázni kell. Ez a veszteségek el ke-
rülésé re és a minôségi hibákra is vonatkozik. 
Ha nem figyelünk erre, az étel komoly betegsé-
geket is okozhat. Az étel, élelmiszer romlott sá-
gának vannak ugyan jelei, de ezek nem mindig 
ész revehetôk. Hogyan lesz az étel biztonságos? 
Tekintsük a gaz dától a falatig tartó folyamatot 
egy láncnak! In duljunk el a termeléstôl mint az 
el sô láncszemtôl!

Szabályok az élelmiszer-biztonság érdekében 

A gazdálkodónak a növénytermesztés, állatte-
nyésztés során eleget kell tennie bizonyos, az 
élel miszer-biztonságot célzó szabályoknak.

Az élelmiszer elôállítója is szabályosan, a készí-
tést végig ellenôrizve végzi tevékenységét.

A kereskedelmi lánc „szemei”, a nagykereskede-
lem, a kiskereskedelem, a szállítók és a raktárak is 
elôírások szerint végzik munkájukat (például a hû-
tendô árut végig hûtve tartják), és ezt ellen ôr zik is.

Élelmiszert csak megbízható helyen vásárolj! 
Ha arra utaló jelet látsz, hogy a higiénés szabályo-
kat nem tartják be (például molyok repülnek a 
lisztes polcon, vagy korábban nem megfelelô 
élelmiszert adtak el neked), vásárolj máshol! Jó, 
ha tudod: az élelmiszer-kereskedôket hatóság 
elle nôrzi, például a piacokat a piacfelügyelôség.

Ügyelj a szavatossági idôre! Ha ez lejár, az élel-
miszer fogyasztása kockázatossá válhat. A rövid 
le járati idejû termékekhez olcsóbban juthatsz, de 
ezeket hamarabb el kell fogyasztanod. Vi szont 
ha egy nem rövid le  járatú feldolgozott termék 

meglepôen olcsó, ak-
kor érdemes elolvasni az 
össze tevôit – elképzelhe-
tô, hogy gyenge mi nô sé-
gû alapanyagokból ké -
szült.

Az ételeket, így a pék-
árut is több szempont 

alap   ján válasszuk! Egyik a megbízhatóság, má-
sik az egészségre gyakorolt hatás: a teljes ôrlésû 
pékáru egészségesebb!

Fontos szempont az ár, pontosabban az ár/ér-
ték arány, és természetesen a szükséges mennyi-
ség, figyelembe véve, hogy hány napig akarjuk 
vagy tudjuk fogyasztani a terméket, valamint az 
íz, állag (ropogósság és ruganyosság) stb.

A megvásárolt ételnek megfelelô tisztaságúnak 
kell lennie. Például a vásárolt burgonya lehet föl-
des, de a mirelit burgonya nem. Vásárlás után (is) 
tartsd be a megfelelô higiénés sza bá lyokat!

Az ételt, élelmiszert megfelelô ideig, megfele-
lô körülmények között (elôírt hômérsékleten) tá-
rold! Nem mindegy, hogy a csomagolás zárt, vagy 
már felbontottad!

Ételkészítésnél is kövesd a receptet, külö nö-
sen a hôkezelésrôl írtakat tartsd be! Az elég te le-
nül sütött vagy fôzött étel rosszullétet okoz hat, 
a túl sütött, túlfôzött elveszti meg fe lelô ál lagát, 
kel lemetlen ízûvé válhat, és tápanyagtar talma 
(például a C-vitamin) is ká rosodhat.

Különítsd el a tisztát a piszkostól! A már hô-
ke  zelést kapott étel ne érintkezzen olyan alap-
anyaggal, ami még piszkos, vagy hôkezelés elôtt 
áll! (Például ne ugyanazon a vágódeszkán vágd 
fel a salátának való megmosott uborkát, mint 
amin korábban földes zöldséget vagy nyer s húst 
vágtál. Akkor se, ha közben elmosogattad.)

Csak tiszta kézzel és tiszta eszközökkel, edé-
nyek kel, tiszta munkafelületen dolgozz! Ha 
köz  ben megérintettél piszkos dolgot, moss ke-
zet, mielôtt a már tiszta ételhez érsz!

A legtöbb háztartási ételártalom oka 
a nem meg felelô tárolás!

Figyelj a dátum helyesírására!

Betegen ne készíts másnak ételt!
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A kézmosás során leggyakrabban kimaradó területek

Üzemlátogatás egy pékségben

Az eladórészt megtekinthetitek, és a pé kek-
nek tehettek fel kérdéseket.

 1. Milyen alapanyagokat használnak?
 2.  Milyen termékeket gyártanak?
 3.  Melyik pékárujukra a legbüszkébbek?
 4.  Kovászolnak-e?
 5. Vannak-e teljes kiôrlésû termékek? Ezek  
  keresettek?
 6. Van-e valamilyen tanúsítványuk?
 7. Milyen munkavédelmi intézkedéseik  
  vannak?
 8. Mi igényli a legnagyobb odafigyelést a  
  hi gi é  né terén?
 9.  Kibôl lehet pék?
 10. Hol lehet elsajátítani a mesterséget?

A gyártás helyiségeibe csak egészség-
ügyi kiskönyvvel rendelkezôk lép het-
nek be!

Munkálkodás

Csapatban dolgozunk. 
Szükséged lesz étolajra, fahéjporra, tiszta 
étkezési pohárra és kanálra, szappanra és 
hideg-meleg vízcsapra.

1. Mossatok kezet! Ételkészítés követke zik!
2. Mûvi koszt csinálunk: Kanálnyi fahéjport 

ke   vés olajban keverjetek el sárszerû sûrûsé-
gû re. Borsónyit kenjetek szét a tiszta tenye-
re teken! Koszosnak néz ki, de higiénikus, 
hi  szen megbízható élelmiszerbôl megfelelô 
tisz  tasággal készült.

3. Nézzétek meg a kezeteket alaposan: így te-
rülhetnek szét bôrötökön a kórokozók is, 
csak éppen láthatatlanul.

4. Mossatok kezet hideg vízben, hideg vízben 
szap pannal, meleg vízben, meleg vízben 
szappannal. Mit figyeltek meg? Van-e o lyan 
hely a bôrötökön, ahonnan nem jött le 
teljesen a fahéj? Ezeket kell mindig alapo-
sabban megmosni!

leggyakrabban 
elhagyják

gyakran 
elhagyják

ritkán 
elhagyják
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Szabadban fôzünk
Milyen bográcsos ételt ismertek?
Raktatok-e már tüzet?

B16

A szabadban fôzés kiváló társasági esemény, de 
egykor a napot szabadban töltô emberek tevé-
keny sége volt. Amikor a halászok visszatértek 
a ha  lászatból, a vízparton bográcsban feltettek 
egy halászlét, és amíg a hálókat kitereget-
ték, egyikük felügyelete mellett meg is fôtt.

A több hétig az állatok mellett vagy a tanyán 
élô férfiak a hûtés nélkül is elálló száraztésztából, 
bur gonyából és szalonnából ízletes slambucot 
vagy öreglebbencset fôztek maguknak. A gulyás 
és a pörkölt az állattartó emberek szinte ünnepi 
étele volt.

Fôzés bográcsban

A bográcsban fôzés technikáját, receptjeit az élet-
helyzet alakította. Egyszerû megvalósít ha tó ság, 
praktikusság és finom ízek jellemzik. A bogrács 
sikerének titkai a következôk: kevés és gyen gébb 
minôségû tûzifával is lehet benne fôzni – ez külö-
nösen a fátlan pusztákon volt fontos. Öreg állat 
hú sa is megpuhul benne – nem mellesleg az ilyen 
húsban van legtöbb finom ízanyag. Nem kell, és 
nem is szabad a húsról leválasztani a nem hús ré-
szeket, például a csontot – a kötôszövetes, inas, 
csontos részekbôl sok íz- és tápanyag fô ki. Nem 
kell (de lehet) külön zsiradékot használni, elég 
az, ami az állatból kisül, kifô. A hús melletti többi 
össze tevô eláll hûtô nélkül is. Egy bojtárra is rá 
le hetett bízni a felügyeletét: amíg fôtt, a többiek 
tudtak haladni a munkájukkal. Ráadásul egész-
séges elkészítési mód!

Fölül kiszélesedô
és fölfelé szûkülô 
bogrács

A bográcsnak több fajtája terjedt el, külön-
bözô méretekben. Az alaptípusnak kifelé hajló 
karimája, széles szája van – ebbôl jobban párolog 
a víz, sûrûbb lesz a lé a végére – pörköltnek, slam-
bucnak, paprikás krumplinak, lecsónak ez való. 
A belsô oldalán még hússzeletet is lehet sütni. 
A legfinomabb étel a hagyományos öntöttvas, 
zománcozatlan bográcsban készül, bár ezt nehe-
zebb tisztítani. 

Elmosogatás után zsírral, szalonnabôrkével ki 
kell belül kenni, hogy tárolás során ne rozsdásod-
jon! A zománcozott belsejût elég elmosogatni – 
de csak belül. Kívül jobb, ha kormos marad, úgy 
tovább tart a bogrács. 

A másik alaptípus a felfelé keskenyedô szájú – 
ebben jobban megmarad a víz, így levesek, gu-
lyás, halászlé készítésére praktikusabb.

Mire figyeljünk fôzés közben?
•  Az alapanyagokat tisztán készítsük elô, ne áll-

ja nak sokáig a melegben! Lehetôleg mindenki 
vegyen részt a munkában!

•   Száraz fával tüzeljünk! Festett, vegyszeres épü-
let  fa, bútorlap nem jó.

•  A fa mennyiségével és a bogrács tûz fölötti ma-
gas  ságával szabályozzuk a meleget.

 Erre folyamatosan oda kell figyelni.
•   A bográcsot a fülénél fogva meg lehet úgy pör-

getni, hogy az étel ne ragadjon oda.
•   A fûszereket óvatosan, több részletben, köz-

ben kóstolgatva adjuk hozzá!
•   Az elkészült ételt a bográcsban nem turkáljuk a 

ka nállal, mert összetörik benne a burgonya és 
a tészta.

•   Ha nem szereted a zsírosabb, inasabb része-
ket, hagyd meg másnak, és élvezd, milyen fi-
nom tôle a leve. Jusson mindenkinek!

1. A ti vidéketeken milyen hagyomá nyos szabad-
ban sütött-fôzött ételek nép sze rûek?

2. Milyen alkalomhoz kötôdik a készítésük?
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93B16 Szabadban fôzünk

Munkálkodás

Csapatban dolgozunk.
Keressetek receptet, s a már ismert módon ter-
vez zétek meg a szabadtûzi ételkészítést.

A munka elôtt olvas sá tok el a tûzgyúj-
tás szabályait! Éghetô, tûz ve szélyes 
anyag ne le gyen a tûz kö ze lé ben, de

Tûzrakás

Szalonnasütés

Tudtok tüzet gyújtani? Akkor csináljátok jól, 
ha kevés papír kell hozzá, és nem nagy füst-
tel kezd égni. Íme néhány „trükk”:
•   A papírt félbehajtjuk és hosszú párhuzamos 

vonalakban fésûszerûen betépkedjük. Utá-
na széthajtjuk és lazán összegyûrjük. Amit 
így gyújtósnak kapunk, az az éghetô anyag 
és az égést tápláló gáz ideális keve ré ke.

•   A papírra tegyünk száraz gallyakat, forgá-
csot, vékonyra hasogatott fát – ez hama-
rabb átmelegszik, hamarabb eléri a gyulla-
dási hômérsékletet. Efölé vastagabb, majd 
még vastagabb ágak kerüljenek.

•   Kiváló gyújtós a nyírfa kérgének külsô, fe-
hér rétege is.

•   Eleinte óvatosan fújjuk, élesszük a lángot! 
Erôs szélben építsünk mellé szélfogót!

 A kevésbé száraz fát tegyük a tûz köré 
száradni, késôbb rádobjuk ezt is.

•   A szabad tûzön sütés legegyszerûbb esz-
köze a nyárs. A nyárs végét laposra farag-
juk, ne forduljon el rajta az étel.

•   Nyárson sütésnél mindig várjuk meg, hogy 
jó parazsunk legyen! Ehhez több, vasta-
gabb keményfaág, rönk kell az elején a 
tûzre. Ha már csak kevés helyen lángol a 
tûz, kotorjuk át a parazsat, hogy a hamu 
az aljára kerüljön, és ne zárja el a parazsat 
a levegôtôl. Fújjuk vagy legyezzük meg, és 
fö lé a nyársakkal! Eddig türelem kellett, 
most már lehet, hogy inkább sietség: ne-
hogy leégjen a parázs, mielôtt megsül az 
é telünk! De ha elég sok a parázs, még a ke-
nyeret is megpiríthatjuk fölötte a nyárson.

•   Ha a zsiradék lecsöpög és kigyullad, te-
gyük arrébb a nyársat, ne legyen kormos 
az étel!

•   Végül húzzuk össze a parazsat, így hama-
rabb leég. Oltsuk el vízzel vagy fedjük be 
földdel!

Nézzetek utána, érdeklôdjetek, hogy mi-
lyen fa jó és milyen nem jó nyársnak!

Keressetek cserkészkenyérreceptet! Kik a 
cser készek? Az iskolátokban/településeteken 
van cserkészcsapat?

Sül a cserkészkenyér

Szalonna krumplival

egy vö dör vizet ké szít se tek ki oltani!
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Kedves Gyerekek!

Gyorsan elrepült a tanév, s ti a szorgos munka ered-

mé nyeként már környezet- és egészségtuda tos dönté-

seket tudtok hozni a hétköznapok szer  vezésekor. Most 

használhatjátok a tanév so rán szerzett tudást és 

ügyességet! Segítségké rô levelet kaptunk, amely így 

szól:

Kedves 5. osztályosok!

Egy Naprendszeren kívüli bolygóra tele pült kutatócso-

port leszármazottai vagyunk. Elô deink 2300-ban azért 

hagyták el a Földet, hogy felderítsék az univerzum él-

hetô bolygóit. Életünk hétköznapjait informatikai rend-

ze rünk szervezi, biztosítja az ellátásunkat. Azonban 

egy vírustáma dás miatt rendszereink meg sérültek, nem 

tudtuk tovább fenntartani a kiala kult életvitelünket.

Az egyik raktárban rábukkantunk egy réges- régi szá-

mítógépre, melyen tankönyveket találtunk, többek közt 

Segíts a telepeseknek, s egészítsd ki a mondato-
kat! Úgy tudod ezt pontosan végezni, ha vissza-
lapozol a könyvben, és megkeresed a hiányos 
mondatok eredetijét!

Hiányos mondatok a tankönyvünkbôl:

1. A családtagok általában _ _ _ _ _ _ _ _ egymást, 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ egymás mellett jóban- rosszban, 

ér zelmi kötôdés jellemzô rájuk, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

egy mást.

2. A hosszanti szál a _ _ _ _ _ _ _ _ _ (felvetô), a ke-

reszt  irányúak a _ _ _ _ _ _ _ szálak.

3. A _ _ _ _ _ _ _ tegyünk _ _ _ _ _ _ gallyakat, for-

gácsot, vékonyra hasogatott fát – ez hamarabb 

átmelegszik, hamarabb eléri a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

hô mérsékletet.

4. Ezért _ _ _ _ _ _ _ vagy _ _ _ _ _ _ _ tartjuk, ahogy 

épp szükséges.

5. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ juttathatunk szervezetünkbe úgy,

  hogy sokféle _ _ _ _ _ _ _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

fogyasztunk.

6.  A Kárpát- medence _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ kenyere 

lisztbôl, só val, vízzel, _ _ _ _ _ _ _ _ _ készül.

Tanévzáró

B17

egy Technika és tervezés tantárgy 5. osztályosoknak 

szóló könyvet. Sok hasznos dolog van ben ne, a csa-

ládi gazdálkodásról, ott hon teremtésrôl, a család ellá-

tásáról. A fájl sé rült, nem tudjuk elolvasni, csak töre-

dékeket látunk. Segítenétek-e abban, hogy kiegészítitek 

a hiányzó részekkel a leírta kat? Nagyon fontos lenne, 

mert ezeket a dolgokat eddig a technikai rendszereink 

végezték, s most egy robotunk se mûködôképes! 

Csak magunkra számíthatunk, de nélkületek mi sem 

boldogulunk.

Elôre is köszönjük a segítséget!

A  2563B1819L   jelû  bolygó telepesei
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95B17 Tanévzáró

  7. A _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ – táplálkozással fo-

glalkozó szak emberek – összeállítottak egy „_ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _”, melynek segítségével min-

denki könnyen elle nôrizheti, hogy a naponta 

elegendô arányban fogyaszt- e a különféle _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

  8. Ha hôkezelést is végzünk, az _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

  során figyeljünk arra, hogy forró étellel teli 

edényt soha ne tegyünk a _ _ _ _ _ _ _ , az asz-

tal szélére vagy a padlóra.

  9. Szerte a világon _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

„skanzenekben” te kinthetjük meg, járhatjuk 

be az egykori _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

10. A szabadidô azért fontos, mert a munkavégzô 

képesség a szabadidôben _ _ _ _ _ _ _ meg, és 

alapvetôen a szabadidôben _ _ _ _ _ _ _ _ _ a 

családi, baráti kapcsolatok is.

Ügyesen dolgoztál, ha minden szót sikerült 
beír nod! Játsszunk a beírt szavakkal! Keress ki 
belôlük az alábbi utasítások szerint 10 betût!

Az elsô betû az elsô mondat második beírt sza-

vának nyolcadik betûje: 

A második betû a második mondat második sza-

vának negyedik betûje: 

A harmadik betû a harmadik mondat elsô sza-

vának elsô betûje: 

A negyedik betû a negyedik mondat második sza-

vá nak hetedik betûje: 

Az ötödik betû az ötödik mondat harmadik sza-

vának harmadik betûje: 

A hatodik betû a nyolcadik mondat második sza-

vának hetedik betûje: 

A hetedik betû a hatodik mondat elsô szavának 

ötödik betûje: 

A nyolcadik betû a hetedik mondat második 

szavá nak kilencedik betûje: 

A kilencedik betû a kilencedik mondat második 

szavának ötödik betûje: 

A tizedik betû a tizedik mondat második szavá-

nak nyolcadik betûje: 

Ha megtaláltad mind a 10 betût, kövesd az 
utasításokat!

1. Írd fel mindet külön cédulára, s addig rakos-
gasd, míg értelmes szót nem kapsz!

2.  Ez a szó elárulja neked, mit csinálunk majd az 
utolsó technikaóránkon!

3.  A felkészüléshez hamarosan titkos üzenetet 
kapsz a tanárodtól!

4.  Pszt! Ne beszélj róla a társaidnak!
5. Ha valamiben segítségre van szükséged, a szü-

leid tôl vagy tanáraidtól kérd!
6.  Készülj az üzenet szerint!

Minden betû megvan?
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Útravaló nyári vakációra
 

B18

Tanulj a nagyitól! Fôzz lekvárt, süss finomat! Olvass!

Irány a strand vagy lesd el a pecázás fortélyait!

 Ápold a régi barátságokat, szerezz új barátokat! Táborozz! Próbáld ki magad!

 

Mozdulj ki, vagy tevékenykedj otthon!
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Irány a kert!
Jártál- e már iskolakertben?

C1

Kedves Kiskertész!

A természet varázslatos világába invitálunk, ka-

landra hívunk, hogy megismerd a növények és a többi 

kerti élôlény „beszédét”!

A kert egy életközösség, mely segítségünkkel jön lét re, 

vigyázzuk, alakítjuk kedvünk szerint. 

Fontos ismernünk és betartanunk a természet törvé-

nyeit. Alkalmazkodnunk kell, folyama to san megfi-

gyelnünk környezetünket, a kert élôlényeinek a vál-

tozásait. Célunk, hogy a tanu lás mellett egészséges 

élelmiszere ket is elôállítsunk. Általuk és a kertben 

töltött tevékeny ségek által mi is egészségesebbek 

legyünk. Sok ember mun kájára van szükség ahhoz, 

Indulj, fedezd fel az iskolakertet! Amire majd 
szükséged lesz:

Mi mindent fedezhetsz fel egy iskolakertben?

Az iskolakertek lehetnek egészen kicsik, vagy 
akár na gyon nagyok is. Egy azonban közös, hogy 
kü lön  féle kertekre, kertrészekre tagolód nak. Eze-
ket egy mástól utak, néhol kerítés, más hol határt 
jelzô nö vényzet különíti el.

A Mellékletben levô V1 jelû térkép egy kép-
zeletbeli is ko la kertet mutat be. Gondolat ban járd 
végig az útjait, keresd meg a leírásban sze replô 
kertrészeket! 

Mivel a legtöbb zöldségnövény fényigényes, 
e zért a kertek legnaposabb részén találjuk a zöld-
sé     geskertet. A zöldségeket egymástól elkülönült, 
jól körbejárható ágyásokban termesztjük. Az á  gyá-
     sokat kialakíthatjuk a talajon, de ahol a ta     laj 
nem alkalmas termesztésre, ott vagy valamilyen 
szi     lárd burkolattal ellátott, emelt vagy magas 
ágyak  ban nevelik a zöldségféléket. Általában 
van a közelben egy kerti csap vagy esôvízgyûjtô 
e  dény, mert a növényeink a vizet is meghálálják, 
ezért rendszeresen öntözzünk.

hogy minden kinek jusson elég, jó minôségû élelem, úgy, 

hogy meg ôrizzük az élôvilág egyensúlyát, az életet.

A kertben a tanulás mellett sok öröm, játék és persze 

munka van, melyet rendszeresen kell vé gez nünk, még 

az iskolai szünetekben is. A fela da tok végzésében nem 

maradsz magadra. 

Csapatban dolgozunk, ahol megosztjuk egymás közt a 

feladatokat, segítünk egymásnak. 

Felsôsként egyre több felelôsséget vállalhatsz, és 

segítheted a kisebbeket. Gyere velünk! 

Lépésrôl lépésre szerezd meg a tudást, amely mint tit-

kos varázserô vezet majd a mindenna pok környezet- és 

egészségtudatos döntéseiben. 
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99C1  Irány a kert!

Iskolakerti fûszer-  és gyógynövénykert

A fûszer-  és gyógynövénykertet hamar fel fe dez -
zük az illatokat követve. Ezek a növények is sze-
retik a napfényt, virágaik körül gyakran fi gyel he-
tünk meg beporzó rovarokat. Az illóolaj- tar talmú 
növények távol tartják kertünktôl a kár te vô ket.

A kertben elszórtan vagy külön területre ültet-
ve gyümölcstermô fákat, bokrokat láthatunk. 
Ezek a növények nagyobb területet igényelnek, 
s amellett, hogy finom termésükkel ajándé koz-
nak meg minket, árnyat adnak, fészkelôhe lyet 
biz tosítanak a kert madarainak, s néha még 
má  szókaként is szolgálnak. Külön területen ter-
meszt  jük a szôlôt, mely iskolakezdéstôl késô ôszig 
kí  nál finom csemegét. Gyakran nevelnek belôle 
lu  gast, ami a kertek egyik legkedveltebb helye, 
sok iskolában „kerti tanterem” bújik meg az ár-
nyé  kában.

A kertek további fontos helyei:
•  A komposztáló, ahonnan a kertben vagy a 

kony hán keletkezô, komposztálható hulladé-
kok visszatérhetnek a természetbe. Az itt kép-
zô dô komposzt gazdagítja kertünk talaját.

•  A szerszámoskamra, ahol a kerti eszközeinket 
tá rolhatjuk.

•  Üvegház, fóliasátor, palántanevelô, ahol már 
tél végén megkezdhetjük a vetést, felnevelhet-
jük a palántákat.

•  Kerti tó vagy dézsakert, ahol tanulmá nyoz hat-
juk a vízi élôvilágot vagy kertünkbe csalo gat -
hatunk hasznos madarakat.

•  Meteorológiai állomás, napóra, amely segít a 
ter mészet, az idôjárás megfigyelésében.

•  Kerti konyha, szalonnasütô, kemence, ezek ki -
a lakításával az iskolák legnépszerûbb kö zössé-
gi terét kapjuk.

•  A virágos rét, kaszálórét egy darabka terület a 
ter mészet védelméért, megfigyelésekért, ahol 
sokféle beporzó rovar is táplálékot, búvóhelyet 
ta lál. Itt a legnagyobb a növényi-állati életgaz-
dagság, sokféleség.

Hasznos lehet még a kert állatainak segítése: 
ma dáretetôk, madáritatók kihelyezése, darázs- 
ga rázs telepítése, néhány napozókô a gyíkoknak, 
ki sebb farakás, mely sokféle állatnak ad élôhe lyet. 
Sok- sok virág, díszítôelem, kerti pad, játszótéri 
ele mek. Ha az iskolakert messzebb van az iskola 
épü letétôl, mindig telepítenek kerti mosdót és 
vé cét a higiéniás környezet biztosítására.

Tudtad, hogy hazánkban iskolai kertek létesítését elôször az 
„1868. évi XXXVIII. törvénycikk a népiskolai közoktatás tár 

gyá  ban” írta elô azzal a céllal, hogy a diákok e „gyakorlati út 
mutatások a mezei gazdaság és kertészet körébôl” nevû tantárgy 
keretében tanulhassák ezeket az ismereteket? A törvény meg 
alkotója Eötvös József (1813– 1871) vallás  és közoktatásügyi mi
niszter volt.

Tudtad, hogy az iskolakertek hálózatot alkotva tevékeny ked
nek együtt, segítik egymást? Az együttmûködést az Isko la kertekért 
Ala pítvány szervezi és támogatja. Nézz utána a világhálón!

Munkálkodás

A kerti sétán gyûjts információkat!
1. Mekkora a kert? Elôször becsüld meg, majd 

elle  nôrizd méréssel!
2. Hogyan különülnek el az egyes kertrészek?
3. Milyen kertrészeket fedeztél fel? Készíts ró-

la tér képet!
4. Válassz magadnak egy zöldséget! Figyeld 

meg jól, rajzold le a szerveit! Tudj meg róla 
min   dent, hogy be tudd mutatni a társaidnak!

5. Válaszd ki a legmagasabb fát! Mit gondolsz, 
mek  kora? Meg tudod mér ni? Nézz utána 
a Tu dástárban, hogyan lehet megmérni a 
nagy fá kat!

6.  Mérd meg a törzs kerületét ott, ahol a leg-
na gyobb nak látod!

7.  Figyeld meg a kérgét, levelét! Milyen színû 
a ké reg? Mennyire sima? Milyen a levél 
alak  ja? Mi lyen a levél színe, fonákja? Milyen 
a levéllemez, a levél széle? Készíts rajzokat, 
fel  jegyzéseket!

8.  Van- e rajta termés? Rajzold le! Ehetô?
9.  Tudod, milyen fa?
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A zöldségeskert növényei
Melyik a kedvenc zöldséged?
Mi a közös ezekben a növényekben?

C2

A „zöldség” szavunk egy olyan kifejezés, amely-
nek nincs tudományos meghatározása. Mégis 
ta nulunk róla az iskolában, mert a zöldségnövé-
nyek fogyasztása kiemelkedô jelentôségû az 
egész séges táplálkozásban. Szervezetünk fon-
tos táp anyagait tartalmazzák, ásványi anya go-
kat, vi ta   minokat, rostokat és vizet is.

Megismerkedünk a termesztésükkel és a fel-
hasz  nálásukkal. Táplálkozási és kertészeti szem-
pont  ból zöldségnek tekintjük azoknak a nö vé-
nyek  nek a fogyasztható részeit, amelyek:
•  Lágy szárú növények.
•  Termesztésük során intenzív (nagy odaadással 

végzett, rendszeres) ápolást kívánnak.

Vannak olyan növények, melyekre igaz, amit a zöldségnövé
nyekrôl mondtunk, mégsem zöldségek. Ilyenek a gabona félék, 

egyes olajos magvak, fûszernövények. Vannak olyan zöldségnek 
tekintett élelmiszereink, melyek nem is növények. Ilyen a gomba. 
Nézz utána, miért!

 Ismerkedjünk meg a zöldségeskert legjellem-
zôbb növényeivel! Nézd végig a zöldségnövény 
kártyákat! Megismerheted a növény jellemzôit, 
megfigyelheted, hogy melyik részét fogyaszt-
juk, hogyan használjuk ételeinkben. Hasznos in-
formációkat találsz a termesztésére vonatkozóan. 
A rajzsorozatokon a növény fejlôdését láthatod.

 Származása: Amerika forró éghajlatú terüle te.
Környezeti igénye: Napfény- és melegigényes nö-
vény. Laza szerkezetû, jó tápanyagtartalmú talajt 
kíván.
Felismerhetô: szárát borító apró szôreirôl, össze-
tett leveleirôl, sárga virágairól.
Termése: sokmagvú bogyótermés.
Termesztése: Tél végén, kora tavasszal vetjük 
me leg ágy ba, a palántákat a májusi fagyok után 
ültet jük ki. Több hónapon át folyamatosan terem. 
A mérsékelt égövben egyéves növény, hidegben a 
nö ve kedése leáll, a fagytól elpusztul.
A burgonyafélék családjába tartozik.

Paradicsom

Származása: Amerika forró éghajlatú te rü le te.
Környezeti igénye: Napfény- és me leg igé-
nyes nö vény. Laza szerkezetû, jó tá p anyag-
tar talmú ta lajt kíván, vízigényes.
Felismerhetô: idôskorában elfásodó lágy 
szá   rá ról, tojásdad leveleirôl, fehér vi rá g ai ról. 
Termése: felfújt bogyótermés.
Termesztése: Tél végén, kora tavasszal vet-
jük me legágyba, a palántákat a májusi fa gyok 
után ül tetjük ki. Több hónapon át fo lya ma-
tosan terem. 
Egyéves növény.
A burgonyafélék családjába tartozik.

Paprika

1. Milyen zöldségfélék szerepelnek az étrended-
ben rendszeresen?
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Származása: Kis-Ázsia vagy Belsô-Ázsia.
Környezeti igénye: Hidegtûrô, fényigényes nö-
vény. Vízigénye, tápanyagigénye közepes. Talajban
nem válogat.
Felismerhetô: elágazó, hamvas bevonatú száráról, 
összetett leveleirôl, melyek kapaszkodó kacsokban 
vég zôdnek, fehér pillangós virágáról. Gyökerén sok 
apró gümô található, benne a nitrogéngyûjtést vég-
zô baktériumokkal.
Termése: hü velytermés. 
Termesztése: Február közepétôl április végéig 
10-14 naponta szakaszosan vetjük. Egyéves növény.
A hüvelyesek családjába tartozik.

Veteményborsó

Származása: Amerika forró éghajlatú területe.
Környezeti igénye: Melegigényes, a jó vízgaz dál-
kodású, lazább talajokat kedveli. Virágzáskor vízigé-
nyes.
Felismerhetô: elágazó száráról, összetett levelérôl. 
Virágai fürtbe rendezôdnek, színük lehet fehér, sár-
ga, piros vagy lila. A gyökerén lévô gümôkben nitro-
géngyûjtô baktériumok élnek.
Termése: hüvelytermés. 
Termesztése: Április közepétôl május végéig vet-
jük. Egyéves növény.
A hüvelyesek családjába tartozik.

Veteménybab

Származása: Dél-Ázsia.
Környezeti igénye: víz- és melegigényes növény. 
Közepesen kötött, jó tápanyagtartalmú talajt kíván.
Felismerhetô: Kúszó szára szögletes keresztmet sze-
tû, erôsen szôrözött. Hajtása kacsokkal kapaszko dik. 
Levelei hosszú nyelûek, karéjosak, enyhén szôrösek. 
Vi rágaik sárgák, váltivarúak (virágaiban vagy csak 
por zók, vagy csak termô található). Egylaki növény. 
Termése: kabaktermés.
Termesztése: Márciusban melegágyba, májusban 
sza  bad földbe vetjük, vagy palántázzuk. Egyéves 
nö vény.
A kabakosok családjába tartozik.

Uborka

Származása: Dél-Amerika.
Környezeti igénye: Napfényes, melegigényes nö-
vény. Jó tápanyagtartalmú talajt kíván.
Felismerhetô: Lágy szárú, erôs gyökérzetû növény.
Levelei nagyok, karéjosak. Levélnyele hosszú, üre-
ges, bordás felületû. 
Virágai: sárgák, váltivarúak. Egylaki növény. 
Termése: kabaktermés.
Termesztése: Tél végén, kora tavasszal vetjük me-
leg ágyba, a palántákat a májusi fagyok után ül-
tetjük ki. Több hónapon át folyamatosan terem. 
Egyéves növény.
A kabakosok családjába tartozik.

Sütôtök
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Származása: Ôse a vadkáposzta Dél- és Nyugat- Eu-
rópa tengerpartjain honos.
Környezeti igénye: Magas vízigényû, mindenütt 
megterem. Nagy tápanyagtartalmú, frissen trágyá-
zott talajt kíván.
Felismerhetô: Szára rövid, vaskos (torzsa), levelei 
hú sosak, nagyok, szorosan egymásra borulnak (ká-
posz tafej).
Termése: becôtermés.
Termesztése: Tavasszal vetjük, majd palántázzuk. 
A pa lántából ôszre káposztafej fejlôdik. Ha a felsze-
dett gyökeres káposztafejeket tavasszal elültet jük, 
nyárra virágot hoz és magot érlel. Kétéves növény.
A keresztesvirágúak családjába tartozik.

Fejes káposzta

Hónapos retek

Származása: Hazánkban ôshonos.
Környezeti igénye: Mindenütt megterem, hi deg-
tû rô. Tápanyagban gazdag, mélyen mûvelt, por ha-
nyós talajt kíván.
Felismerhetô: a répatestbôl fejlôdô rövid tôszárból 
eredô, több levélkébôl álló összetett leveleirôl. A má-
sodik évben, a magasra növô száron kifejlôdô apró 
fehér virágai virágzatot alkotnak (ernyôs virágzat). 
Termése: ikerkaszat termés.
Termesztése: Tél végén, kora tavasszal vetjük sza-
bad   földbe. Vaskos karógyökereit ôsszel taka rítjuk 
be. Két éves növény.
Az ernyôsvirágzatúak családjába tartozik.

Sárgarépa

Származása: Ázsia.
Környezeti igénye: Hidegtûrô, nedvességkedvelô. 
Laza, homokos, tápdús talajt kíván.
Felismerhetô: Módosult szárat (gumót) növeszt. 
Levelei karéjosak. A gumó kifejlôdése után magszá-
rat növeszt, virágzik, majd magot érlel.      
Virága: fehér, termése becôtermés.
Termesztése: Tél végén, kora tavasszal vetjük, 
akár egy hónap múlva terem. Egy hónappal késôbb 
vetjük a nyári retket (60-70 nap a tenyészidô), július-
ban az ôszi és téli retket (50-120 nap). A téli retek 
tárolásra is alkalmas. Egyéves növény. A keresztes-
virágúak családjába tartozik.

Származása: Dél-Európa, a Földközi-tenger vidéke.
Környezeti igénye: Mindenütt megterem, hideg-
tûrô. Félárnyékban is jól terem. Tápanyagban gaz-
dag, mélyen mûvelt, porhanyós talajt kíván.
Felismerhetô: a répatestbôl fejlôdô rövid tôszárból 
eredô, több levélkébôl álló összetett leveleirôl. A má-
sodik évben, a magasra növô száron kifejlôdô apró 
fehér virágai virágzatot alkotnak (ernyôs virágzat). 
Termése: ikerkaszat termés.
Termesztése: Tél végén, kora tavasszal vetjük 
sza bad földbe. Vaskos, fehér karógyökereit ôsszel 
ta karítjuk be. Leveleit egész évben, még a téli hó-
na pokban is szedhetjük. Kétéves növény. Az er-
nyôs virágúak családjába tartozik.

Petrezselyem
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Származása: Európa és Ázsia tengerpartjai.
Környezeti igénye: Napfény- és melegigényes nö-
vény. Laza szerkezetû, jó tápanyagtartalmú talajt 
kí    ván.
Felismerhetô: a zellergumóból eredô, vaskos, bor-
dás le vélnyelû összetett leveleirôl. Kétéves növény, a 
má sodik évben hozza ernyôs virágzatát. 
Termése: iker  kaszat termés
Termesztése: Tél végén, kora tavasszal vetjük me-
leg ágy ba, a palántákat a májusi fagyok után ültetjük ki.
Az ernyôsvirágzatúak családjába tartozik

Zeller

Származása: A Földközi-tenger környéke.
Környezeti igénye: Fényigényes, kis hôigényû nö-
vény. Laza szerkezetû homoktalajok ideálisak szá-
má ra, de bármilyen laza szerkezetû, jó vízellátású, 
jó tápanyagtartalmú talajon megél.
Felismerhetô: szorosan egymásra tapadó élénk-
zöld leveleirôl. Virágzata fészekvirágzat, melyek 
cso   portosan, bu gá ban állnak. 
Termése: bóbitás kaszattermés.
Termesztése: Kora tavasszal (február közepe) vet-
jük a magokat melegágyba, a palántákat március 
vé gén ültetjük ki. Szabad földbe vetés is márciusban 
történik. A tavaszi vetést nyár elején lehet szed ni. 
Egyéves növény. Több változatát is termesztik.
A fészkesvirágzatúak családjába tartozik.

Fejes saláta

Származása: Közel-Kelet. 
Környezeti igénye: Nagy fényigényû, hidegtûrô, 
kis vízigényû növény. Átlagos szerkezetû, jó táp-
a nyag  tartalmú talajt kíván.
Felismerhetô: sötétzöld, jellegzetes alakú levelei-
rôl, erôs gyökérzetérôl. Virága sár gás színû álernyôs 
virágzat, kétlaki.
Termése: makkocska.  
Termesztése: Szabad földbe kora tavasszal vagy 
ôsszel vetjük, 3-4 cm mélyen. A tavaszi vetés májustól 
kezd ve folyamatosan szedhetô. Egyéves növény.
A disznóparéjfélék családjába tartozik.

Spenót

Származása: Földközi-tenger környéke.
Környezeti igénye: Közepes fény- és melegigényû 
növény. Homokos, laza szerkezetû, enyhén savanyú
vagy semleges talajt kíván.
Felismerhetô: Tôlevelei egyszerûek, fényesek, kissé 
hú   sosak, magasra törôek, erezetük lilás. Go  molyos 
fürt  virágzata van, termése gomolyos csalmat.
Termesztése: Szabad földbe április végén, magról 
vet  jük 2-3 cm mélyre. Gumói a vetés idejétôl számí-
tott 100-120 napra felszedhetôk. Leveleit egyes he-
lye ken sa lá tának fogyasztják. Kété ves növény.
A disznóparéjfélék családjába tartozik.

Cékla

C2  A zöldségeskert növényei
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2.  A bemutatott zöldségnövények közül me-
lyek    kel találkoztál az iskolakertben?

3.  Melyik növényt tanulmányoztad a kertben?
4. Tudod-e, hogy milyen más növényekkel ro-

kon? Nézz utána!
5. Csoportosítsd a megismert zöldségnövénye-

ket! Válassz többféle szempontot is a cso por-
to  sításhoz!

Tudtad, hogy a növényeket rokonságuk szerint csoportosítja a 
tudomány? Nekünk, kertészeknek ez azért fontos, mert a „ro

ko  nokat” igyekszünk egymástól távolabb termeszteni, mert a leg 
többször azonosak a kártevôik és a betegségeik. Ha erre fi gyelünk, 
egészségesebb növényeket termeszthetünk.

Tudode, mit jelent a növényleírásokban a család fogalom? 
Az élôlények rendszerezésének alapegysége a faj. Több rokon faj 
nemzetséget, a közös tulajdonságokkal rendelkezô nem zet sé  gek 
családot alkotnak. Az élôlények rendszerezésével majd 7. osztály
ban ismerkedsz meg.

C2  A zöldségeskert növényei

Származása: Közép-Ázsia.
Környezeti igénye: Hideg- és fagytûrô, hagymája 
át te  lel,  napfényes helyeket kedveli. Laza szer ke zetû, 
jó tápanyagtartalmú és vízgazdálkodású talajt kí  ván.
Felismerhetô: hengeres, üreges leveleirôl. Virág-
zata gömb alakú ernyôvirágzat. 
Termése: toktermés.
Termesztése: A dughagymákat ôsszel, vagy kora 
ta  vas szal (március vége, április eleje) dugjuk a föld-
be 3 cm mélyre. Zöldhagymának május elejétôl 
szed  het jük, fôzôhagymának vetési idôtôl függôen 
jú  liustól. Két éves növény.
A liliomfélék családjába tartozik. 

Vöröshagyma

Származása: Elô- és Dél-Ázsia.
Környezeti igénye: Meleg- és fényigényes, egyen-
le  tes vízellátás mellett bôven terem. Középkötött, 
hu  muszban gazdag talajt kíván.
Felismerhetô: Hosszú levelei a vöröshagymáénál 
la pítottabbak. Bojtos gyökérzetû, hagymája burok-
le  velekkel körülvett gerezdekbôl áll. Virágzata fe-
hér színû, gömb alakú ernyôvirágzat. 
Termése: tok ter més.
Termesztése: A hagymagerezdeket ôsszel, vagy 
ko ra tavasszal (március vége, április eleje) dugjuk a 
földbe 3 cm mélyre. Az ôszi hagymát 2-3 héttel ha-
ma rabb szedhetjük, de téli tárolásra a tavaszi hagy-
ma alkalmasabb. Kétéves növény.
A liliomfélék családjába tartozik.

Fokhagyma
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A gyümölcsös növényei
Melyik a kedvenc gyümölcsöd?

C3

Mit nevezünk gyümölcsnek? 

Hazánk természeti adottságai lehetôvé teszik, 
hogy kora nyártól késô ôszig érjen a kertünkben 
va  lamilyen gyümölcs. A gyümölcsök rend szeres 
fo  gyasztása, a zöldségfélékhez hasonlóan, nagy 
jelentôségû az egészséges táplálkozásban. Ma-
gas ás ványianyag-, szénhidrát-, vitamin- és rost-
tartalmuk miatt napi fogyasztásuk ajánlott.

1. Melyik gyümölcsbôl eszel a legtöbbet egy év-
ben? Vannak ilyenek az iskola kert  ben?

Termesztéstechnológiai szempontból gyü möl cs-
nek tekintünk minden olyan növény nyersen is 
fo gyasztható termését és áltermését, mely
• fás szárú növény, vagy
•  ha lágy szárú, akkor évelô növény,
•  és általában édes ízt társítunk hozzá.

2.  A görögdinnye vagy a paradicsom gyümölcs? 
Milyen szempontból nevezhetô gyümölcsnek 
vagy zöldségnek? És a dió vagy a mák?

A gyümölcsfák általában több évig fejlôdnek, 
míg te   remni kezdenek, de utána sok éven át 
meg ör ven    deztetnek minket termésükkel.

Tudtade, hogy a termés a termôbôl képzôdik megporzás 
után? A termô a virág egyik ivarlevele. A másik ivarlevél a 

porzó. Az ivarleveleket takarólevelek borítják, ezek legtöbbször szi
rom és csészelevelek. Áltermésrôl akkor beszélünk, ha a termés 
képzôdésében a termôn kívül valamilyen más virág alkotó is részt 
vesz (például a virágkocsány vége, az ún. vacok). Például áltermése 
van az almafának.

Hallottále róla, hogy méhek nélkül nincs is gyü mölcs? Ez azért 
van, mert a legtöbb gyümölcstermô növényünk be porzását (a por 
zóról a virágpor termôre juttatását) rovarok végzik. A rovarirtó 
me   zôgazdasági szereknek a hasznos rova rok is áldozatul esnek.

Meg telepedésüket kertünkben segíthetjük „darázsgarázs” és 
„méh  legelô” létesítésével. Derítsd ki, mik ezek! Ilyenekkel na
gyobb gyümölcstermésre is szá míthatsz!

Ismerkedjünk meg a legelterjedtebb gyü möl  -
cseinkkel!

Hazánkban a KSH (Központi Statisztikai Hivatal) 
2018-as adatai sze rint nagyjából 83 400 hektáron 
ter mesztenek gyü mölcsöt (szôlô nélkül). A há rom 
legnagyobb területen termesztett gyü mölcs az 
alma (31 800 hektáron), a meggy (13 300 hek tá-
ron) és a szilva (7900 hektáron).

3.  Mi minden lehet a „más gyümölcsök” név mö-
gött? Utánanézhetsz a ksh.hu honlapon is!

Tudode, hogy miért az olajfa ága a béke jelképe? Az olaj
fa 1500 évet is megérhet, 30 éves kora után kezd teremni. 
A régi korok háborúiban a háborúzó felek megsemmisítet

Gyümölcstermô területek megoszlása hazánkban (hektárban)

Meggy (13 300)

Más gyümölcsök 
(30 400)

Szilva (7900)

Alma 
(31 800)

ték az olajf aültetvényeket. Ott, ahol termô olajfali getek voltak, 
legalább 30 éve nem volt háború. Nézz utána, mi lyen vidé ken 
terem az olajfa!

Gyümölcsválaszték a piacon

Az iskolakertek leggyakoribb gyümölcse az al-
ma, a szilva és a szôlô. Velük ismerkedünk most 
meg részletesebben.
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Szilva 

Az almafához hasonlóan a szilvafa is jól terem a 
melegebb és a hûvösebb hazai tájakon is. Az al-
ma  fával ellentétben a talajjal szemben nem igé-
nyes. Bírja az elöntést is az ártereken.

Mirôl ismered fel a szilvafát? Közepes ma-
gasságú fa, kérge sima, szürkésfe ke  te, koronája 
nem terebélyes. Levelei tojásdadok, fûrészes szé-
lûek, virágai fehérek. Termése csont héjas termés, 
amelynek magját háromréte gû termésfal, a héj, a 
gyümölcshús és a csonthéj bo  rítja. 

Szôlô 

Hazánkban sokfelé megterem, de ott érzi jól 
ma gát, ahol meleg van, sok a napfény, a talaj 
tápanyagban gazdag. Mélyen gyökerezik, ezért 
a szárazabb idôszakokat is jól viseli.

Mirôl ismered fel a szôlôtôkét? A föld felet-
ti háromévesnél idôsebb elfáso dott szárrésze a 
tôke. A tôkébôl vesszôk hajtanak ki, melyeken  
tenyeresen karéjos levelek, kacs, vi rág zat, majd 
termés található. Virágzata összetett für tös virág-
zat, melyet sok apró, illatos, zöld színû vi rág alkot.

Mindegyik virág termôjébôl egy-egy szô lô-
szem fejlôdik. A szôlôszemet kívülrôl vékony héj 
borítja, belül, a lédús gyümölcshús közepén he -
lyezkednek el a magvak. A szôlô termése bo gyó -
termés. A bogyók fürtöt, a fürtök összetett für  töt 
alkotnak.

Mirôl ismered fel az almafát? Közepes vagy 
nagy termetû fa, kérge szür kés bar  na, koronája 
terebélyes. Levelei sötét zöldek, to jásdad alakúak, 
a levél fonákja gyakran moly hos. Virágai fajtá-
tól függôen fehérek vagy ró zsa szí nûek. Ter mé-
se almatermés, amelynek részei a viaszos héj, 
a gyümölcshús, a hártyás falú re ke szek, benne 
a magvak. Ezeket a részeket keresd meg a 
hosszában és ke  resztben kettévágott almán! 

Almafa levele, virága

Almafa

Szôlônövény

Fürtös virágzat

Bogyótermés

Szilvafa levele, 
virága

Szilva, csonthéjas

Szilvafa

Almatermés

Alma 

Az almafa jól terem a melegebb és a hûvösebb 
hazai tájakon is. Kedveli a nyirkos, levegôs, táp-
a nyagban gazdag talajt. Gyökérzete szétterül, 
a fel szín közelében hálózza be a talajt.
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107C3  A gyümölcsös növényei

4. Készítsetek gyümölcsnaptárt, amely bemutat-
ja, hogy az egyes hónapokban milyen gyü-
mölcs érik hazánkban!

Almafajták

Meggy
A meggy kiváló alkalmazkodóképességû fa. Sok napsü

tést kíván. A téli fa gyokat jól bírja. A tavaszi fagyokra a legtöbb 
gyümölcsnél kevésbé érzékeny, mert virágai késôbb nyílnak. Átla
gos vízigényû, az ön tözést bô és ízletes terméssel hálálja meg. A jó 
vízgazdálkodású, mély rétegû, tápanyagban gazdag talajt kedveli.
Mirôl ismered fel? Közepes magasságú fa, kérge sötétszürke, koro
nája fajtánként eltérô, legtöbbször gömb formájú. Levelei tojás da
dok, fûrészes szélûek, virágai fehérek. Termése csonthéjas termés.

A piacokon egy idôben találkozhatunk szinte 
az összes gyümölccsel, ami nálunk a különbözô 
év szakokban terem. Ezeket olyan távoli országok-
ból hozzák hazánkba, ahol éppen akkor érnek. 
A hos szú szállítás alatt meg kell védeni ôket a 
rom lás tól, ezért hût ve szállítják, vagy külön féle 
anya gok kal kezelik. Szállításuk a kör nye zetet is 
ter heli. A környezet- és egészségtudatos vásárló, 
ha te  heti, a közelben termett idénygyümölcsöt 
vá  lasztja a piacon. Ezt az áru sok egyre gyakrab-
ban fel is tüntetik a standjaikon.

Az iskolakertben olyan gyümölcsök termesz-
tését részesítjük elônyben, melyek a tanítási 
idôszakban, tavasszal, kora nyáron vagy ôsszel 
érnek. A házikertekben arra törekszünk, hogy 
tavasztól ké sô ôszig mindig legyen szüretelhetô 
gyümölcsünk. A bemutatott gyü mölcsökön túl 
javasolt egy-egy meggy-, kajszibarack-, ôsziba-
rack és körtefát is ültetni. Érdemes utánanézni a 
fajtáknak, mert min degyik gyümölcsbôl nagyon 
sok fajtát nemesítettek már. Vannak olyan faj-
ták, amelyek ellenállóbbak a különféle betegsé-
gek kel szemben, vannak korán érô és egészen 
kései fajták is. Eltérô lehet a gyümölcs formája, 
színe, felülete, íze és az eltarthatósága is.

A fákon kívül ültethetünk szamócát, ribizli- és 
kösz métebokrot, áfonyát, de ritkábban termesz-
tett gyümölcsökkel is próbálkozhatunk, mint a 
füge, a naspolya vagy a berkenye.

Munkálkodás 

Tartsatok kóstolót! Egy kiválasztott gyümölcs 
több fajtáját kóstoljátok meg! Hasonlítsátok 
össze a választott szempontok alapján!

  Szempontok
Minták  

 
1.

2.

3.
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Betakarítjuk a termést
Az iskolakertben van-e olyan növény, amelyik beérett?

C4

Kertünk növényei különbözô ideig élnek. Van-
nak közöttük egyéves, kétéves és évelô növények.

1. Nézd meg a rajzokat, állapítsd meg a köztük lé-
vô különbséget! Keresd meg az ábrákon, hogy 
melyik rajz (állapot) után jön a téli idô szak!

Egyéves növény

Évelô növény

A magból megfelelô körülmények között új 
nö  vény fejlôdik. A termesztés során csak akkor 
vár  juk meg a mag beérését, ha a termesztés célja 
ve tô mag elôállítása. Ha egy növénynek beérik a 
mag  ja, biológiai szempontból érettnek tekintjük. 
Ezt nevezzük biológiai érettségnek.

Egy marék mag

A kertünkben akkor takarítunk be vagy szü-
re te lünk, ha a növénynek az a része válik éretté, 
amit sze retnénk elfogyasztani, hasznosítani. Ezt 
gaz da sági érettségnek nevezzük.

A két idôpont egybe is eshet. A számunkra oly 
fontos csemege, a dióbél, egyben a növény magja 
is. Amikor a sárgarépa karógyökereit felszedjük a 
talajból, megszakítjuk a fejlôdését, hiszen kétéves 
nö vényként csak következô nyáron virágozna, 
hoz na termést, érlelne magot. De amiatt, mert 
gaz daságilag már érett, betakarítjuk a sárgarépát.

2. Keress példákat a kertben a kétféle érettség 
egybeesésére és eltérésére!

3. Mit állapíthatsz meg a példákból?

A zöldségnövények általában nem egyszerre 
ér nek, ezért a kiskertben folyamatosan szedjük 
a fel hasz nálásra szánt részeket. A begyûjtött 
zöldsé gek nehezen tárolhatók, hamar megromla-
nak. Rövid ideig, hûvös helyen tárolhatjuk, míg 
megkezdjük a feldolgozását.

A kisebb gazdaságokban a tartós tárolásra a 
sza badban prizmát vagy vermet készítenek, eset -
leg zárt térben, pincében vagy hûtôházban tá rol-
ják a terményt.

A következô rajzok segítségével mondd el, ho-
gyan készül a prizma és a verem!

Kétéves növény

Tudtad, hogy a népi kalendáriumban az idôjósló, termésjósló 
napokon túl, vannak olyan napok is, melyek valamilyen mezô

gaz dasági munka kezdetét, vagy végét jelentik? Nézz utána, mi a 
feladat Gyümölcsoltó Boldogasszony, Szent Iván, PéterPál, Sarlós 
Bol dogasszony, Lôrinc napján!
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109C4  Betakarítjuk a termést

4. A csapatotok mit takarít be vagy szüretel le az 
is kolakertben? 

Szüretelni akkor szoktunk, ha a fogyasztásra 
szánt növényi részt úgy szedjük le, hogy a nö-
vény megmarad. Például szôlôt szedünk, paprikát 
vagy paradicsomot. Ha a teljes növényt kihúzzuk 

A munka végeztével a szerszámokat meg tisz-
títva visszük a szerszámos kam rá ba, a te rüle ten 
rendet hagyunk.

Ha készen vagytok, értékeljétek a csapat mun-
ká  ját! Az értékeléshez a Tudástárban ta lál  tok se-
gítséget.

föld

szalma

termény

szellőzőcsatorna

Zöldségtároló prizma

föld

szalma

föld

termény

 szellőzőcsatornaVerem

az ágyásból (például a retket vagy a sárgarépát), 
ak kor betakarítunk, ezután a területen akár más 
nö vényt is termeszthetünk.

Munkálkodás

A munka tervezése során gondoljátok át a 
kö  vet kezôket!

• Az adott növényi rész begyûjtéséhez van-e
  szükség szerszámra vagy kézzel vé gez -

he tô?
• Milyen szerszámokra lehet szükség?
• Hogyan közlekedünk szerszámmal a kéz-

ben és hogyan használjuk balesetmente-
sen a szer számokat?

• Van-e szükségetek létrára?
• Ha igen, hogyan használjuk biztonsá go-

san?

• Mibe rakjátok majd a terményt?
• Mit csináltok a rossz minôségû termény-

nyel és a kiszedett, de fel nem hasz nált 
nö vényi részekkel?

Beszéljétek meg, és osszátok be a felada-
tokat, hogy ki mit fog csinálni, miért lesz fe-
lelôs!

A tapasztalatok alapján a létra óvat-
lan hasz nálata okozza a legtöbb kerti 
ba le  setet.

Jegyezd meg, hogy a hervadt virágokat, a kihúzott levá
gott gyo mo kat, a felszámolt növényi kultúrák marad vá

nya it, a lehullott, fel nem használható gyümölcsöt a komposz
tálóba viheted. Fontos, hogy feldarabold 46 centiméteres 
mé retûre. Ezzel elôsegí ted a komposztálódási folyamatok ked
vezô ala kulá sát.

Így csináld!

5. Ha betakarítást végeztek, mi lesz a megtisztí-
tott területtel? Terveztek-e téli (hó alá vetést)?
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Feldolgozzuk a termést
Az iskolakertben mibôl termett nagyon sok az idén?
El tudjuk mindet fogyasztani?

C5

Egy képzeletbeli idôutazáson látogassunk el déd-
szü leink kamrájába! Nézzünk alaposan körül!

1. Miket ismersz fel a rajzon?
2. Elôdeink hogyan biztosították, hogy télen 

is fogyaszthassanak az év során megtermelt 
zöldségbôl és gyümölcsbôl?

 Dédszüleink kora nyártól folyamatosan fel dol-
goz  ták a begyûjtött, megtermelt javakat, így ôsz vé-
gére bôséges tartalékot képeztek a téli idô  szak ra.

3. Miért volt erre szükség?

 Az élelmiszereket fenyegetô fô veszélyt a rom-
lást okozó baktériumok és penészek jelentik. Ha 
a terményben nekik kedvezô körülményeket ta-
lál  nak, elszaporodnak, és számunkra fogyaszt ha-
tatlanná teszik azélelmiszert. Ezt úgy tudjuk meg-
elôzni, hogy
•  a romlást okozó élôlények számára kedve zôt-

lenné tesszük az ételt (szárazzá, savanyúvá, hi-
deggé, sóssá stb.),

•   zárt edényben elpusztítjuk az ételben lévô 
apró élôlényeket (pl. magas hômérsékletre me -
legítéssel).
A tartósítás legegyszerûbb módja a szárítás 

volt. A kisebb nedvességtartalmú növényi része-
ket (gyógy-  és fûszernövények, szeletelt zöldsé-
gek) meleg, árnyékos helyen vagy a napon 
szá   rították, a nagyobb nedvességtartalmúak szá-
rí tá sához aszalót építettek.

4. Miért szûnik meg a baktériumok, gombák 
sza porodása a szárított termékekben?

A zöldségféléket fôként savanyították, mert a 
rom lást okozó élôlények nem bírják a savas kö-
rül mé nyeket. A gyümölcsökbôl lekvárt, befôttet 
ké szítettek, így hôkezeléssel pusztították el a 
mik  robákat. Gyümölcsbôl, aromás növényekbôl 
ször  pöket fôztek, alkoholos italokat készítettek. 
A hullott gyümölcsbôl még ecetet is csináltak.

5. Miért áll el sokáig az ecet?

Tartósítási eljárásnak nevezünk minden olyan 
te vékenységet, melynek célja, hogy a megtermelt 
élel miszereket megvédjük a romlástól, hosszú 
ide ig fogyaszthatóvá tegyük.

6. Mi milyen formában, hogyan építhetjük be 
az étrendünkbe kertünk terményeit?

A zöldségek és a gyümölcsök olyan élelmisze-
rek, melyek nyersen fogyasztva a legegészsé ge-
seb bek. Feldolgozásuk során konyhatechnikai el-
já  rásokat alkalmazva ételeket készítünk.

Az ételek általában többféle élelmiszerbôl, íze-
sít  ve, különféle eljárásokat alkalmazva készülnek. 
Az ételkészítés folyamatát a hétköznapi nyelvben 
egyszerûen fôzésnek vagy sütés- fôzésnek mond-
juk, a két leggyakoribb konyhatechnikai el já  rás 
nevét használva a folyamatra.

Napjainkban a tudomány és a technika fejlôdé-
sé vel sok eszköz áll a rendelkezésünkre, mely meg-
könnyíti az élelmiszerek feldolgozását, hosszú 
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111C5 Feldolgozzuk a termést

idô re történô tárolását. A megfelelô tartósí tás 
leg   fontosabb szabályai:
•  Jó minôségû, optimálisan érett gyümölcsöt és 

zöld  séget használjunk!
•  Kiemelten ügyeljünk a tisztaságra, a receptben 

elô írtak pontos betartására!
•  Feleslegesen ne cukrozzunk! Igyekezzünk a 

leg  kevesebb cukrot használni!
•  A tartósítási eljárások közül részesítsük elôny-

ben az egészség-  és környezetbarát techno ló-
giá kat!

• Tartósítószerbôl csak a veszélyteleneket hasz-
nál juk, inkább válasszuk a hôkezelést!

Tudod, hogy miért kerüld a veszélyes tartósítószerek hasz
nálatát? Az élelmiszeriparban és sok háztartásban is külön

féle tar tósí tószereket használnak az ételek tartósítására. E kémiai 
vegyü letek többsége megterheli a szervezetünket és károsak is 

Munkálkodás

Csapatban dolgozunk. 
Tervezzük meg a mun   kát! A ter ve zéshez se gít-
séget a Tu dás tár    ban találtok.

Mit fogtok feldolgozni? Mire, mikor fog já  tok 
felhasználni? Hogyan, milyen eljárással dol   goz-
zá tok fel az alapanyagot? Milyen esz kö zökre lesz 
szükség?

A kiválasztott recept alapján készítsetek mun-
ka  lapot, sorrendbe állítva az elvégzendô tevé-
keny  ségeket. Tervezzétek meg a munka be osz-
tást! Ki, kivel, melyik feladatot fogja elvégezni?

Mustkészítés

Savanyúságkészítés

A munka végeztével rakjatok rendet, ér té kel-
jétek a csapat eredményességét, mun ka végzését!Diótörés

Lekvárfôzés

Ellenôrizzétek az eszközöket! Ügyel-
je  tek a helyes használatukra, a ba le-
set   men  tes munkavégzésre, a higiéni ai 
sza   bályok betartására!

lehetnek. Közülük az egyik régebbi tartósítószer a szalicil, amely 
még kap ható, de a nagyüzemekben már betiltották. Károsan hat a 
gyomorra, a vesékre, az idegrendszerre és sokan allergiások is rá.

Az üzemekben leginkább használt tartósítószer a nátrium ben
zoát. Az adalékanyagokat, köztük a tartósítószereket is Eszám mal 
je lölik. Az E211 jelölést viseli az a termék, amely nát rium benzoátot 
tartalmaz. Túlzott használata szív  és érrend szeri problémákat 
okoz, káros a májra, a vesékre és a bô rünkre is.

Ha a feldolgozás során nem tudjuk nélkülözni a tartósító
szer hasz nálatát, válasszuk a borkôsavat, melyet több növény is 
tartalmaz. Szôlôbôl állítják elô, a borkészítés során visszama radt 
törkölybôl vonják ki. A borkôsav jelölése: E334. A másik fel hasz
nálható tartósítószer az ecetsav, száma E260.
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Tündérkertek 
Milyennek képzelsz el egy tündérkertet?

C6

„A tündéreket csak mi ismerjük, Kárpát-meden-
cei magyarok, és munkánkat is bizonyára a tün-
dérek igazgatták. Hisz napjainkra a legna gyobb 
pusztítások közepette is sikerült a régi ma gyar 
gyümölcsfajták valaha volt legnagyobb gyûj te -
ményét létrehozni.”

(Kovács Gyula erdész, 
tündérkertek.hu 2020. 03. 18.)

„Bereczki Máté, a legnagyobb magyar gyü möl-
csész ezernél is több gyümölcsfajtát írt le a Kár-
pát-medencében a XIX. század végén.
Apáink, nagyatyáink, dédapáink idejében a ma-
gyar gyümölcs sokfélesége és színes gazdagsága 
a természet elválaszthatatlan alkotóeleme volt, 
s egyben alkotórésze az emberi életnek is. A ma 
ismert és használt gyümölcsfajták elenyészô ki-
sebbségei a hajdani gyümölcskultúrának.
A jelszó egyszerû: mindenki ültessen legalább 
egy régi magyar gyümölcsfát nagyszülei ha gya-
té   kából!” 

(Ambrus Lajos író)

Hazánk természeti adottságai nagyon kedve zô-
ek a gyümölcstermesztéshez. Földesúri bir to    kokon, 
mezôvárosokban és virágzó kolos tor         kertekben 
már a középkorban is folyt gyü          mölcstermesztés. 
Az erdôségekben is sok fé le va  don élô gyümölcs-
fa, cserje kínálta ter mé  seit az ar ra járóknak.
Az 1900- as évek ele jén több mint ezer gyümölcsfa-
jtát termesztet tek Ma  gyar or szá gon. 
A mezôgaz dasági nagyü ze mek elterjedésé vel és 
a faj ta  választék szûkíté sé vel ez egyre csökkent. 
A napjainkban termesz tett gyümölcsfajták szá  ma 
tö re déke az egy év századdal korábbinak.

1. Mit gondolsz errôl: számunkra a gyümölcsfaj-
ták számának csökkenése káros vagy hasz-
nos? Gyûjtsetek érveket!

2009- ben megváltozott a hazai gyümölcs ter-
mesztés szabályozása, s ezzel lehetôség nyílt ôs-
ho nos gyümölcsfákat szaporítani, árusí ta ni. Egy 
göcseji erdész, Kovács Gyula kezdemé nye zés   re 

elindult a tündérkertmozgalom, melynek tag-
jai a régi magyar gyümölcsfajták megmenté sén 
munkálkodnak. A mozgalomhoz sorra csat la   koz-
tak helyi közösségek, önkormányzatok, is ko lák, 
plébániák, erdészetek, így mára csaknem 300 tün-
dérkert mûködik szerte a Kárpát- me den cé ben.

2. Iskolátokban vagy annak közelében van- e 
tün dérkert?

3. Jártál már tündérkertben?

Tudod, hogy a pórszombati tündérkert 3500féle gyümölcsfaj
tát ôriz, és rendszeresen ad gyümölcsfacsemetéket a faülte
tésre vállalkozó helyi közösségeknek, iskoláknak?

A gyümölcsfákat általában késô ôsszel, a fa gyok 
beállta elôtt ültetjük. Az ültetéshez mély göd-
röt ásunk, melybe legalább két vödör érett is tál-
lótrágyát vagy komposztot teszünk. A beültetett 

 Keressetek lehetôséget, s látogassatok el egy 
tün  dérkertbe! Ültessetek fát (lehetôleg régi ma -
gyar gyümölcsfajtát) az iskolakertben, vagy se -
gédkezzetek faültetésben a helyieknek!

Ültetésre elôkészített gyümölcsfacsemeték
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csemetét jól meglocsoljuk, körü lötte tányért ala-
kítunk ki, melyet komposzttal vagy istállótrágya
és szalma keverékével mul csozunk. Így bizto sít juk 
a fejlôdô csemete táp anyag- után pót lását. Kez-
detben gyakran, ké sôbb csak szá razság idején 
öntözzünk bô vízzel! Ma gyar ország nagy részén 
ke vés a csapadék a gyü mölcstermô növények igé-
nyeinek fedezésére, így öntözés nélkül csökken a 
termésmennyi ség.

A tündérkertek betegségeknek jobban ellen-
álló ôsi magyar fajtákat ajánlanak a kertekbe.

Almafajták: 
borízû alma, Kecskeméti vajalma, siku lai alma, 
Szentiván(y)i alma, Batul alma

Körtefajták: 
árpával érô körte, kármán-kálmán-körte, zelen-
ka körte, Cukorkörte

Szilvafajták: 
besztercei szilva, boldogasszony szilvája, Durán-
ci szilva, Nyári aszaló, Penyigei szilva

Cseresznyefajták: 
szomolyai, májusi korai, ölyvedi fekete, porco-
gós cseresznye

Meggyfajták: 
arató meggy, cigánymeggy, spanyre meggy, 
pán dy meggy

Szôlôfajták: 
bakator, gohér, furmint, sárfehér

Ôszi- és sárgabarackfajták: 
duránci, Woyssel magyar kajszija, Tengeri ba-
rack, Ôsi göcsei barack

Héjas gyümölcsök: 
milotai dió, alsószentiványi dió, vörösbelû dió 
(Kárpát- medencei unikum)

„Elfeledett” gyümölcsök: 
„nagy” (leskováci) birs, naspolya, házi ber ke-
nye, nemes füge

Batul alma

Vadon termô gyümölcsfajaink: 
kökény, fekete bodza, csipkebogyó, galagonya, 
vadalma, vadkörte (vackor), homoktövis, som 
értéket képviselnek, ezeknek szintén kialakul-
tak a helyi változatai.

4. Van köztük ismerôs? Nézz utána, hogy az 
egyes fajták nak milyen jel lem  zô tulajdonsá-
gai vannak!

Bereczki birs

Besztercei szilva Szomolyai fekete 
cseresznye
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Kiskertben és nagyüzemben
Akinek nincs kiskertje, hol vásárol zöldséget, 
gyümölcsöt, tojást?

C7

1. Hogyan kerül az élelmiszer a polcokra?

Míg a kiskertekben a család maga számára ter mel 
élelmiszert, addig a mezôgazdasági nagy üze mek 
(gazdaságok) általában távoli vevôk szá mára ter-
melnek élelmiszert vagy ipari alap anyagot. A la-
kosság ritkán vásárol a gazdáktól, kereskedôkön 
keresztül (zöldségesnél, élel miszerüzletekben) jut 
hozzá a szükséges men nyiséghez. Különösen a 
városi életforma kí ván folyamatos beszerzést, hi-
szen a lakásokban nincs elegendô hely nagyobb 
mennyiségû élel mi  szer tárolására, s nincs is idô a 
tárolt élelmi szer  rôl való gondoskodásra.

Tudtad, hogy a tudatos vásárló elônyben részesíti a helyi gaz
dák által termelt élelmiszereket? Nem használ fölöslege sen 

cso magolóanyagokat. Kerüli az egyszer használatos dolgokat.
Zöld ségbôl, gyümölcsbôl frisset, éppen akkor termôt választ. A vá
sár lásra felkészül, listát ír arról, amire szüksége van.

A gazdák a piac által igényelt termékeket ál-
lítanak elô, sokszor csak néhányféle élelmi szert. 
A munkafolyamatok gépesítettek, állato kat már 
nem használnak a földeken. Gyakran al kal maz-
nak talajjavító anyagokat, gyom- , ro var- , rág  csá-
ló-  és gombairtó szereket. Sok gazda fe le lô sen 
gon dolkodik és a termelési szemponto kon túl 
kör nyezetvédelmi szempontokat is fi gye lembe 
vesz gazdálkodása során. Egyre több a biogazda-
ság, ahol egy olyan gazdálkodási, élel  miszer- 
elô   állító rendszert (ökológiai gaz dál kodást) 
mû     ködtetnek, mely szigorúbban kor lá toz za a 
vegy   szerhasználatot.

Megtiltja a környezetre és egészségünkre ká-
rosnak tartott növényvédô szerek, mûtrágyák, 
talajjavító szerek használatát és csak a ve szély-
telennek tartottak használatát engedé lyezi. A sza-
bályok betartását erre jogosult szer ve zet (például 
Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.) rend sze resen 
ellenôrzi.

2. Látogass el egy gazdaságba vagy piacra egy 
ôstermelôhöz! Ha erre nincs lehetôsé ged, 
nézz meg egy filmet egy biogazda ság ról!

  1. Ki a gazda, vagy milyen gazdasági   
  társaság a tulajdonos?

  2.  Hol található a gazdaság?
  3.  Milyen részekre tagolódik?
  4.  Mekkora a területe?
  5.  Ökológiai gazdálkodást folytat- e?
  6. Mit tesznek a környezet (például 
   a talaj), a természet (például a vadon   

  élô állatok) védelméért?
  7.  Milyen épületeket, építményeket 
   láttál?
  8.  Milyen gépeket, eszközöket láttál?
  9.  Milyen állatokat tartanak?

 10. Mivel etetik az állatokat?
 11. Milyen takarmányt termelnek?
 12. Mekkora területen?
 13. A takarmánynövényeken kívül milyen   

  növényeket termesztenek?
 14. Mekkora területen?
 15. Mit értékesítenek?
 16. Hol értékesítik a termékeiket?
 17. Milyen más (kiegészítô) 
   tevékenységgel foglalkoznak?
 18. Hányan dolgoznak a gazdaságban 
   (alkalmazottak)?
 19. Ha valaki a mezôgazdasággal szeretne
    foglalkozni, mit (milyen szakmát) 
   érdemes tanulnia?
 20. Hol van hozzánk legközelebb    

  mezôgazdasági szakképzés?
 21. A gazda jól megél a mezôgazdaságból?
 22. Hogyan telik a gazda egy napja?
 23. Hol találkozhatsz a termékeikkel, hol   

  vásárolhatsz belôlük?

Munkálkodás

Csapatban tevékenykedünk. 
Olvassátok el az alábbi kérdéseket és osszátok 
el egymás kö zött úgy, hogy minden kér dés re 
kapjatok vá laszt, és mindenkinek jusson fela-
dat!

Gyûjtsetek információt, készítsetek jegyze-
tet, képeket, ki- ki feladata szerint!
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Kertészet Szántóföldi termesztés

Erdôgazdálkodás

Halászat

Szôlészet-borászat Gyümölcstermesztés

Fontosabb mezôgazdasági tevékenységek

Méhészkedés

Állattenyésztés

11548 technika25 CS5 2020jun28.indd   115 2020.06.29.   10:01



116

Élet a talpunk alatt
Milyen lehet a talaj egy méterrel a lábunk alatt?

C8

A talaj több, mint egy piszkos anyag a lábunk alatt: 
Magyarország egyik legfontosabb termé sze ti 
kincse, a földfelszín felsô, laza, termékeny ré  tege. 

Mi teszi ilyen értékessé ezt a sötét anya got? 
A tengerekrôl sem tudott sokat az ember, amíg 
alá nem merült. A talajba merüléshez azon  ban 
nem kell tengeralattjáró, csupán ásó.

Munkálkodás

A talaj mélységi, keresztmetszeti képének meg   -
figyeléséhez ássatok talajszelvényt az is ko-
lakertben!

Mire kell ügyelnetek a munka során?
A gödör legalább egy fala függôleges legyen, 
mély  sége akkora, hogy a felsô, sötét, humu szos 
ré  teg alá, az altalajig nyúljon (kb. 80 cm)! A füg -
gô  leges falát kislapáttal, késsel ka par gas sá tok 
meg, hogy friss, érdes felületet kap jatok.

Szervezzétek meg a munkát! Tartsátok be a 
ba  lesetmegelôzés szabályait!

Ha kész a gödör, jöhet a vizsgálódás. Papírdo-
bozból vágjatok ki (kb. arasznyi hos szú) nyi la-
kat! Ezeket gallyakkal, tüskékkel vagy szö gek  kel 
rögzítsétek a talajszelvény falára úgy, hogy val-
ami szemmel látható részlet re mu tas son (talaj-
szerkezet, szín, élôlények nyomai stb.).

Jelöljétek a megfigyelhetô talajszinteket is! Be-
széljétek meg, mit láttok, és írjátok a nyílra a ta-
laj szint jelét!

Fényképezzétek vagy rajzoljátok le a szelvényt 
és részleteit a nyilakra írt feliratokkal együtt!

Vegyetek talajmintát az elkülönült rétegekbôl, 
és ha a kertben többféle talaj is található, akkor a 
kert különbözô pontjairól is!

• Találsz- e élôlényeket vagy élôlények nyomait 
az iskolakert talajában?

• Felismerted- e a nyomát a képen látható álla-
toknak?

 

Az ásás utáni vizsgálódáshoz szükség lehet kis 
lapátra, kés re, ollóra, kis darab dobozkartonra, 
nagyí tó ra, néhány zacskóra vagy befôttesüvegre 
a min ta vételhez, címkére, íróeszközre. Ilyen 
vizs gálatot minden gondos gazda elvégez a 
földjén, mert sokat megtudhat a talaj egészsé-
gérôl, fejlôdésérôl is.

Talajszelvény homokkô alapkôzeten

feltalaj

altalaj

alapkôzet

}
}
}
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A talajszelvényt megôrizhetitek következô év-
re, de használhatjátok zöldséges veremnek, vagy 
ül tethettek bele fát is. Eláshattok bele a kertbôl 
el tüntetendô ágakat is, amiket beoltva akár las-
ka gombát is termeszthettek. Ha máshol is „be-
látsz a felszín alá” (például építkezés környékén, 
mély úton), figyeld meg ott is a rétegeit!

A talajképzôdés folyamata 

A talajszelvényen megfigyelhetô rétegzettség 
meg értéséhez kövessük végig a következô gon-
do latmenetet! Képzeljük el, hogy egykor, akár 
évez redekkel ezelôtt itt nem volt növényzet – 
pél dá ul a kertetek helyén folyómeder is lehe-
tett, ami szá razra került. Vagy lehet, hogy egy 
hegyoldal volt a helyén, ami egy hegyomlás 
után csupasz ma radt. Ha akkor ástuk volna meg 
ezt a szel vényt, az egész, az aljától a tetejéig 
olyan volt, mint most az alsó szint. Ezt hívjuk 
alapkôzetnek, ami a talaj vázát alkotja. Lehet 
lösz, agyag vagy vulkáni kôzetek málladéka.

A földfelszín kôzetei a folytonos felmelegedés, 
le hûlés, fagy hatására megrepedeztek, aprózód-
tak. A felaprózódott alapkôzeten megtelepedtek 
a növények, állatok és szemmel nem látható élô-
lé nyek. Életükben ezt a kezdetleges talajt mállasz-
tották gyökereikkel vagy ásásukkal, különbözô, 
ta lajba juttatott anyagaikkal. Pusztulásuk után 
tes tük anyagai a lebontó szervezetek segítségé-
vel bomlásnak, korhadásnak indultak, majd sötét-
barna, fekete anyaggá, humusszá alakultak.

Évez  redeken át hullottak a talajra az élôlények 
ma radványai, és ezeket az egyre nagyobb számú 
ta lajlakó állat bekeverte a kôzetszemcsék közé.

1.  A talajban alul vagy felül frissebb, fiatalabb a 
szerves anyag, a humusz?

A humusz a talaj egyik fontos alkotóeleme, 
a mely kulcsfontosságú a termôképesség fenn tar-
tá  sában. Az élôlények talajba került anyagai nak 
bomlása, korhadása során képzôdô sötét szí nû el-
egy. A talajalkotója még a víz is. A növények csak 
az ol dott tápanyagokat tudják felvenni. A talaj-
ré szecskék között pedig levegô található, mely a 
ta laj ban lévô élôlények légzéséhez nél kü löz he-
tet len.

A túl sok víz kiszorítja a talajszemcsék közül a 
levegôt, és sem a gyökerek, sem más élôlények 
nem tudnak megfelelôen lélegezni. Ezért pusz-
tulhat el a vetés, ha a talaj vízzel te lítôdik tavaszi 
belvíz esetén. Hiba lenne meg feledkezni még 
egy összetevôrôl, a talaj élô vi lágáról.

Talajvizsgálatok

Kísérleteink elôtt egy múlt században írt ol vas-
mány, Francé Rezsô Élet a termôföldben címû 
köny vébôl vett szemléletes részletek ka lau zol-
nak minket a talaj világába.

Francé Rezsô (1874–1943) magyar kutató, aki általános bio
ló giai problémákkal, többek közt a talaj élôvilágával is foglal

ko  zott. Bécsben született, a budapesti mûegyetemen tanult, itt 
kezdte kutatói pályáját, aminek kiteljesedéseként Münchenben sa
ját kutatóintézetet alapított. 1902 tôl élt külföldön, de mindig ma
gyar nak vallotta magát és magyar állampolgár is maradt. Könyvei, 
tudományos írásai magyar és német nyelven je lentek meg.

„Amit a lábunk alatt látunk, ritkán ásványi 
erede tû: ez csak a tiszta sivatagokban és a mi ma-
gyar futóhomok- vidékeinken, ahol csupa ko va és 
csil lám villog, mondható ilyen talajnak, de ezek a 
helyek terméketlenek és kopárak. Ter mékeny föl-
dön mindig csak azt a sötét, fû szeresen illatozó 
bar na vagy fekete tömeget ért jük, amelyben a ko-
va és csillám csak elvétve csil lan meg és nagyobb 
tör melékdarabok csak vé letlenül kerültek bele. 
A ter mékeny termôföld fo galmához elválasztha-
tat la nul hozzátartozik a humusz fogalma és ezzel 
új kérdés tornyosul elénk: Mi a humusz és ho-
gyan képzôdik?”

„Nézzétek csak meg jól egy késhegynyi jó ter -
mé keny talajt nagyítóüveg alatt. Elôször a jég  kris-
tályként csillogó, szikrázó élô, színeket játszó kris-
tályos alkatrészek tûnnek szemünkbe.”

„És találunk aztán valódi állati és növényi 
maradványokat. Itt egy farostocska vagy töredéke,  
amott egy bogár kitinpáncélja, egy spiráltekercs, 
egy növényi edénynyalábból néhány levéltöre-
dék, egy gyökér szálacska megfeketedve, meg-
barnulva, szétmállva, mintha valamennyi min-
den pillanatban széthulla na. Ezek a humuszos, 
televényes alkotórészek. Mindezek bizonyos 
össze függésben állanak egymással és a kristályos 
al katrészekkel is. Bizonyos csoportok kiválnak, 
ter mészetes üregeket hagyva maguk között. Az 
ember belelát a porhanyósság természetes folya-
matába, melyet jó termôföldjétôl minden gazda 
mél tán megkövetel, mert jól tudja, hogy ettôl 
függ földjének termékenysége.”

Tudod mit jelent a televény? A talajban, a termôföldben lévô, 
szerves eredetû, elkorhadt anyag, humusz. Kiválóan tárolja a 

vizet, esôs idôszakban megköti, száraz idôszakban leadja a nö vé
nyeknek, tápanyagokkal együtt. A humusztól lesz kedvezô szer
ke zetû a talaj, olyan, amiben a legtöbb növény gyökerei jól érzik 
ma gukat.
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Hasonlítsátok össze a minták színét! Fi-
gyel  jétek meg nagyítóval vagy mikroszkóp-
pal a szem   cséket! A szemcseméret megérté-
sé hez idéz   zétek fel, milyen anyagból indul 
ki a talaj kép   zôdés, és azt milyen folyamatok 
aprítják, mál   lasztják!

A vizsgálat menete Megfigyelés Magyarázat 

Ide kerüljön szövegesen vagy
rajzon bemutatva, hogy mit,
mivel, hogyan csináltok!

Itt mutathatjátok be, hogy 
a vizsgált mintákon mit láttok,
tapasztaltok! Ez is lehet szöveg,
rajz, vagy mindkettô.

Gondolkozzatok el azon amit
tapasztaltatok! Mi lehet az
oka? Írjátok le a magyarázatot!

Talajszemcsék mikroszkópos képe

Jelmagyarázat: 

H – homokszemcse,
G – gombafonal,
P – porszemcsék,
Hu – fekete humuszszemcsék
A kék vonal 1 mm nagyságot jelöl.

Vé gezzetek kézzel talajvizsgálatot kü lön bö -
zô talajokból az alábbiak szerint!
•  Tapintási próba: ujjaink közt morzsolgat-

va fi gyeljük meg, mit érzünk!
•  Gyúrópróba: diónyi mennyiséget vízzel 

össze  gyúrva mi a legbonyolultabb forma, 
ami kia la kítható belôle?

Készítsetek jegyzetet az elôzô feladatnál is 
hasz  nált táblázatot alkalmazva! A magyarázat 
meg határozásában segít a következô táblá-
zat, mely bemutatja, hogy az egyes próbák ta-
pasz  ta  latával milyen alkotórészek jelenlétére 
kö vet kez  tethetünk.

Vizsgálatra elôkészített talajminták

Ügyelj a minták jelölésére, vé let lenül sem ke-
veredhetnek össze! Mun ka meg osz tás szerint, 
a szabályok betartá sával dol gozz!

Készítsetek jegyzetet a táblázat se gít  ségével!

A fôbb összetevôk – kô, kavics, homok, vá -
lyog  szem  cse, agyagszemcse- mennyiségérôl so- 
kat me g   tudhatunk egy mindig kéznél lévô mû-
szerrel, a tapintásunkkal. A vályogszem csék 

pél dául ép  pen beférnek az ujjlenyomatot adó 
bôrlé cek kö  zé, ezért tapintásuk finom, pú der-
szerû.

Tapintási próba Gyúrópróba Alkotórész  

éles, karcoló

púderszerûen
sima, nem érdes, 
nem csúszós

nedvesen síkos, 
erôsen tapad

szétesik 
a „dió”

homok-
szemcse

por 
(vályog, 
iszap)

agyag-
szemcse

Munkálkodás

A talajszelvény különbözô rétegeibôl és az is-
ko   lakert több pontjáról vagy más kertekbôl, 
er  dôkbôl, mezôkrôl származó talajmintákat 
fo  gunk megvizsgálni. 
Csapatban dolgozunk.
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A talaj víztartalmának (nedvesség tartal-
má nak) kimutatása 

Egy kémcsôbe tegyetek a vizsgált talajból egy 
keveset, kb. 1/3 részé ig. Kém csôfogóval tartva, 
melegítsétek bor szesz égô felett! Figyeljétek 
meg a kémcsô bel sô falát!

Készítsetek jegyzetet az elôzô feladatnál is 
hasz nált táblázatot alkalmazva!

Elektronikus talajnedves
ség mérôvel egysze rû en 

meg  ha tá roz hatod a ta laj ned
ves ségtartalmát. Az ér  zékelôket 
a föld be he lyez ve le  olvashatod 
a mûszer skálá ján az értéket. 
Ha van ilyen esz közötök, kísér
le tezzetek!
Mérjetek víztartalmat különbö
zô talajokból különbözô hely  
ze tekben (kapálás elôtt, kapá
lás után egy órával esô után 
fe  lülrôl és mélyebbrôl vett stb. 
min tákból)! A vizsgálat elvégzése

A talaj vízáteresztô képességének vizsgá lata
•  Helyezzetek tölcséreket az elôkészített 

lom  bi kokba! A tölcsérekbe tegyetek meg-
ned vesített szû  rô papírt!

Tudod e, hogy a kísérletezés, vizsgálódás nemcsak arra 
való, hogy igazolja azt, amit már tudunk, vagy gondolunk, 

hanem általa választ kaphatunk olyan kérdésekre is, amely
ekre eddig nem tudtunk válaszolni. A kutatóintézetekben dol
gozó tudósok számos komoly probléma megoldását keresik 
kísér le tezéssel. Tudsz ilyet mondani? Nézz utána!

Talajmûvelés

A természetben senki nem készíti elô a talajt, mé -
gis kikelnek a magok – gondolhatnánk. Az igaz  -
ság az, hogy csak a magok egy része kel ki, és 
ami kikel, annak csak egy része jut el a ter més -
kép  zésig. Mi azt szeretnénk, ha a kertben el ve-
tett mag nagy része keljen ki és termést adó nö-
vénnyé fej  lôdjön. Ráadásul minél több és minél 
finomabb ter mést hozzon! Ehhez a növények 
igényeinek meg felelôen kell alakítanunk a talajt.
•  A talajnak lazának, levegôsnek kell lennie, 

hogy a gyökerek könnyen hatolhassanak le-
fe  lé és szerteszét. Ezt talajlazítással érjük el. 
Köz ben többé-kevésbé forgatjuk is a talajt, 
ezért ez tápanyagok, talajjavítók beforgatá-
sá ra, bekeverésére is alkalmas mûvelet.

•  Az összetapadt talajszemcsékbôl álló rögöket, 
kö tött talajfelszínt el kell aprítanunk.

•  Felülete egyenletes legyen.
•  Kellôen nedvesnek kell lennie.
• Megfelelô tápanyagokat is kell tartal maz nia.

A talaj megfelelô minôségét legegyszerûbben 
a sötét szín és az állandó, tartós morzsalékos 
szer kezet jelzi számunkra.

• A tölcséreket kb. ¾ részig töltsétek fel 
külön bö zô, megnedvesített talajokkal!

• Az elsô mintára töltsetek 100 ml meg fes-
tett vi zet!Mérjétek meg, hogy mennyi idô 
alatt szivárog át a talajmintán a víz!

•  Végezzétek el a többi mintán is a kísér le-
tet, hasonlítsátok össze a kapott érté ke-
ket! Ké szítsetek jegyzetet az elôzô fela-
datnál is hasz nált táblázatot alkalmazva!

Gondolkozzatok!
• Esô után melyik talaj járható leghamarabb?
• Vajon melyik talajból szivárog el lefelé leg-

ha  ma rabb a víz?
• Melyik talajon nagyobb az aszályérzékenység?

A feladatok elvégzése után rakjatok rendet, 
be szél jétek meg a tapasztalatokat, értékeljé-
tek a kö zös munkát!

Ismerjük meg a kertben használt szer-
számok balesetmentes használatát! 
Ke mény, sokszor éles szélû eszközök, 

akár jelentôsebb tömeggel, ezért helytelen 
hasz  nálatuk balesetet okozhat!
•  Munka elôtt ellenôrizd, nincs-e rajtuk törés, 

repedés; nem lazult-e meg a nyelük.
•  Munka közben mindig a szerszámon legyen 

a szemed! Ha máshová nézel, állj meg a szer-
szám mozgatásával!

•  Csak rendeltetésszerûen használd ôket! A ka -
pa nem való favágásra, az ásó nem feszítôvas, 
stb. Ne hadonássz, ne dobálózz velük! Ne fe-
szítsd meg ôket a talajban, el is törhetnek!

•  Ha munka közben félreteszed, támaszd fal-
hoz, fához lehetôleg úgy, hogy más vélet le-
nül se lépjen rá, ne ütközzön bele. A gereb-
lyé  nek sose álljanak felfelé a fogai!

•  Használat után tisztítsd meg, és úgy tedd he-
lyé    re!

C8 Élet a talpunk alatt

A talajmûvelésnek több irányzata, módja is-
mert. A leggyakoribb módszereket találod meg 
a  következô oldalon lévô táblázatban.
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2. Keress képet olyan gépi és kézi eszközökrôl, 
amelyek nincsenek az iskolakertben!

A magágy kialakítása a következôképpen 
tör   ténhet:

•  Eltávolítjuk a felszínrôl a nem odavaló anya-
gokat (kóró stb).

•   Ha szükséges, felszínére szórjuk a trágyát, kom-
posztot.

•   Felássuk.
•   Ha maradnak rögök, kapával, gereblyével ösz-
  sze   törjük ôket. Ezt a munkát a téli fagy is el-

végzi.

3. Hogyan töri össze a rögöket a fagy?

•   A talaj felületét simára gereblyézzük, elôször 
a fo gak  kal lefelé, majd a fogakkal felfelé 
tartva el simítjuk.

•   Várunk legalább egy hetet, amíg a talaj ülep-
szik. Ha szükséges, kicsit megtapossuk. Ha 
szá   raz, a várakozás elején öntözzük.

•   Ha szükséges, vetés elôtt újra átgereblyézzük.

Követelmény Mûvelési mód Gépi eszköz Kézi eszköz  

laza, levegôs; tápanyagok 
be legyenek forgatva

laza, levegôs,
forgatás nélkül

ne legyenek
nagyobb rögök

egyenletes felszínû
legyen

ne legyen túl laza

kellôen nedves
legyen

kellô tápanyagokat
tartalmazzon

forgatás

lazítás

elmunkálás,
porhanyítás

egyengetés

tömörítés

öntözés

trágyázás

eke (szántás)

kultivátor

tárcsa,   
fogas borona

könnyû borona

henger

öntözôrendszerek

trágyaszóró

ásó, ásólapát, 
ásóvilla (ásás)

kézi kultivátor

gereblye (fogakkal lefelé)

gereblyézés (fogakkal 
lefelé, majd felfelé)

kézi henger, cipôtalp 
(taposás)

öntözôkanna,
öntözôcsô

lapát, vasvilla

Ennek az eljárásnak hátránya, hogy munkaigényes, a talajt 
sokáig fedetlenül hagyja (közben sok hasznos élôlény elpusz

tul), továbbá csökkentheti a humusztartalmat. Ezek kivédé sé re ta
nulunk néhány módszert, például a mulcsozást.

Hosszabb ideig ne hagyjuk fedetlenül az elô ké-
szített talajt, takarjuk mulccsal, ami nem más, mint 
egy komposztálható anyagokból, töb bé-ke vésbé 
érett komposztból álló 2–40 cm vas tag fe dô réteg.

Kerti szerszámok

Az ásó keményebb talajban is hasznos szer szám. 
Ásó lapáttal gyorsabban lehet dolgozni, de csak 
ke vésbé tömör talajokban. Az ásó vil lá val ak kor 
dol gozunk, ha talajunk csak kis lazítást igényel, 
for gatást nem vagy alig. Ha csak a fel színen kell 
la zítanunk, kultivátort használha tunk.

4.  A korábban tanult tapintási és gyúrási próbák 
alapján melyik talajt legkönnyebb ásni, a ho-
mok-, vályog- vagy agyagtalajt?

A kapának több fajtája van: nagykapa, kiskapa, 
villáskapa, horolókapa stb. A gereb lyék leginkább 
fogaik számában külön böz nek.

Villáskapa

5. Miért nehezebb húzni a többfogú gereblyét?
6. Melyik eszközzel haladsz végig az ágyáson 

elôrefelé, és melyikkel hátrafelé?
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Munkálkodás

Csapatban dolgozunk. 
A feladat az, hogy ké szít setek magágyat! 
Végezzétek el a teljes munkamenetet a kije-
lölt területen!

Ezen a területen fogjuk elvetni a hidegtûrô 
zöld ségek magjait (petrezselyem, hagyma, 
sár garépa, korai saláta, madársaláta, meté lô-
hagy ma, sóska, illetve fokhagyma). Az ilyenkor 
végzett veteményezést késô ôszi, úgyneve zett 
tél alá vetésnek nevezzük.

A többi ágyáson csak az 1–3. lépést vé gez-
zétek el, a többit majd tavasszal!

Munka elôtt mindig ellenôrizd a szer-
szá mokat, eszközöket! Csak akkor 
hasz  náld, ha hibátlan! Mindig tartsd 

be a baleset-megelôzési szabályokat! Fi gyelj 
arra is, hogyan tartod a szerszámot, amikor a 
kertben közlekedsz! Járj nyi tott szemmel! Fi-
gyelj társaidra és a ter mészetre!

A szerszámokat és az eszközöket úgy tedd a 
helyére, ahogy találni sze retnéd munka elôtt!
Mindig legyen nálad a saját védô kesz tyûd!

A talaj és a talajélet védelme

Mi történhetett a repedezett talajfelszínen?

A talaj a földfelszín felsô, termékeny rétege. Fô 
alkotói: szilárd szemcsék, folyékony víz, le ve-
gô a résekben, és ÉLÔLÉNYEK! Ôket ugyanúgy 
védenünk kell, mint a többi élôlényt: a fákon fész-
kelô madarakat, vadvirágokat, erdôket vagy a 
tengeri korallzátonyokat, távoli szigetek különle-
ges élôlényeit, az esôerdôket. Minél kevesebb 
dolgos élôlény munkálkodik a természetben, an-
nál jobban leromlanak az életközösségek és a mi 
élet minôségünk is.

7. Mi a kedvenc ételed?
8. A hozzávalók elôállításához kellett- e talaj?

A talaj tehát erôforrás is, Magyarországon kü-
lö nösen jelentôs természeti erôforrás, amely fel-
tételesen képes megújulni. A megújulás fel té tele 
az élôvilág munkája, illetve ha azt az ember támo-
gatja, és nem rombolja. Ez a talajvéde lem lényege.

9. Hogyan védhetjük a talajt?

A legfontosabb szabályokat Stefanovits Pál, 
a talajtan professzora foglalta össze „a talajvé-
delem tízparancsolatában”:

•  Ne foglalj el a természettôl több és jobb föl-
det, mint amit okvetlenül szükséges!

•   Ne engedd, hogy a víz elrabolja a talajt a 
gondjaidra bízott területrôl!

•   Ne engedd, hogy a szél elhordja a földet!
•   Feleslegesen ne taposd, ne tömörítsd a talajt!
•   Csak annyi trágyát vigyél a talajba, ameny-

nyit a növény kíván!
•  Csak jó vízzel öntözz, anélkül hogy vízfe-

lesleget okoznál!
•  Ne keverj a talajba olyan anyagot, ami nem 

bomlik el benne!
•  Ne vigyél a termôföldre mérgezô anyagot, 

ami tönkreteszi a talaj élôvilágát!

C8 Élet a talpunk alatt

ásóásólapátásóvillakis és nagy
kultivátor

nagykapa kiskapa horoló gereblye lombseprû
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Útsózás télen

Egyik lehetséges talajszennyezô a só, amely 
a téli jégmentesítô útsózás során mosódik be az 
útról a talajba. Az útsózásból fakadó szennye-
zési probléma megelôzésére egyre gyakrabban 
használnak más útsózó anyagot (például útkáli), 
amely nem vagy kevéssé káros az út menti ta laj ra,

•  A talaj termékenységét ôrizd meg, és ha 
lehet, növeld!

•  Ne feledd, hogy a talajon nemcsak állsz, ha-
nem élsz is!

10. Beszéljétek meg, hogy az egyes pontokban 
leír takat milyen tevékenységekkel lehet meg-
va lósítani!

A talaj minôségét folyamatosan figyelnünk 
kell, hogy az esetleges kedvezôtlen változáso kat 
idôben észrevegyük, és tenni tudjunk ellenük. Vé-
gez zünk rendszeres tápanyag-  és hu musz vizsgá-
la tok. Ahol fennáll a talajszennyezés le hetôsége 
(például a vegyszerek tárolási helyén), ott a va-
ló színûsíthetô szennyezô anyagok mennyiségét is 
rendszeresen mérni kell.

Munkálkodás

Kísérlettel bizonyítsuk, hogy a mulcsozás 
védi a talajt a lemosódástól! Csapatonként 
vé gezzétek el a kí sér letet!

A kísérlet menete Megfigyelés Magyarázat  

Készíts földbôl kis, lapos kupacot! 
Ne tömörítsd! Oldalalt fedd le 
különbözô anyagú mulcstakarókkal, 
egyik oldalát hagyd fedetlenül!
Rózsás öntözôkannával óvatosan 
és egyenletesen locsold, mintha 
esô esne!

Figyeld meg, melyik mulcs
védett legjobban!

Mi történt a fedetlen
földfelszínnel?

Gondolkozzatok el azon, amit
tapasztaltatok! Mi lehet az
oka? Írjátok le 
a magyarázatot!

Kell hozzá talaj, többféle mulcs, mestersé ges esô 
(amit rózsás öntözôkannával „ké szít hetsz”).
Tapasztalataitokat, magyarázataitokat osszá    tok 
meg egymással!

A talajtakaró mulcsozás történhet szalmával is

Ha kedvet kaptatok a kísérletezéshez, még 
ket tôt elvégezhettek e témában. Mindkét kísérlet 
hosszabb ideig tart, ha belekezdesz, rendszeresen 
jegyezd fel a megfigyeléseket. Készíthetsz ró-
la rajzot, fotót vagy videót, melyek segítségé vel 
a kísérlet lefolyását, a változásokat és a ma gya-
rázatodat bemutathatod társaidnak.

növényekre, viszont hatékonyan csökken ti a meg-
csúszásból fakadó balesetveszélyt.

Ügyeljetek arra, hogy az iskolakert, iskolaudvar 
talajára ne kerüljenek mérgezô vegyszerek! Ilyen 
szivároghat ki például az eldobott ceruza elem bôl!

Esôben figyeld meg az esôcseppek becsa pó dá-
sát a pocsolyába, a csupasz, még száraz talaj ra. 
Szinte mintha parányi bombák hullanának! A ter-
mészetben azonban ritkán esik esô közvet le nül 
a talajra. Az élôlények és a talajra hullott le velek 
felfogják a becsapódó cseppeket és lassan ve zetik 
tovább a talaj felé, ahová az lassan, akár órákkal 
az esô után szivárog be a talajba. Ezért nagyon 
fontos, hogy a talajt ne, vagy csak rövid ideig 
hagyjuk takaróréteg nélkül. A mulcsozás meg védi 
a talajt a kimosódástól. Végezzétek el az oldal 
alján lévô kísérletet!
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Munkálkodás 

I. Útsózás hatása a talajra

Szükséged van hozzá virágcserepekre vagy 
tej  fölöspohárra, földre, vetômagra, kávéska-
nál ra, egy fél literes palackra, mérôedényre 
(50 ml- hez) és konyhasóra.
1. Nevelj 4- 4 csíranövényt (például babot, pa-

radicsomot) ugyanakkora cserépben vagy 
tejfölöspohárban, ugyanolyan talajban és 
azonos helyen, (például déli fekvésû ab-
lakban)!

2. Oldj fel 1 kávéskanál konyhasót 5 dl vízben!
3. Jelölj mindegyik növényfajból kettôt „+só” , 

kettôt pedig „kontroll” felirattal!
4. A „+só” jelzésûeket öntözd meg 50 ml sós 

vízzel, a „kontroll” feliratúakat 50 ml csap-
víz zel.

5. Figyeld ôket egy hétig! (Ha közben szárazzá 
válik a talaj, locsold meg ôket újra a 4. pont 
sze rint! Mit tapasztalsz?

6. A sóval szennyezett talajt kukába, de kom-
posztálóba is dobhatod a kísérlet végén. 

 A só mindig jelen van a talajban, és csak ak-
kor ká ros, ha túl sok van belôle. Egy kávés-
kanál só egy komposzthalomban nem okoz 
gondot. A leg több talajszennyezô anyag 
ennél sokkal ve szé l ye sebb!

II. Gilisztaszínház

Szükséged lesz hozzá két nagyobb üvegre 
(például ötli te res befôttesüveg, üvegakvári-
um), különbözô ta lajokra, földigilisztákra és 
egy sötét helyre.
1. Tölts a két üvegbe rétegenként különbözô 

színû talajokat (a két üvegben nagyjából 
egy for mán)!

2.  Ezt a két csíkos talajt öntözd meg közepesen 
(nyirkos legyen, de ne álljon benne a víz)!

3. Egyik üvegbe helyezz földigilisztákat, és 
akár még más talajállatokat is egy marék 
frissen vett komposzttal együtt. Fényké-
pezd le! Tedd mindkét üveget sötét helyre, 
vagy egy dobozba!

4. Hétrôl hétre tedd ki kis idôre a fényre és fi-
gyeld meg, mi történt a talajokkal. Készíts 
fényképet és hasonlítsátok össze a korábbi 
képekkel!

A kísérlet végén mindkét talajt öntsd ki a kert-
ben vagy a komposzthalomra! A talaj érték!

A kísérletben 
valami hasonlót 
figyelhetsz meg

C8 Élet a talpunk alatt
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Téli tevékenységek
Mi dolga a kertésznek télen?

C9

Az ôsz vége a faültetés fô ideje. A 0– 5°C hô mér
sék letû talajban téli vetéssel is érdemes pró bál
koz ni, tél elején, fagymentes idôben érdemes 
ol tóvesszôt gyûjteni a megmenteni, szaporítani 
kí  vánt gyümölcsfákról, és PET palackban hû tô
szek rényben tárolni a tavaszi gyümölcsoltó Bol
do gasszony napjáig. Ôsz végén, tél elején, ha 
fel kell ásni a talajt, ha nem, minden esetben 
cél   szerû azt mulcsozni, takarni.

Télen látszólag alszik a természet. Valójában 
csak lassulnak a természeti folyamatok, az élôlé
nyek életében nyugalmi szakasz jön el. A kertész 
számára azonban akad tennivaló. Az egyre eny 
hébb teleken még lehet spenótot, madársa lá 
tát termeszteni, fôleg fátyolfólia alatt. Az okos 

Munkálkodás

I. Ne feledkezzetek meg kerti és a kertben élel
met ke resô madarainkról! Etessétek ôket rend 
sze re sen, készítsetek madárkalácsot, ve zes setek 
meg figyelési naplót!

Madáretetô

kertész ilyenkor végére jár az ôsszel elmaradt 
munkáknak, és készül a tavaszra.

A kártevôk télen a legkiszolgáltatottabbak, 
meg tizedeli legtöbbjüket a fagy, de a kertész is 
rit kíthatja ôket a fák kérgének ápolásával, a le ka
part kéreg és az összeszedett gyümölcs mú mi ák, 
beteg részek elégetésével. A holt, de nem be teg 
növényi részeket összegyûjtheti, télen vagy majd 
tavasszal komposztálhatja.

Tél végén a gondos kertész már rendbe rakja 
a vetômagkészletét, vetési tervet készít, és kezd 
heti a palántanevelést is. Felesleges vagy fo  gott 
magokat ajándékozhat más kertészek nek vagy 
szervezhet magbörzét.

Megfigyelés
idôpontja

Megfigyelôk Milyen 
madár
érkezett?

Mikor 
érkezett?

Mikor 
távozott?

Mit 
csinált?

Mit 
evett?

Ivott-e? Hômérséklet Napsütés Szél Csapadék

Madarak megfigyelése Idôjárás megfigyelése

Megfigyelési napló
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Madárkalácsot egyszerûen készíthetsz. Ke-
verj olvasztott zsiradékba – legjobb a marha-
faggyú – madáreleséget. Töltsd olyan formába, 
amibôl ki tudod venni! Jó lehet a szilikonos sü-
tô forma vagy egy használt tejesdoboz. Teheted 
olyanba is, amibôl nem veszed ki, például fél 
dió  héj.

Rögzíts hozzá zsineget, amivel majd felakasz-
tod a fára vagy az etetôre. Várd meg, amíg 
meg szilárdul, s máris viheted a madaraknak.

II. A magszalag úgy készül, hogy papírtörlôbôl 
nyírt, az ágyás hosszúságával megegyezô csíkra 
csi rizzel vagy tapétaragasztóval a tôtávolságnak 
megfelelôen felragasztjuk a magokat. Vetés kor a 
papírcsíkot a barázdába helyezzük.

Csapadék

Készítsünk magszalagot! 

III. A még nem feldolgozott termények sokfé le 
kony  hai feladatot adnak. Készíthettek ker ti dol-
gokból adventi koszo rút, csíráztat hat tok Luca- 
bú zát vagy retekmagot, ami vajas kenyérre na-
gyon fi nom. Januárban a szô lô bôl hozhattok be 
Vince- vesszôt, amin a tan teremben megfigyelhe-
ti tek a rügyek eset le ges károsodását, készülve a 
met szésre.

IV. Szinte kimeríthetetlenek a barkácsolási lehe-
tô  ségek is.

Dísznádból készíthetô futtatórács

Szélerôsség- mérô 
PET- palackból 
és kábelkötegelôbôl

Retekmag csíráztatása 
kilyuggatott kupakú 
palackban

Vince-vesszô

C9 Téli tevékenységek

Késsel, selejtvágóval vágd le három PET-palack 
(italospalack) alját! A levágott rész pe remébe 
vágj kis lyukat, amin átfér a kábel kö tegelô! Fûzd 
át a három palackaljon a ká belkötegelôt az kép 
sze rint! Ha az egyik palackalj eltérô színû, köny-
nyebb lesz a fordulatokat számolni. Hajtsd a ká-
belkötegelôt egy negyedik palack köré, szo rítsd 
rá, majd igazítsd el a három palackaljat egy-
mástól meg közelítôen egyenlô távolságra! Fúró-
gép pel vagy lángban melegített, fogóval tartott 
szöggel fúrj a palack aljába lyukat! Szúrd rá egy 
hurka pálcá ra vagy vékonyabb botra, hogy la-
zán foroghasson! Számold meg, hányat fordul 
percenként! Ebbôl a szélsebességre következtet-
hetsz.
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Tavasz a kertben
Hogyan változik meg idôjárásunk tavasszal?
Miért éri meg saját zöldséget termeszteni?

C10

Az idôjárás megfigyelése, a változások szabály-
sze  rûségének felismerése, az idôjárás elôrejelzé-
se régen foglalkoztatja az emberiséget. Nem vé -
letlenül maradt ránk a népi kalendáriumok ban 
annyi idôjósló nap, melybôl az egyik leg ismer tebb: 
„Sándor, József, Benedek zsákban hoz nak me-
leget.” Magyarázd meg, mire utal ez a mondás!

Kertészként az egyik legfontosabb dolgunk 
kör  nyezetünk folyamatos megfigyelése, a vál to-
zá sok észlelése, a szükséges beavatkozások ter ve-
zé se és elvégzése. Az idôjárás megfigyelése so rán 
els ôsorban a következôkrôl gyûjtünk in for mációt, 
adatokat:
•  napsugárzás
•  hômérséklet (mérhetjük a levegô és a talaj 

hô   mérsékletét is)
•  szél
• csapadék
A meteorológiai jelentésekben még más fontos 
információkkal is találkozhatunk, mint a pá ra-
tartalom és a légnyomás értékével, annak vál-
to zásával valamint veszélyjelzésekkel.

Tudtad, hogy a légköri front akkor alakul ki, amikor két ellen
tétes tulajdonságú (hideg és meleg) légtömeg találkozik egy

mással? Hidegfront esetén egy hideg légtömeg érkezik a meglévô 
meleghez, majd nagyobb sûrûsége miatt a meleg légtömeg alá 
gyûri magát. A hidegfront következtében a lég nyomás elô ször 
csökken, aztán pedig emelkedik, erôs csapa dék kal és a hô mérséklet 
lehûlésével jár együtt. A melegfront ér kezésekor a meglévô hideg 
légtömeg fölé áramlik, a légnyo más folya matosan csökken, és 
megmarad alacsony értéken. A légnyo más változásából következ
tethetünk az idôjárás válto zá sára.

A tavaszi veteményezésre készülve átvizsgál-
juk vetômag készletünket. A legtöbb mag évekig 
megôrzi csírázó képességét, sokszor a cso ma  go lá-
son jelölt lejárati idôn túl is. A magban na  gyon ke-
vés a nedvesség, mert az érés során ki szá radnak.

A csírázás feltétele, hogy a mag kedvezô kö-
rülmények közé kerüljön. A környezetében le gyen 
megfelelô a hômérséklet és elegendô a nedves-
ség. A kertészek úgy gyorsítják a csí rá zás folyama-
tát, hogy a magot vetés elôtt be áztatják. A talaj 
állapotát – hômérsékletét, ned vességtartalmát, 
pH-é rtékét – méréssel elle nô rizhetjük.

A talaj pH-értékét 
és nedvességét mérô mûszer

1.  Rakj babot egy 
po hárba, majd 
ön tsd fel annyi 
víz zel, amely pont 
ellepi. Nézd meg 
egy nap múl va! 
Mit ta pasztalsz?

2. Hogyan állapí-
tod meg, hogy a 
begyûjtött vagy 
a kamrában ta-
lált régi magja id 
megôrizték- e a 
csírázóké pes sé-
güket? 

 Próbáld ki!

Információk 
a vetômag 

csomagolásán

A különbözô növényeknek más és más a kör-
nyezeti igényük, ezért a „megfelelô hômérsék let” 
sokféle lehet. Ha már ismerjük a növényt, amit vet-
ni szeretnénk, tudjuk róla, hogy hidegtûrô vagy 
melegkedvelô. Errôl úgy tájékozódhatunk a leg-
könnyebben, ha megnézzük a mag csomagolá sá-
nak hátoldalát. Szövegesen vagy táblázatba fog-
lalt adatokkal, esetleg rajzokkal tájékoztatják a 
ter melôk a magot megvásárlókat a növény tulaj-
don ságairól, vetésérôl, gondozásáról.

3. Mit tudsz leolvasni a 
csomagolásról? Nézz 
meg többféle magot 
is! Foglald táblázat-
ba az adatokat!

11548 technika25 CS5 2020jun28.indd   126 2020.06.29.   10:03



127

A csírázás folyamata úgy indul, hogy a maghéj 
átengedi a vizet, a magban lévô táplálószövet azt 
magába szív ja, ettôl a mag megduzzad. A mag-
ban lévô elrak tározott keményítô cukorrá alakul, 
és eljut a magban lévô gyököcskéhez és a rügyecs-
kéhez. A tápanyag hatására elôször a gyököcs-
ke, majd a rügyecske is növekedni kezd. Elôször 
a gyököcs ke bújik elô a magból, lefelé fordulva 
növekszik, meg indul a gyökérképzôdés. A rügyecs-
ke kibújása után felfelé, a fény felé növekszik, ha-
jtás lesz be lôle. A mag tápanyagtartalma addig 
elegendô, amíg a kis csíranövény gyökeret nem 
ereszt és né hány zöld leveles hajtást növeszt. A csí -
ranövénybôl palánta fejlôdik.

A bab csírázása

Tudtad, hogy a frissen képzôdött mag nem képes csírázni? 
Nyu galmi idôre van szüksége, ezalatt utóérésen megy 
keresztül.

Munkálkodás

Csíráztass magot, nevelj palántát! Úgy idôzíts, 
hogy a palántákat csak a „fagyosszentek” el-
múl tával érdemes kiültetni!

A zöldségfélék kis területen termesztve is bô 
ter méssel örvendeztetik meg a kertészke dô ket. 
Bár termesztésük munkaigényes, mégis ér demes 
be lefogni, mert a kertben termett zöld ségeink 
íze frissebb, aromásabb. Ha jól csi náljuk, olcsób-
ban jutunk egészségesebb zöldség hez, miköz-
ben a kerti munka kikapcsolódás is. Környezet-  
és egészségtudatos gazdálkodás mellett minden 
ká ros anyagtól mentesek.

A zöldséges kertjüket három részre osztották, s 
minden évben a háromból csak egy területen vé-
geztek tápanyag- utánpótlást, trágyázást. Erre a 
területre telepítették (vetették, ültették) a magas 
tápanyag-  igényû növényeket. A ta valy trágyázott 
területre kerültek a közepes, a tavalyelôtt trágyá-
zott területre az alacsony táp anyagigényû növé-
nyek. A következô évben a harmadik területbôl 
lett az elsô, a frissen trá gyá  zott föld, az elsôbôl a 
második és így tovább.

Zöldségtermesztés vetésforgóban

Ha egy területen mindig ugyanazt a növényt 
ter  mesztjük, azt tapasztaljuk, hogy évrôl évre 
csökken a terméshozam.

4. Mi lehet ennek az oka?

A kutatók megállapították, hogy a mono kul-
túrás (csak egyféle növényt termesztô) termesz-
tési mód rontja a talaj szerkezetét, kivonja a 
táp anyagokat, elôsegíti a kártevôk és egyéb be-
tegségokozók terjedését a területen. Ezért a 
kertészek, arra alapozva, hogy minden zöldség-
fé lének meghatározott talaj-  és tápanyagigénye 
van, kidolgoztak egy termesztési módot: a ve-
tésforgót. Ez azt jelenti, hogy a zöldségfé léket 
három csoportba sorolták: magas, köze pes és ala-
csony tápanyagigényû csoportokat ala kítottak ki.

Végezd el az ôsszel megismert zöldségfélék 
cso portosítását! Készíts táblázatot!

Magas tápanyagigényû Közepes tápanyagigényû Alacsony tápanyagigényû
zöldségfélék zöldségfélék zöldségfélék     
 

C10 Tavasz a kertben

Vetésforgó

Gyakori
kerti

vetésforgó

1 év

2 év

1 év

3 év
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Síkágyások egy zöldségeskertben

Termesztés az emelt ágyban

A kertészek azt tapasztalták, hogy a jól kiala-
kí tott emelt ágyban, magas ágyban a növények 
erô teljesebben fejlôdnek, gyorsabban nônek, bô-
vebben teremnek, mint a síkágyban termesztett 
társaik. Emiatt a magas ágy alkalmazásánál ke-
vesebb növényvédelmi feladatunk van.

5. Miért érzik magukat jobban emelt ágyásban, 
magas ágyban a növényeink?

Mindkettô lényeges része egy keret, amely 
sok féle anyagból készülhet. Magassága 20–80 
cm, szélessége akkora legyen, hogy kényel me-
sen elérjük a közepét, kb. 120 cm, hosszúsága 
tet szés szerinti, leggyakrabban 2– 4 méteresre 
ké szítik. A kijelölt területen emelt ágyás esetén 

egy ásónyomnyi mélyen (kb. 25 cm) kitermeljük a 
talaj felsô rétegét (ha van jó minôségû talajunk). 
Az aljára fém vagy mûanyag háló kerülhet, mely 
megakadályozza a vakondok és a me zei egér 
beköltözését. Az ágyást rétegezve tölt jük fel a 
következô sorrendben:
•  ágak, közéjük föld,
•  fanyesedék (gallyak, vesszôk, venyigék), a mely 

lassan bomlik le, 
•  nyers komposzt (nyári zöldhulladék), amely 

szin tén lassan bomlik le,
•  lekaszált fû, lehullott lomb, kéreg és kom-

poszt keveréke,
•  érett komposzt és szerves trágya,
•  végül a magas ágy helyérôl kiásott vagy más 

ta laj, melyet javíthatunk kerti föld del.

Magas ágyás rétegei: fanyesedék, nyers komposzt, lomb és 
komposzt, komposzt

Magas ágy

Az ágyások típusai

A zöldségeskert talaján ágyásokat alakítunk ki, 
me lyekben egyféle növényt vagy növénytársí-
tást termesztünk. Az ágyásokat egymástól utak 
vá lasztják el. Az ilyen ágyásokat síkágyásoknak 
ne vezzük.

A másik két ágyástípus az emelt ágyás és a ma -
gas ágyás, mely lehetôvé teszi a kertészkedést 
olyan területeken is, ahol nincs megfelelô talaj a 
ker tészkedéshez (például aszfaltozott iskolaud-
var). Ha az ágyás ágyék-  vagy derékmagasságú, 
ma  gas ágyásnak nevezzük, kényelmi (nem kell 
ha jolni, leguggolni kertészkedés közben) vagy 
spe ciális (mozgáskorlátozottak kertészkedése) 
okok ból alkalmazzuk. Ha ennél alacsonyabb 
(kb. lábszárközépig ér), akkor emelt ágyásnak 
ne  vezzük. Ezekben nem a vetésforgó szabályai 
sze  rint termesztünk, hanem vegyes kultúrát al-
kal  mazunk. Ez azt jelenti, hogy a vegyes ágyban 
több féle növényt termesztünk kisebb mennyi-
ség ben.
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Az ágyást általában ôsszel készítjük el, és hagy-
juk tavaszig ülepedni. Az így kialakuló hu musz-
ban gazdag, kiváló talaj az egyik titka az emelt és 
magas ágyások bô termésének.

A másik titka, hogy a gyomok, kártevôk ne-
he zeb  ben találnak utat az ágyásba. A harmadik 
tit ka: a növénytársítás. Megfi gyel ték, hogy van-
nak olyan növények, amelyek egymás szom széd-
sá gában nevelve egészsége seb  bek lesz nek és 

Bab

Borsó

Cékla

Hagyma

Káposzta

Paprika

Paradicsom

Retek

Saláta

Sárgarépa

Spenót
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Vetési, termesztési tervet készítünk

A tudatos életvitelt az jellemzi, hogy tevékeny sé-
geinket megtervezzük, s tervünk szerint pró bá-
lunk cselekedni. Így van ez a tavaszi kerti mun  kák 
idején is. Sok kertész már a betakarítás után elkezd 
azon gondolkodni, hogy a követ ke  zô termesztési 
szezonban mit hogyan fog csi nálni. Általában a 
bevált, sikeres dolgokat meg  tartjuk, a kevésbé 
sikereseken változta tunk.

A tervezést mindig azzal kezdjük, hogy fel-
mér jük a lehetôségeinket, ezután kitûzzük a 
cél jainkat. Az iskolakerttel már ôsszel megismer-
kedtünk, sôt elôkészítô munkákat is végeztünk a 
kora tavaszi veteményezéshez.

Az iskolakerti veteményesben az egyik célunk 
az, hogy többféle zöldségnövényt neveljük, így 
sok zöldségfélét, akár eddig ismeretleneket is, 
meg  kóstolhassuk, s ha ízlik, beépíthessük az ét-
rend ünkbe. 

C10 Tavasz a kertben

jobban teremnek, míg más nö vények mel l ett ha-
loványak, sat nyák, rosszul teremnek.

Nézz utána a növények barátságának! Szí-
nezd a táblázatban zöldre az egymást támogató 
nö  vények találkozási pontját, és pirosra az egy-
mást nem kedvelôkét! A semleges kapcsolato kat 
hagyd fehéren. Ha szeretnéd, kiegészítheted a 
táblázatot.
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Munkálkodás

Csapatban dolgozunk. 
A megbeszélt célok men tén válasszátok ki a 
zöld ségeket, melye ket termeszteni sze ret  né-
tek! 

Növény Vetési idô Ültetési idô Sortávolság Tôtávolság Betakarítás Tápanyagigény
 (ha palántázzuk)   

Borsó

Fontos információ a növények magassága is. 
A magasabbra növôket úgy helyezzük el, hogy 
ne árnyékolja be a többi növényt. Természetesen 
a vetésforgóra is figyelni kell: ahol magas táp a-
nyagi gényû növény volt tavaly, oda most ala csony 
táp anyagigényû növényt tervezünk, és így tovább.

•  Az ágyás melyik égtáj felé esô oldalára kerül-
nek a magasabb növények?

A következô csoportosítási szempont a növé-
nyek elrendezésekor a környezeti igényük (hô-, 
fény- és vízigény).
•  Milyen csoportokat alakíthatunk ki?
•  Vannak-e köztük rokonok?
•  Melyek azok a növények, melyek kedvelik 

egymás társaságát?

Következô feladatunk az, hogy a csomagolá-
son je lölt sor és tôtávolság alapján meg kell ha-
tároznunk, hogy a rendelkezésre álló területen 
hány nö vény fér el. Minden növénynek az egész-
séges fejlôdéshez, a bô terméshez meghatározott 
te nyész területre van szüksége. Jelöld számmal 
a raj zodon, hogy hány növényt (palántát) vagy 
hány sort (vetés) terveztek.

A gazdaságosság érdekében a magaságyban kistermetû, gyor
san fejlôdô és rövid tenyészidejû, folyamatosan szedhetô nö

vé nye  ket érdemes termelni. A zöldségnövények mellé gyakran ke
rül egyegy fûszernövény vagy díszítô növény is.

Növények elrendezése az ágyásban

Gondosan tervezett magaságy

6. Milyen további termesztési céljaink lehetnek?

Készítsetek táb lá zatot, írjátok az elsô osz lop ba 
a zöldsé gek nevét. A vetômag cso ma golásának 
hátoldaláról gyûjt  setek infor má ciót.

•  Melyek azok, amelyeket minél távolabbra 
kell helyeznünk egymástól?

Ha ezt mind megválaszoltuk, elhelyezhetjük a 
növényeinket egy rajzlapra megrajzolt ágyásba. 
Valahogy így, mint a rajzon.
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A vetési idôpontok sorrendbe állításával vetési 
naptárt készítünk. Ha beírjuk azt is, hogy az egyes 
növényeket mikor takarítjuk be, megter vez hetô 
lesz az is, hogy mit ültetünk a helyé re.

Tudtade, hogy az állandó helykihasználás érdekében a nö
vénye ket folyamatosan ültetjük, vetjük. Ha van rá lehetôség, 

ér demes palántát nevelni, s a kiszedett növények helyére ültetni, 
ezzel is rövidítjük a tenyészidôt. Egy jól tervezett magaságy ta
vasztól ôszig folyamatosan kínál fogyasztható zöldséget.

C10 Tavasz a kertben

Ezt másodvetésnek nevezzük. Ha rövid te-
nyész  idejûek a növényeink, a termesztési idô szak 
végéig harmadszor is vethetünk ugyanarra a te-
rületre. Ez a harmadvetés.

Vetési idô Fôterményként Másodvetésként   

10. hét retek, sárgarépa

11. hét

12. hét

13. hét
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Vetés szabad földbe
Minden növénynek van magja?
Mitôl lesz egészséges és szép a kertünk?

C11

Vetés elôtti teendôk

A virágos növényeket szaporíthatjuk magvetés-
sel. Magot vásárolhatunk vagy gyûjthetünk is.

Magot csak egészséges növényrôl gyûjt sünk, 
mert a beteg növény magja is be teg lehet. Hibrid 
nö vények (F1 jel  zé  sû ek) terméseibôl ne szedjünk 
ma got, mert a hibrid tulajdonságok nem örök-
lôd nek.

A kereskedelem sokféle vetômagot kínál, köny-
nyen beszerezhetjük, amire szükségünk van. Min-
dig ügyeljünk az ép csomagolásra és a le já rati 
idôre! A vetés során a következôkre fi gyel jünk:
• A vetés idôpontjának optimális megválasztá sa.
 A vetés idejét az határozza meg, hogy milyen 

a növényünk hôigénye, vagyis a talaj elég 
me  leg-e már számára.

•  A vetés mélysége.
 A mag mérete határozza meg, hogy milyen 

mé lyen vessük. Általános szabály, hogy a 
mag átmérôjének négyszerese-ötszöröse a 
ve tés mélysége. Ezt befolyásolja a talaj minô-
sége is. Laza, homokos talajon ettôl mélyebb-
re, kötött talajon sekélyebben is vethetünk.

1. Miért lehet ez így? Gondolj a csíranövény szá-
rára!

•  A sor- és tôtávolság biztosítására.
Ha túl kevés helyet hagyunk a növényeinknek, 
számíthatunk rá, hogy satnyák lesznek, meg-
je len  nek a kártevôk és a kórokozók.

Vetési módok

•  Sorba vetés. A magvakat kiskapával húzott 
keskeny barázdába vetjük, általában zsinór 
mellett. A magvakat szemenként vagy só sze-
rû en pergetve helyezzük a barázdába.
Egyenletes vetést biztosít, ha magszalagot 
ké szítünk. A legtöbb zöldséget sorba vetjük.

Sorba vetésnél az apró magvakat a tenyerünkbe töltjük, 
s ujjaink között pergetve juttatjuk a barázdába

•  Szórva vetés. Amikor a területre véletlensze-
rû en dobjuk a magokat. Leginkább füvet ve-
tünk így.

A magot marékkal szórjuk

•  Fészekbe vetés. A vetés során egy fészket ké-
szítünk, ez egy 40 x 40 x 40 centiméteres gö-
dör, melybe érett istállótrágyát teszünk, majd 
be temetjük. Ebbe a fészekbe vetünk néhány 
ma got. A fészek jól tartja majd a nedvessé-
get és folyamatosan bô tápanyagot biztosít a 
nö vény fejlôdéséhez, a termésérleléshez. Így 
vet jük a tök- és dinnyeféléket.

Fészekbe vetés
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133C11 Vetés szabad földbe

A három nôvér

Munkálkodás

Csapatban dolgozunk. 
A vetési terv szerint fogunk vetni a zöldsé-
ges kertben. Szervezzétek meg a munkát!
Feladatok:
• A magágy talajának lazítása, barázdakészítés
• Vetômag barázdába helyezése, takarása
• Locsolás
• Jelzôtábla kihelyezése

2. Mire lesz még szükség a terven és a vetôma-
gokon kívül? A válaszadásban segít a kép!

A munka során ügyelj a szerszámok, 
eszközök balesetmentes használatára!

Tipp: Ha praktikus zacskót hajtogatsz a vetôma-
goknak, könnyebben boldogulsz!
Így készül: Írólapból nyírj egy 13 x 13 centi mé-
teres négyzetet! Hajtogasd, ahogy a ké pen látod! 
Felcímkézve tarthatod benne a ve tômagokat, 
hasznos segítôd lesz a vetés el vég zésében.

Papírzacskó hajtogatása és használata

Tudode, miért nevezik a 
kertben együtt növô tököt, 

babot és kukoricát úgy, hogy 
három nôvér? Mert a három 
növény úgy se gíti egymást, mint 
a szeretô testvérek. A kukorica 
támaszt nyújt a babnak, hogy 
legyen hová felkapaszkodnia, a 
bab nit ro  génben gazdag talajt 
biztosít, a tök nagy leveleivel 
befedi a ta lajt, ôrzi a nedves
séget, gátolja a gyomokat.

Munka után tisztítsd meg a szer szá mo kat, úgy 
rakd a helyére. Moss kezet!

A veteményes gondozása 

Az egészséges kert alapja a tápanyagban gaz-
dag, jól megmunkált talaj. A talajmûvelés el já-
rá saival, azok feladataival, eszközeivel már ôsz-
szel megismerkedtünk.

3. Emlékeztek, mit jelent a lazítás, a tömörítés, 
a forgatás, az egyengetés, a porhanyítás a ta-
laj  mûvelésben?

Tavasszal, a veteményezés megkezdése elôtt 
újra alkalmazzuk ezeket, elôkészítve a legjobb 
helyet a földbe kerülô magoknak.

A vízigény biztosítása

Ha megfelelô a hômérséklet, és van elég ned-
vesség és levegô a talajban, a magban lévô csíra 
fej  lôdésnek indul, és az elôbújó kis rügyecske 
meg örvendezteti a kertészeket. Látjuk, milyen 
kis törékeny, gyenge. Innentôl óvnunk kell, se-
gí teni a fejlôdését, azaz rendszeresen gon doz-
zuk a veteményesünket. 

4. Mire van szükségük a földbôl kibújt növé-
nyeknek?

5. Meddig elegendô a magban lévô táplálék?

Ahhoz, hogy a tápanyagban gazdag talajunk-
ból a növény hozzájusson a számára szüksé ges 
anyagokhoz, vízre van szükség.

Nevezz meg minél többet a képen látható eszkö-
zök bôl!
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6. Miért kell a víz?

A víz természetes forrása a csapadék, amely-
nek eloszlása sajnos nem egyenletes. A száraz 
idô szakokban nekünk kell biztosítani a növény 
szá mára elegendô vizet. El kell döntenünk, hogy 
mikor mennyit öntözzünk. A növényeknek nem 
egyforma a vízigényük, sôt ugyanaz a növény 
fejlôdésének különbözô szakaszaiban más-más 
men nyiségû vizet igényel, tehát figyelni kell arra, 
melyik mikor mennyi vizet kapjon.

Tudtad, hogy a káposztafélék nagyon vízigényesek, a fejese
dés során különösen sok vizet igényelnek?

A locsolás elôtt ellenôrizzük a talaj nedves-
ségtartalmát. Ezt megtehetjük tapintással a talaj 
felszínén, de pontosabb értéket ka  punk, ha a már 
ismert mérômûszert hasz náljuk. Ennek érzékelôi 
a talaj mélyebb (az ér zékelôpál cák hosszától füg-
gôen 20-30 cm mély) ré  tegeibôl származó ada-
tokat mutatnak.

7. Milyen legyen az öntözôvíz?

A legjobb öntözôvíz az esôvíz. Ha a ker tünk 
közelében vannak épületek, érde mes a tetôre 
hul ló esôvizet vízgyûjtô edény be ve zetni az eresz-
csa tornával. Sok féle esô vízgyûjtô edény kap ha tó, 
a leg egy szerûbb hordótól a földbe helyezhe tô 
kü lön leges tartá lyokig. A bennük lévô víz nagy 
értéke, hogy lágy víz és a hômérséklete a kör -
nyezetével azonos. A növények ezt sze retik leg-
jobban. Ráadásul ingyen kapjuk, szin te ajándék-
ba, és ennyivel is kevesebb ivó  vizet kell tisztítással, 
szi vattyúzással a kerti csaphoz vezetni. Így az esô-
víz gyûjtés kör nye  zetbarát megoldás is.

Tudode mit jelent az, hogy a víz lágy? A víz – többek között 
– tartalmaz bizonyos mennyiségû oldott kalciumot, magné

ziumot és egyéb sókat. Ennek alapján beszélünk a víz „keménysé
gérôl”, amit Magyarországon német keménységi fokokban (nk°) 
mérünk: 7,1 mg kalcium vagy 4,2 mg magnézium iont 1 li ter vízben 
oldva ad 1 keménységi fokot. A lágy víz (10 nk° alatt) öntözéshez, 
mosáshoz (jobban oldódik benne a mosó szer), kazánok táplálására 
(kevesebb vízkô képzôdik) meg fe le lô.

Az ivóvíz élvezeti értékét részben az ivóvíz keménysége, va gyis 
kalcium és magnéziumtartalma határozza meg. Minél ke ményebb 
a víz, annál jobb ízû, annál több benne ez a két, szer vezetünknek 
szükséges ásványi anyag, de annál kevésbé al kalmas öntözésre, 
mosásra, mosogatásra. Nézz utána a víz szolgáltatónál, hogy 
lakóhelyeden milyen keménységû víz folyik a csapból! Állapítsd 
meg, hogy milyen az ivóvizetek!

Lágy víz: 10 nk° alatt; kemény víz: 1830 nk°); nagyon ke mény 
víz: 30 nk° felett).

Az öntözés ideális idôpontja, különösen a forró 
nyári napokon, kora reggel, másodsorban kora 
este. Ekkor a növények nincsenek túlhevülve, a 
ráhulló vízcseppek nem károsítják a nö vényt.

8. Hogyan viselkednek a növényen lévô apró 
vízcseppek erôs napsugárzásban?

Fontos alaposan öntözni, hogy a talaj mé lyebb 
rétegeibe is szivárogjon nedvesség. Ha túl gyak-
ran és kevés mennyiségû vízzel öntözünk, arra 
késztetjük a növényeinket, hogy a felszín kö ze lé-
ben fejlesszék ki gyökérzetüket. Ráadásul sok víz 
el párolog a talajról, mielôtt a gyökere ket elér né. 
Ilyen esetben a talaj felszínének ki szá radása sú-
lyos károkat okozhat.

Kisebb kerteket öntözhetünk kannából vagy 
lo  csolócsôvel. Kiépíthetünk öntözôrendszere ket, 
melyek használata során szabályozhatjuk az ön-
tö zés módját, idôtartamát, a vízmennyiséget.

A vízkijuttatás módszere szerint a következô 
ön tözési módokat különböztetjük meg:
• Esôszerû öntözés: A víz szórófejen át, esôsze-

rû en hull a növényekre.
•  Felületi öntözés: A talaj felszínén árkokban 

ve zetik a vizet, ami a lejtés irányába mozog.
•  Altalaj-öntözés: Az öntözôvizet a talajban, 

a mûvelési határ alatt vezetik. A csöveket az 
ágyás készítésekor, a feltöltés során helyezik 
be a talajba.

• Csepegtetô öntözés: Az öntözôvizet vékony 
csö vekben vezetik a növények közé, melyek 
apró nyílásain a víz a talajra szivárog.

Esôszerû öntözés kannából

9. Hogyan locsoltok majd az iskolakertben?

Tudtad, hogy az ivóvíz az egyik legdrágább kincsünk? Hazánk 
gazdag jó minôségû vízben, de vigyáznunk kell rá! Ezért, ha 

teheted, ne locsolj ivóvízzel! Ha nincs más lehetôség, érdemes a 
vízmûvel locsolási almérô vízórát felszereltetni. Így takarékoskod
hatsz!

11548 technika25 CS5 2020jun28.indd   134 2020.06.29.   10:06



135

A talaj takarása

A talajba jutó öntözôvíz párolgását mulcsozás-
sal csökkenthetjük. A mulcsozás a talaj felszíné-
nek betakarása valamilyen szerves anyaggal. 

A természetben megfigyelhetjük, hogy na gyon 
ritkán látunk fedetlen, csupasz talajfelüle tet. 
A mulcsozással ezt az ökológiai állapotot pró bál-
juk megteremteni a veteményesben. Mul cso zásra 
alkalmas anyagok: az avar-komposzt keverék, 
komposzt, szalma, fûnyesedék, kéreg zú  zalék.

10.  Miért elônyös a mulcsozás?

•  Gyommentesen tartja a talajt.
•  Nedvesen tartja a talajt.
•  Lassabban melegszik fel és hûl le a talaj, ki -
 e gyen  lítettebb lesz a hôgazdálkodása.
•  Élénkebb talajélet lehetôségét teremti meg.
•  A lebomlott mulcs növeli a talaj humusztartal-

mát.

További teendôk

Kertünk folyamatosan változik, a növényeink 
egy re nagyobbak. Rendszeresen kell végeznünk 
az egyes növények speciális ápolási munkáit és 
a gyommentesítést, majd a megérett zöld ségek 
be takarítását.

C11 Vetés szabadföldbe

Gyomlálás

A magasra növô növényeknek támasztékot he-
lyezünk ki. Ez lehet egy karó, de télen akár ko mo-
lyabb támrendszert is építhetünk.

Az uborka támrendszere

A betakarított növények helyére jöhetnek az 
újak, egészen a nyár végéig.

A kerti munkát csapatban végezzük. A legfon-
tosabb eszközeink:

A legfontosabb szerszámok, eszközök

A szerszámokat és az eszközöket úgy tedd a 
he lyére, ahogy találni szeretnéd munka elôtt! 
Min dig legyen nálad a saját védôkesztyûd!

Munka elôtt mindig ellenôrizd a szer-
szá mokat, eszközöket! Csak akkor 
hasz náld, ha hibátlan! Mindig tartsd 

be a baleset-megelôzési szabályokat! Figyelj 
arra is, hogyan tartod a szerszámot, amikor a 
kertben közlekedsz! Járj nyi tott szemmel! Fi-
gyelj társaidra és a ter mészetre!

Rendezett szerszámtárolás
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Komposztálunk
Milyen komposztálható anyagok keletkeznek 
az iskolában?

C12

A komposztálás nem csak az iskolakertben, de 
minden kertben és iskolaudvaron elvégezhetô.

A komposztálás megfelelôen összerakott, „ösz- 
sze   komponált” (innen a név) lebomló szer ves 
anyagok levegô és nedvesség melletti, élô lé  nyek 
segítségével végbemenô, humusz kép zô dés sel já-
ró lebomlása.

Egyes tévhitekkel ellentétben:
•  nem gusztustalan: inkább higiénikus irányba 

te reli a szükséges bomlási folyamatokat;
•   nem jár fertôzésveszéllyel, ha betartjuk a sza-

bá lyokat;
•   nem büdös, ha lazán rakjuk össze;
•   nem okoz gyomosodást, ha nem teszünk bele 

vi rágzó, felmagzott vagy tarackos gyomokat;
•   nem költséges, inkább takarékos megoldás;

A komposztálás folyamata

•   nem munkaigényes;
•   nem kell hozzá különösebb szakértelem;
•   nem kell hozzá hatósági enge dély, ha isko-

lában, óvodában vagy otthon vé   gez zük.
A komposztálható anyagokat megfelelôen 

kell összeválogatni. Legyen benne lazító a nyag 
(pél dául) gallyak, melyek az összetömörödést, 
le vegôtlenséget akadályozzák meg. Ne tegyünk 
bele állati terméket, meghagyott ételmaradé-
kot, ami fertôzésveszélyt okozhat vagy szagával 
odavonzhat patkányokat, legyeket! De tegyünk 
bele változatos alapanyagokat, mivel a lebontó 
élôlényeknek is változatosan kell táplálkozniuk, 
hogy jól végezhessék munkájukat.

Legyen köztük úgynevezett barna, fás, növényi 
rostokban gazdagabb és zöld, fehérjékben és ás-
ványi anyagokban gazdagabb anyag is, va la mint 
kellô nedvesség.
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Fôbb komposztálható anyagok

barna
nyersanyagok

Mit 
komposztálhatunk?

száraz
levelek

faforgács

összetépett
papír

fûrészpor

WCpapír
guriga

szalma 
és 
széna

zöld
nyersanyagok

zöldség és 
gyümölcshéj

kávézacc és 
szûrôpapír

teafilter

toll

fôtt 
tojáshéj

fû és 
levél
nyesedék

karton
papír ártalmatlan 

gyomok

C12 Komposztálunk

Munkálkodás

Rakjatok össze egy komposzthalmot!
Szükséges hozzá metszôolló vagy komposzt-
aprító (utóbbit csak felnôtt kezelheti!), ásó, 
la pát vagy vasvilla, öntözôkanna, többféle le-
bomló szerves anyag (például ôszrôl maradt, 
el rakott falevelek, kevés föld és érett kom-
poszt), amivel a lebontó élôlényeket visszük 
be. Hasznos lehet kevés gipszpor és mész 
(vala milyen formája) is.

Kom posztáló keret nem feltétlenül szüksé-
ges hozzá, de ha van, a három- vagy többre-
keszû a legjobb: az elsôben gyûjtjük a nyers-
anya got, a másodikban már érik az össze  rakott 
kom poszt, amit majd a harmadikba rakunk 
át az el sô átforgatáskor – mivel át for gatással 

1. Nézzetek utána a helyi hulladékszolgáltató 
honlapján, és becsüljétek meg, mennyibe ke-
rült volna hulladékként elszállíttatni ezt és 
az is kolában egy év alatt keletkezô komposz-
tálha tó növénymennyiséget!

A komposztálható anyag nem szemét, hanem újrahasznosít
ha tó anyag. Hasznos, értékes alapanyag a kert talajának 

ja ví tására. Jövônk egyik kulcsa az, hogy a komposztálásnál meg 
figyelhetô takarékos körforgást (talaj – élô növény – holt nö vény 
– komposzt – talaj) az emberi fogyasztás és a gazda ság is leutá
nozza.

tudjuk a le vegôt bekeverni, az érô komposztot 
fel  la zí tani.
1. Az anyagokat felaprítjuk akkorára, hogy 

lehetôleg ne maradjanak benne 4-6 cm-nél 
nagyobb darabok.

2. Megöntözzük. Megfelelô nedvesség esetén 
maroknyi anyagból nem csorog ki a víz, csak 
ha szorítunk, facsarunk rajta. Megszórjuk 
gipszporral, mésszel.

3. Rétegesen vagy többé-kevésbé összekever-
ve is halomba rakhatjuk. Az aljára több ág, 
gally kerüljön a levegôzés végett! Pár ágat, 
ru dat is beépíthetünk, amit majd a takarás 
után kihúzunk, hogy levegôztetô járat ma-
radjon utána.

4. Betakarjuk földdel, szalmával vagy mul c s-
csal, hogy lassabban száradjon.

5.  Most átveszik a munkát a lebontó élôlények: 
kedvezô körülmények között fokozódik a 
bak tériumok tevékenysége, ezért felmeleg-
szik a komposzthalom. Ez a megfelelô ösz-
sze  rakást jelzi. Majd késôbb, ha hûlni kezd, 
gombák, gyûrûsférgek és ízeltlábúak is csat-
lakoznak a baktériumok munkájához. Ezt 
segíted, ha idônkénti öntözéssel, né hány-
szori (1-3) átforgatással nedvesen és la zán 
tartod a halmot. A túl kevés vizet jelzi, ha 
a giliszták visszaszorulnak, és munkájukat 
a szin tén hasznos, népiesen pincebogárnak 
ne  vezett ászkarákok veszik át. A túl tömör, 
le vegôhiányos állapotot kellemetlen szag 
jelzi. Hogy tudjuk a levegôtlen állapotot 
meg szüntetni?

6.  A félig kész komposzt mulcsozásra alkal-
mas, a kész komposztot talajba is forgat-
ha tod. Pár év alatt hihetetlen mértékben 
fel  javíthatja a túl laza, túl tömör, kis ter-
mô   képességû talajokat is! A komposzt 
anya   gainak egy részét a növényi gyökerek 
fel   veszik, és így az visszaalakul növényi 
anyag gá!
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Méhek és más beporzók
Milyen rovarokat láttál virágra repülni?

C13

Az ivaros szaporodás 

A virágos növények szaporodásához szükséges, 
hogy virágpor kerüljön egyik növény porzójáról 
a másik növény termôjére. A termôbôl aztán 
ter més fejlôdik, benne a magokkal, amibôl új 
nö vények fejlôdhetnek. Ezt a virágos növények 
ivaros szaporodásának hívjuk, mert két ivar kell 
hoz zá, amit az egyik növény porzója és a másik 
nö vény termôje képvisel. Saját porzóról saját ter-
môre jutó virágpor általában nem vezet ter més-
képzôdéshez – a legtöbb gyümölcsfánknál sem.

A virágos növények sokszor beporzás és termés nélkül is ter
jednek, például legyökerezô, majd leváló hajtásokkal, sarjak

kal. Ezt ivartalan szaporodásnak hívjuk. Egyes növények gyorsan 
ter jedhetnek így, mint például a szamóca, de ez a mód nem szol
gálja a faj környezeti változásokhoz való alkalmazkodását.

Beporzás

Mivel a virágos növényeknek nincs helyváltoz-
tató mozgásuk, a virágpor átszállításához külsô 
segítségre van szükségük. Ez a szállító lehet:
•  szél, ekkor sok virágport kell termelni, mert 

legtöbbjük nem jut célba,
•  víz, de ez csak víz alatt élô hínárnövényeknél 

lehetséges,
•  ritkán esôvíz, de száraz idôben így elmarad a 

beporzás,
•  állatok, melyek már kevés virágport is célba 

juttathatnak, de valahogyan rá kell venni 
ôket a feladat elvégzésére.

A mérsékelt égövben a beporzó állatok né hány 
kivétellel a rovarok közül kerülnek ki. Ha a nö vény 
nem csalogatná oda a beporzókat a virághoz, el-
maradna a beporzás. A két fô csalétek a virágpor, 
melynek egy részét megeszik a beporzók, és egy 
édes, tápláló folyadék, amit a virág állít elô: ez 
a nektár. E táplálékok helyét, a virágot illattal és 
színes takarólevelekkel jelzik a növények.

1. Miért jellegtelen kinézetû a szélporozta nö-
vé nyek virága?

A beporzást végzô rovarok lepkék, darazsak, 
han gyák, legyek, bogarak közül kiemelkednek a 
mé hek. A rovarok közül a méhek alkalmazkod-
tak leginkább a viráglátogató életmódhoz, a fa -
jok többsége csak virágporral és nektárral táp-
lálkozik, ezért sok virágot kell meglátogatni uk.

2. Figyeld meg, virágzás idején hányféle rovar 
jár virágról virágra az iskolakertben!

 Figyeld meg a szirmok lehullását és a megin-
duló termésképzôdést!

Nem csak a házi méh tartozik ide, hanem kb. 20 000 faj, közük 
a poszméhek, földiméhek, faliméhek, szabóméhek, bányászmé

hek, fadongók. Vannak magányos és tár sas, államalkotó fajok is 
köztük.

Sajnos azonban a rovarok, köztük a méhek és 
más beporzók száma megfogyatkozott az utób-
bi évtizedekben. Ennek oka a fajgazdag virágos 
rétek, kaszálók, szegélynövényzet és más élôhe-
lyek fogyása, valamint a rovarirtók nagyarányú 
használata. Ez más fajok fogyását vonja maga 
után, például a rovarevô madarakét. Ránk is ve-
szélyes, mert az emberiség élelmiszer-termelé sé-
nek harmadrésze függ a beporzó rovarok tevé-
keny ségétôl.

Rovarhotel és kaszálórét egy iskolakertben
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Az iskolakertben alig használunk rovarölôket, 
azok sem tartós hatásúak (pl. szappanoldat). De 
emellett természetes réteket is kialakíthatunk.

Az is kedvez a beporzóknak, ha a madárodúk-
hoz hasonlóan a rovaroknak is kiteszünk búvó- 
és fészkelôhelyeket. Így jobban elszaporodhat-
nak, több virágot tudnak beporozni, javul a 
ter més. Ezekbe nem a kint hagyott ételek körül 
dongó, fekete-sárga csíkos potrohú francia dara-
zsak költöznek be, hanem inkább apró termetû, 
magányosan élô méhfélék, melyek emberre 
egyáltalán nem veszélyesek. Ezek egy-egy petéjük 
mellé annyi virágport raktároznak táp lá  lékul, 
amit akár 2000 virág meglátogatásával gyûjtenek 
össze, és közben porozzák be ôket.

A méhek haszna

A méhek egyik ajándéka a beporzás. A méhek 
kö zött van egy háziasított faj, a házi méh, amely 
to vábbi hasznot hoz, a méhészeti termékeket.

3. Milyen méhészeti termékeket ismersz?

A házi méh államalkotó rovar, rovarállamban, 
olyan nagycsaládban él, melynek tagjai a ki rálynô 
(nôstény), a here (hím) és a szapo ro dás ban köz-
vetlenül részt nem vevô dolgozók, akik rokonu-
kat, a méhkirálynôt segítik a sza po ro dásban. 
Az egész család fô feladata a királynô által ra-
kott peték és az ebbôl kikelô lár  vák táplálása, 
óvása. Fészküket faodúban, a mé hész nél kasban, 
kap tárban építik. Viaszból lé pet készítenek, ami 
tulajdonképpen csoportos böl csô. Egy-egy kam-
ráját méhsejtnek nevezzük. Ebben fejlôdnek a kis 
méhek, amiket ugyan azzal táplálnak, mint amit 
a felnôtt méhek is esz nek, vagyis virágporral és 
a virágok nektárjá ból növényi nedvekkel készült 
mézzel.

Munkálkodás

Készíts rovarhotelt!
Szükséged lesz fûrészre, fúrógépre fafúró 
szárral, zsinegre vagy drótra, vastagabb fa-
ágakra, csöves szárú vagy puha bélû kó-
rókra (például nap raforgószár), nádra, üres 
konzervdobozokra vagy kettévágott PET-
palackokra. A nádról, dísznádról csak kesz-
tyûben hántsd le a leveleket, mert a levél szé-
lek csúnya vágást okoz hatnak!
1. A kórókat, nádat kötegeld össze, és kösd át 

zsineggel vagy dróttal! A köteg olyan vas-
tag legyen, hogy éppen beférjen a konzerv- 
vagy más dobozokba.

2. A kötegbôl fûrészelj le 10-20 cm hosszú 
szakaszokat!

3. Ezeket tömködd be dobozokba, zsineggel 
vagy dróttal átkötve rögzítsd, és hurkot is 
köss rá, amivel felakaszthatod.

Nem használt virágcserepekre gyûrhetsz száraz füvet, és kite
heted az ágyásokba, gyümölcsfákra, nyílással lefelé. Ezek be 

fülbemászók költözhetnek, amik nem beporzók ugyan, de hasznos 
segítôink a rovarkártevôk, spanyolcsigapeték fo gyasz  tásával.

4. Akaszd ki ágakra, rúdra úgy, hogy a nád-
szálak, kórók vége a kerti ágyásokra vagy 
gyümölcsfákra nézzen.

Ágakból így készítsd:
1. Az ágakat merôleges vágásokkal fûrészeld 

fel 10-20 cm-es darabokra.
2. A vágásfelületen fúrj 6-8-10 mm-es lyuka-

kat, minél hosszabban!
3.  Dróttal, zsineggel ezeket a menedékhelye ket 

is rögzítsd a kertben az elôzôhöz hason ló an.

Készíthetsz nagyobb deszkakeretbe kü lön-
bö  zô „hotelszobákat” nádkötegbôl, lyukas 
á gak    ból, lyu kas téglából, egymásra rakott to-
jás  tálcából, összegyûrt száraz fûbôl. Kiszárí-
tott dísztököt, lo pótököt is kifurkálhatsz, de 
eze ket esôvédett helyre tedd ki, vagy kívülrôl 
kend át például használt sütôolajjal, hogy víz-
le pergetôvé válja nak.

Idônként nézz rá a hotel nyílására, vannak-e sárral be-
falazott lyukak. Mögöttük fejlôdnek a beporzók kis 
lárvái!

Virágport gyûjtô méh, lábán a kosárkával

11548 technika25 CS5 2020jun28.indd   139 2020.06.29.   10:07



140

Propolisz

 

pete       lárva (6. nap)        lárva (10. nap)         báb (14. nap)         báb (18. nap)      

kifejlett 
rovar 
(21. nap)

A méhészeti termékek

Virágpor. A virágpor a méhek szôrére tapad, ha-
sonlóan ahhoz, ahogy a gyapjúval meg   dörzsölt 
mû anyag vonalzóra tapadnak a pa pír  darabkák. 
A testükre tapadt virágport hátsó lá bukon lévô 
hos szabb szôrök közé, az ún. ko sárkába gyûjtik 
és a kaptárba szállítják, a méh sejtekbe tömik. 
A vi rág por egy részét a mé hész elveszi a méhektôl 
és üvegben árusítja. Ma gas fehérjetartalma mi-
att kitûnô étrendkie gé  szí tô elsôsorban lábadozó 
betegeknek, spor to lók nak.

Virágporallergiát a szélporozta növények virágpora szokott 
okoz ni, ezeket azonban nem gyûjtik a méhek.

Méz. A virágokból begyûjtött nektár a méz fô 
össze tevôje. A nektár azonban híg, romlékony, 
ezért szárnyaikkal legyezve besûrítik a nektárt. 
Víz tartalma részben elpárolog. Így készül a méz. 
A méheknek és az embernek elsôsorban energi át
adó táplálék, fô tápanyaga a szôlôcukor és a 
gyümölcscukor. E két cukor arányától függ, hogy 
a méz hajlamos-e tárolás során kristályosodni, 
ami csak a kinézetén ront, a táplálkozási értékén 
nem. A mézben a cukrokon és a vízen kívül vita-
mi nok, ásványi anyagok, fertôtlenítô hatású sa-

A polisz görögül városállamot jelent, a propolisz név a méhek 
városállamának „kapuôrségére” utal. Fô összetevôje a fekete 

nyár rügyein látható vörösbarna gyanta. Figyeljétek meg télen, 
még inkább tavasszal, rügyfakadáskor. A nyárfarügy elrágva vagy 
teának megfôzve gyógynövényként is használható.

Méhészeti termékek: virágpor, lépes méz és méz

Mézkínálat a piacon

A házi méh fejlôdése
vak és illóolajok vannak. A mézet közvetlenül a 
lép pel együtt is fogyaszthatjuk, ez a lépes méz. 
Kü lönösen köhögés, torokgyulladás esetén aján-
lott. Általában a méhészek kipergetik a lépbôl, és 
üvegekbe töltik, a lépet pedig visszaadják a mé-
hek nek. Egyébként a lépbôl kiolvasztott viaszból 
gyer tyát lehet készíteni, fatárgyakat, bútorokat 
viaszozni, mert védôbevonatot ad a fán. A méz 
fel használásának egyik szabálya, hogy ha nem 
szük séges, ne melegítsük, mert a benne lévô sa-
vak hatására károsodik.
Propolisz. A propolisz gyantás, barna, ragadós 
a nyag, amit a méhek a növények rügyeirôl gyûjtve 
állítanak elô. Erôs fertôtlenítô hatású, ezzel védik 
a méhkaptárt a kórokozók ellen. A propoliszos 
méz torokgyulladás ellen kiváló orvosság.

Egyéb méhészeti termékek: viasz, méhpem pô, 
méhméreg.
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A méh háziasítása

A házi méhtôl az ember elôször csak elrabolta a 
lépes mézet, mint a medvék. Háziasítása 6000 év-
vel ezelôtt kezdôdött. A Kárpát-medence védett 
fek vése miatt kiválóan alkalmas méhészkedésre, 
a méhek az év nagy részén találnak táplálékot. 
A kö zépkor óta fontos kiviteli cikkünk, több ünne-
pen (például karácsonykor) elmaradhatatlan a 
mé zes étel. Az akác elterjedésével jelentôs nek tár-
forráshoz jutottak a méhek. A magyar méz kiváló 
minôségû, tiszta, biztonságos. Vásárolj pia con kis-
termelôtôl, vagy ha van rá lehetôséged, is me rôs 
méhésztôl! Ha megkéred, szívesen meg is mu tatja 
a méhest.

Ha már voltál rosszul méztôl, az iskolá-
ban ne kóstold meg!

Munkálkodás

Fôzôcske mézzel

I. Kóstoljatok különbözô mézeket! A vegyes 
méz sokféle virág nektárjából készül, fôleg 
gyü mölcsfák virágzásakor, a fajtamézeket 
dön tôen egyféle növényrôl gyûjtik a méhek. 
Ilyen az akácméz, hársméz, repceméz, nap ra-
for góméz, selyemfûméz, gesztenyeméz stb. 
Akác  mézet máshol alig termelnek, így ez a 
ke resett, finom méz hungarikumnak számít. 
Egy kanál méz édesebb, mint egy kanál kris-
tály  cukor. 

II. Készítsetek limonádét cukor helyett méz-
zel! Citromlé mellett tegyetek bele kevés 
mentát vagy más hasonló gyógynövényt! 
Ha éppen vi rágzik, hasonlóan készíthettek 
bodzaszörpöt, akácvirágszörpöt is. Ezekbe 
tegyetek ele gendô citromlét vagy citromsa-
vat! Citromka ri kát viszont csak olyan citrom-
ból, amelynek héja vegy szerrel kezeletlen.

III. Süssetek mézeskalácsot egyikôtök ott  ho ni 
receptje szerint! Olvashattad, hogy a me legítés 
káros a mézre, de a mézeskalács nál használt 
szódabikarbóna kivédi ezt a ká ro so dást.

Tudtad, hogy vidékenként eltérôek a mézes süteményekhez 
kapcsolódó hagyományok? Debrecenben is nagy hagyo má nya 

van a mézeskalácskészítésnek. Háromféle mézest is ké szí tettek.
A legjellemzôbb az ütôfás mézes volt, melynek tésztáját méz bôl, 
cukorból, rozs és búzaliszt keverékébôl készítették. Az ütô fa kemé
nyfába vésett minta, amely be belenyomkodták (ütötték) a kinyúj
tott tésztát, így formázták a felszínét. Készült huszár, ka kas, szív, 
tányérmintával. A barna mé zes fôtt mézzel, tojással, cit romhéjjal, 
fûszerekkel készült, pu szedli vagy stangli formájúra sü tötték. A fe
hér mézes tésztája cu korsziruppal készült, fémszagga tóval formára 
vágták, pirosra fes tették, majd színes masszával díszítették, írókáz
ták. Ez volt a vá sárfia, szülôk a gyereknek, legé nyek a lányoknak 
vitték ajándékul a debreceni nagyvásárból. A leg ke lendôbb a 
tükrös szív volt.

Így készül az ütôfás mézes

A mézeskalácsot attól függôen, hogy mire használjuk, más
más módon készítjük. Ha a tésztát mézeskalács háznak vagy 

ütôfás mézesnek állítjuk össze, soha ne használjunk szódabikarbó
nát vagy sütôport, mert a tészta sütés közben nem tartja meg a 
for máját. Ha nem dísznek, hanem ételnek vagy ehetô dísznek szán
juk, érdemes a tésztát olyan adalékokkal gazdagítani, amelyektôl 
ka lácsszerû (puha, levegôs) lesz. A következô recept puszedlinek és
ehetô dísznek is jó. 
Hozzávalók:
• 300 g finomliszt
• 160 g porcukor
• 1 teáskanál szódabikarbóna
• fél teáskanál mézes fûszerkeverék
• 80 g vaj
• fél evôkanál tejföl
• 1 tojás sárgája
• 75 ml méz
• ízlés szerint fél citrom vagy narancs reszelt héja, pici só
Az elkészítés egyszerû. A por alakú hozzávalókat elkeverjük egy 
tálban, ezután hozzáadjuk a többi hozzávalót. Elôször össze ke
verjük, majd gyúrjuk. Jót tesz neki a hideg helyen való pihentetés, 
de formázhatjuk is azonnal. A tésztát 3–4 mm vastagra nyújtjuk, 
for mára szaggatjuk, sütôlemezre rakjuk, és sütôben 180 ˚Con 6–10 
percig sütjük. Ha dióval akarjuk díszíteni, azt a sütés elôtt kell rárakni 
a tésztára úgy, hogy megkenjük tojásfehérjével, rászórjuk a durvá ra 
vágott diót vagy belenyomkodjuk a fél dióbelet. Ha sütés után dí
szítjük, akkor a tetejét bevonhatjuk 250 g porcukorból és 1 tojásfe
hérjébôl készült mázzal, vagy díszíthetjük olvasztott csokolá déval is. 
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Hagyományos gazdálkodás
Napjainkban jellemzô-e a képen látható szántóföldi 
munkavégzés?

C14

A növénytermesztés és az állattenyésztés 
kezdetei

Az ember kezdetben vadász-gyûjtögetô élet-
módot folytatott, néhány nép máig így él. Nagy 
nép sû  rûséget azonban csak növénytermesztés-
sel és állat tartással lehetett eltartani.

A korábban már ismert, vadászott állatokat és 
gyûj tögetett növényeket elkezdték a táborhelyek 
kör nyékén tartani, a jobban használható egyede-
ket kiválogatni, megkezdôdött a nemesítés.

Minden kerti veteménynél tanultál arról, hogy 
hol van az ôshazája. A gabonafélék közül az árpa 
és a búza Délnyugat-Ázsiából, a rozs és a zab 
Eu ró pából, a kukorica Mexikóból, a köles Kínából, 
a rizs Délkelet-Ázsiából származik. Gyümölcsfa-
jaink több nyire eurázsiaiak, ôshazájuk Dél- és 
Közép-Európától (cseresznye) Kínáig (ôszibarack) 
húzódik.

Fôbb háziállataink háziasítása Délnyugat-Ázsiá   -
ban (juh, kecske, szarvasmarha), illetve Közép-Ázsiá-
ban (ló), illetve Indiában (házityúk) történ he  tett.

1. Jelöljétek vaktérképen ezeket a növény- és 
állatfajokat és a korábban tanult zöldségfé-
lé  ket származási helyük szerint!

A magyar mezôgazdaság kialakulása

A Kárpát-medencében letelepedô magyarság 
ma gá  val hozta a közép-ázsiai legeltetô állat-
tartás és a Kaukázus vidékének növénytermesz-
tési isme re teit, elsajátította a Kárpát-medencé-
ben a róma i ak, kelták, szlávok által kialakított 
mezôgazda sá  gi kultúrát. Alkalmazkodott a 
rendszeres á ra  dásokhoz és a mainál jóval na-
gyobb arányú ár  té ri te rüle tek sajátosságaihoz, 
le leményesen fej  lesz tette a mezôgazdasági 
mód  szereket. A meg  te lepedô szerzetesrendek, 
ké  sôbb a török elôl me nekülô bolgárok újabb is-
me retekkel gazda gí tották a fejlôdô kertészetet.

Mindezek eredményeképpen a középkori 
Ma  gyar  ország gazdag termésérôl volt ismert és
vi  szony  lag ritka volt az éhínség. Közben számta-

lan, helyi viszonyokhoz alkalmazkodott fajta 
alakult ki, melyek közül a gyümölcsfajták gaz-
daságáról már tanultatok. Rajtuk kívül a legtöbb 
helyi fajta a veteménybabnál lelhetô fel.

Magyarország a világ egyik legjelentôsebb ve -
tô mag-elôállítója. Ennek hátterében komoly nö -
vény nemesítô mun kafolyik. Számtalan kiváló 
zöld  ségfajtánk származik az elmúlt száz évbôl 
(pél dául a burgonyák, káposzták körébôl).

 
Munkálkodás

Csoportban dolgozunk. 

I. Ha van az iskola kör nyékén termelôi piac, lá-
togassátok meg, és ke ressetek hazai (régi vagy 
új) növényfajtá kat! Kérdezzétek ki a kister-
melôket, hogyan ter mesztik, milyen étel be 
ja vasolják! Ha nincs piac, menjetek el a helyi 
gaz daboltba, és néz ze tek szét a ve tô ma gos 
pol con! Keressétek a ma gyar elô ál lí tá  sú és ne-
vû fajtákat!

 
II. Készítsetek babgyûjteményt különbözô 
bab fajtákból! Mindegyiknek írjátok fel nevét, 
szár   mazását, ajánlott termesztési (karós vagy 
bo   korbab) és felhasználási módját (azaz mi-
lyen ételbe fôzték)! A bab felületén idegen 
szín  rôl és a csomagolásról felismerhetô csává-
zott magot ne gyûjtsetek!

Magyarországon nemesítették ki a csípôsség-
men tes paprikát. Ezt követôen terjedt el és vált 
hun ga ri kummá a fûszerpaprika. A vö rös hagy-
má nál pont for dítva történt: Makó kör nyé kén a 
szé les körben el terjedt fajtáknál csípôsebbet, íze-
sebbet si került ne mesíteni a sajátos ter mesztési 
mód jának ki fej lesz tésével együtt.

Makó száraz éghajlatán ugyanis kétévesként 
ter meszthetô ez a fajta, és a szárazság és a hosz-
szabb tenyészidô hatására igen ízgazdaggá válik.
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Hagyományos gazdálkodás
Napjainkban jellemzô-e a képen látható szántóföldi 
munkavégzés?

Régen falun a növénytermelés és az állattartás a mainál szo
rosabban összekapcsolódott. A gyengébb termôhelyeken, ahol 

emberi fogyasztásra alkalmas növényeket nem lehetett ha tékonyan 
termelni, állatokat legeltettek, szénát termeltek. Így tulajdonkép
pen az emberi fogyasztásra alkalmatlan füvet hús sá, tejjé alakít
tatták a legelô háziállatokkal. A kertek és szán tóföldek mûvelé
séhez az állatok adtak trágyát, állatokat hasz náltak szállításhoz, 
igavonáshoz. A kerti és szántóföldi mel lékterméket (zöldséghéj, 
gyomok stb.) állatokkal etették fel, így ezt is emberi fogyasztásra 
alakították át. A gyümölcsösbôl tyúkok szedték össze a kártevôket. 
Az állati tápláléknak al kalmatlan mellékterméket (például szalma) 
állatok almo zá sára, a trágya felfogására használták, ami így vissza
jutott a földekre. A levágott állatoknak minden részét használták, 
az e hetetlen részeket kutyának, macskának adták. Így nem is na
gyon volt hulladék.

Legfontosabb hazai haszonállatfajtáink

Szürke marha. Szürke színû, nagy termetû, nagy 
szar vú hús- és igavonó marha. Alkalmazkodott a 
szabadban való rideg tartás hoz, vándoroltatás-
hoz. Elônyös tulajdonsága, hogy takarmányra 
néz ve nem válogatós, hideg re nem érzékeny, 
ugyan akkor erôs és gyors igavonó. Gu lyáit az al-
föl di, nyáron kiszáradó legelôk tavaszi fü vére haj-
tot ták, és a nyár végére megerôsödött ál latokat 
Nyugat-Európa piacaira is el tudták lábon hajtani.

Szürke marha 

Magyar tarka vagy pirostarka marha. A szürke 
mar ha és jó tejtermelô nyugati fajták többszöri 
ke resztezésével nemesítették. Hármas hasznosítá-
sú: igavonó, tej- és húsmarha. A nagyobb tej ter-
me  lésû, géppel fejhetô újabb marhafajták szo-
rí tot ták vissza, melyek azonban nem adnak jó 
mi  nôségû húst.

Csordahajtás 
a 21. században

Rackajuh. Ismertetôjegye a mindkét nemre jel-
lem  zô, V alakban álló pödrött szarva. Való szí-
nû leg a honfoglalók hozták be a Kárpát-meden-
cébe. Bôre szôrével együtt a suba alap anyagát 
ad ja, gyapja durva, de nemezelésre alkalmas. 
Hú sa jó minôségû, nem faggyús. Jó tejelô, te jét 
el sôsorban juhtúrónak, sajtnak dolgozzák fel, de 
a folyamat során keletkezô melléktermé ke ket is 
hasznosítják.

Rackajuh

2. Nézz utána, milyen tejtermék az orda, a savó 
és a zsendice!

Mangalica sertés. A már eltûnt, makkoltatás-
sal tartott bakonyi sertés, a szalontai, valamint 
szerb sertésfajták keveredésébôl jött létre, sok 
vaddisznójelleggel. Igénytelen, külterjesen tart-
ha tó fajta. Tömzsi, göndör szôrû zsírsertés. Ak-
kor volt nagy jelentôségû, mikor még szalonná-
val és sertészsírral sütöttek-fôztek. Az étolaj 
el terjedése a mangalicát is háttérbe szorította, 
de napjainkban újra keresett. Húsa jó minôségû, 
el sôsorban hagyományos rideg tartás mellett.
Magyar tyúk, erdélyi kopasznyakú. Mindkettô ig-
énytelen, kiváló ellenálló képességû, szorgalmas 
éle lemkeresô, finom húsú fajta.

3. Nézz utána a magyar kutya- és lófajtáknak!

Magyar tyúk

Külterjes tartás gyümölcsösben. A tyúkok összeszedik a kár-
te vôk talajban áttelelô lárváit, bábjait
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Gazdász leszek!

C15

A mezôgazdasági és élelmiszeripari pályáknak 
meg  van a maga szépsége, vonzereje, de a ne-
héz ségeikkel is számolni kell.

Önállóságot, jó problémamegoldó készsége-
ket, szabálykövetést és megfelelô munkabírást 
kö  vetelnek! A mezôgazdaságban a munkaidô 
egy ré szét a szabadban lehet tölteni, és jól is le-
het ke resni. Sokszor lehet rugalmas munkaidôben 
dol gozni és fônök nélkül. De amikor munka van, 
azt nem lehet elhalasztani. Mindent a maga ide-
jében!

Neked való foglalkozásokat találsz e területen, 
ha szívesen használsz eszközöket, és élvezed, hogy 
a munkádnak van látható eredménye. Ha szeretsz 
ma gad dönteni, kitartó tudsz lenni, nem adod fel 
kön nyen, akkor sikeresnek fogod megélni munká-
dat. Ez pedig a boldog élet egyik alapfeltétele.

Nézzetek meg foglalkozásleírásokat és foglal-
ko  zásbemutató filmeket a Nemzeti Pálya orien tá-
ciós Portálon!

Nevezd meg a képeken látható foglalkozá so-
kat! Milyen végzettség kell hozzájuk? Vitassátok 
meg, milyen ô, hátrányai, lehetôségei, veszélyei 
vannak egy- egy foglalkozásnak!

Elônyök Hátrányok

Lehetôségek Veszélyek

„A kertészetnél nemcsak az az élvezet,
mikor a gyümölcsöt leszedjük a fáról.
Akinek nem gyönyörûség az elsô ojtványnak
a rügyfakadása, akinek nem repes a szíve
az elsô virágbimbó kipattanásánál 
a gyümölcscsemetén,
az menjen a piacra, vegye meg a kész almát,
s ne vesztegesse az idejét kertészkedésre.
A gyümölcskertész a jövendô számára 
dolgozik.”
 (Jókai Mór)
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Tanévzáró 

C16

Kedves Kiskertész!

Beköszöntött a nyár, s hamarosan itt a vakáció. 

Most megmutathatod, mennyire sikerült elsajátítanod  

a tanév során a „növények beszédét”. 

 Függôleges

  2. Olyan termesztési mód, ahol évente más- 
más területen termesztik a magas, a közepes 
és az alacsony tápanyagigényû zöldségeket.

  3. Az elsô, rövid tenyészidejû vetemény betaka-
rítása után végezzük.

  4. Lágy szárú, termesztett növények fogyaszt-
ha tó része.

  5. A megtermelt élelmiszert megvédi a romlás tól.
  7.  Az ételek alapanyagainak összefoglaló neve, 

mely tartalmazza a szervezetünk fôbb táp-
anyagait.

  8.  Ezt mutatja be a magcsomag hátulján feltün-
tetett ápolási útmutató: .......... igény.

  9.  Részei a gyököcske és rügyecske.
11. Méztermeléssel, méhek gondozásával fog-

lal ko zó mezôgazdasági tevékenység.
14. A földfelszín felsô, laza, termékeny rétege.
15. A csírát táplálja.
16. A méz, a virágpor, a propolisz, a méhviasz 

össze foglaló neve: ……… termékek.
17. Ez mutatja meg, hogy milyen gyorsan szi-

várog le a víz a talaj mélyebb rétegeibe: 
………… képesség.

19. Fás szárú vagy lágy szárú évelô növények fo-
gyasztható termése vagy áltermése.

21. Az egy kaptárban élô méhek közössége.
22. Az egymást kedvelô növények összeültetése 

az ágyásban.
24. A talajrészecskék közötti tapadás erôssége.
26. A folyamat, amely során a felnevelt palán-

táinkat az ágyásba kihelyezzük.
29. Így nevezzük egy növény érettségét, ha fo-

gyaszt  hatóvá válik az a része, amiért ter-
meszt jük.

Vízszintes

  1.  Magról történô szaporítási mód.
  6.  A hiányzó csapadék pótlása.
10. Az élôlények alkalmazkodási képessége a 

változó környezeti feltételekhez.
11. A virágos növények magkezdeményébôl fej-

lô dik.
12. Virágpor kerül a termôre.
18. Olyan intézkedés, szabályrendszer, amely a 

fer tôzések megelôzésére szolgál.
20. A talaj termôképességét biztosító anyag.
23. Az alapkôzet, a humusz, a víz és a levegô 

össze foglaló neve.
25. Az elhalt élôlények maradványait, a növé-

nyek számára felvehetô tápanyaggá ala-
kítják: ……. szervezetek.

27. Többféle élelmiszerbôl készül.
28. Zöldségtermesztô ágyástípus, amelybe egy-

mást támogató többféle növényt termesz-
tünk.

30. Megtermékenyülés után a zárt magházból 
kia lakuló növényi rész fejlôdése.

31. Komposztálásból származó, szilárd, mor zsa-
lé kos, sötétbarna színû, földszerû, magas 
szer vesanyag- tartalmú anyag.

32. Az élôlények szervezetének mûködéséhez 
nél külözhetetlen anyag.

33. Talajtakarás.
34. Így nevezzük egy növény érettségét, ha be-

érik a magja.

Ha sikerült, könnyen meg tudod fejteni a keresztrejt-

vényt, ha nem sikerült, még van idôd utánanézni egy-

két dolognak.
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Ha készen vagy a rejtvényfejtéssel, kövesd az 
utasításokat!

A vastag kerettel jelölt négyzetekbôl a betûket 
másold ide: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Írd fel mindet külön 
cédulára, s addig rakosgasd, míg értelmes szót 
nem kapsz! Ez a szó elárulja neked, mit csinálunk 

majd, az utolsó óránkon! A felkészüléshez hama-
rosan titkos üzenet kapsz a tanárodtól! Pszt! Ne 
beszélj róla a társaidnak! Ha valamiben segítségre 
van szükséged, a szüleidtôl vagy tanáraidtól kérd! 
Készülj az üzenet szerint!
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Iskolakert nyáron 

Mi dolga a kertésznek a nyári szünetben?

C17

Az iskolakertben nincs nyári szünet. A gondo san 
ápolt konyhakertünk egész nyáron bô terméssel 
jutalmazza a gondos talajelôkészítést, a ter ve-
zést, a veteményezést, a törôdést. Legfontosabb 
feladat, hogy gondoskodjatok a folyamatos beta-
karításról, a termés felhasználá sá ról, feldolgo zá-
sá ról.

Szárítsatok gyógynövényeket, készítsetek fû-
szer  ke verékeket! Tartósítsatok! Készítsetek szomj -
oltó limonádékat!

A kertünk nem csak ad, hanem kér is tôlünk. 
Fontos, hogy locsoljunk, ha nincs elég csapadék.

Ha tehetjük, használjunk esôvizet! Elôzzük meg 
a gyomosodást, és mulcsozzunk, lazítsuk a tö-
mörödött talajt, karózzuk, kötözzük a támaszté-
kot kívánó növényeinket.

Ne feledkezzetek meg a madarakról és a többi 
állat ról! És fôleg a csapatról!

Manók, Tündérek és Mágusok! Már ismeritek a 
„növények beszédét”, hát fi gyel jetek! Tanuljatok 
a kerttôl, a természettôl!

Gondoskodjatok helyi szokás szerint az iskola-
kert rôl! Jelentkezzetek önkéntesnek!
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Anyagok a természetbôl
Milyen anyagokkal találkoztál kirándulásaid során, 
amelyek alkalmasak lehetnek tárgyak készítésére?

D1

Anyagok kinyerése a természetbôl 

Az ember a tárgyaihoz szükséges nyers a nya-
go  kat a természetbôl nyeri. Nyersanyagnak az 
ipari feldolgozásra, meg mun kálásra váró anya-
got nevezik. A nyersanyag lehet alapanyag vagy 
segéd anyag. Egy termék legfôbb alkotórésze az 
alapanyag, amely a feldolgozás minden lépésnél 
válto zá son megy keresztül. A segédanyag a ter-
mék gyár tása során az egyik technológiai lépésé-
nél be  épülô anyag. A gyártási folyamat végter-
mékét kész terméknek nevezik.

Sok esetben az egyik folyamat végterméke egy 
má sik folyamat alapanyaga. Például a fûrészüzem 
nyers anyagként farönköket használ, és ezekbôl 
fû rész árut készít. Ez a fûrészáru a fûrészüzem 
kész ter  méke, de ugyanez az áru egy asztalos 
üzemben alapanyag.

1. Keress további példákat arra, hogy egy folya-
mat végterméke egy másikban alap  anyag!

A nyersanyagok kitermelése a természeti kör  -
nye zet károsításával jár, ami sokszor visszafor dít-
hatatlan és durva beavatkozás. Ezért is nagyon 
fontos, hogy az elhasznált anyagok minél na-
gyobb részét újra hasznosítsuk.

2. Keress példákat ember okozta környezetkárosí-
tásra!

Az ásványi nyersanyagokat bányásszák. Az a -
dott anyagtól függ, hogy milyen bányászati el-
já rással tudják azt kitermelni.

Külszíni fejtés esetén az értékes anyag fölötti 
ta  lajréteget eltávolítják. A kô-, homok- és kavics-
bá  nyákban szinte mindig ezt alkalmazzák. Van-
nak több száz méter mélységû külszíni fejtések is.

Sokszor olyan mélyen található a kitermelni 
szán dékozott nyersanyag, hogy nem éri meg a 
fe  lette lévô talajréteget eltávolítani. Ebben az 
esetben egy alagutat fúrnak az értékes anya-
got tar  talmazó rétegig, és ezen keresztül hoz-
zák azt a felszínre. Ezt nevezik mélymûveléses 

Külszíni bánya

bá nyá     szatnak. Ez a kitermelési mód igen veszé-
lyes, ezek ben a bányákban történik a leg több 
baleset. A kifúrt járatokat meg kell óvni a be om -
lástól, va  lamint gondoskodni kell a mélyben dol-
gozók számára a megfelelô levegôrôl is. A mély-
mûvelést al kalmazzák többnyire a szén, az érc és 
a nemfémes ásványok bányászatánál.

Mélymûvelésû bánya

A folyékony vagy gáznemû anyagokat (pél  dá ul 
a kôolajat és a földgázt) fúrólyukon keresztül hoz-
zák a felszínre. Ennél a módszernél egy lyu kat fúr-
nak a megfelelô anyagot tartalmazó ré tegig, és 
onnan csôvezetéken szállítják fel a nyers anyagot.

Kôolajfúró torony
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151D1  Anyagok a természetbôl

A bányászaton kívül más módon is juthatunk 
nyers anyagokhoz. Ilyen például a növényter-
mesz tés vagy az állattenyésztés. Állati eredetû 
nyers anyag például a gyapjú vagy a bôr, növényi 
ere de tû például a fa, a len és a gyapot. Ezekrôl is 
tanulunk a modul késôbbi leckéiben.

Fontosabb nyersanyagaink

A fa bizonyos mértékig megújuló nyersanyag. 
A megfelelôen gondozott erdô újra kinô, azaz 
újratermeli a nyersanyagot. Bár ez csak akkor 
igaz, ha nem túlzott ütemben termelik ki a fát 
az erdôbôl. A fa alapanyagként szolgál épít-
mények, ipari berendezések, mezôgazdasági 
eszközök, bú  torok és sok egyéb termék elôállí-
tásánál.

3. Mire használják a fát?

A sóder és a homok ma is fontos  alapanyaga 
az építkezéseknek. A beton sóder, cement és víz 
keveréke. A ce men  tet mészkô és adaléka nyagok 
ke ve ré ké bôl ége téssel állítják elô. A ce ment gyá-
rak sok eset ben ko moly kör nye zet szennye zést 
okoz nak, mert szûrés nél kül nagy mennyiségû 
port jut tat nak a levegôbe. Egy ce  mentgyárban 
a szû rôk bôl órán ként akár több tonna por is 
visszanyer he tô.

4. Hol találkozhatsz betonszerkezettel a kör nye-
ze tedben?

Az agyagot külszíni fejtéssel termelik ki, és a 
vályog kivételével kiégetett formában hasz nálják 
fel. Edények, tégla és cserép készülhet be  lôle. A 
tégla jó hôszigetelési tulajdonságai miatt gyakran 
használt falazóanyag a kisebb há  zak építésénél.

A fémek a természetben néhány kivételtôl el -
tekintve érc formájában találhatók meg. Minden 
fémnek külön bányászati és elôállítási tech no -
lógiája van. Sajnos ezek a technológiák sokszor 
nagymértékben szennyezik a környezetet.

Mágnesvasérc (magnetit)

A legnagyobb men y -
nyi  ségben használt 
fém a vas. A vasércbôl 
a vaskohókban állítják 
elô nyers  vasat. Ennek 
kis részét közvetlenül 
fel  hasz nálják öntvény-
ként. Az öntöttvas 
ri deg, rosszul ala kít-
ha tó anyag. A na-

Bauxit

5. Sorolj fel példákat fémbôl készült tárgyakra!

Mûanyagoknak nevezzük az ipari eljárással 
elôállított anyagok egy csoportját. Gyártásuk 
során gyakran olyan anyagok keletkeznek, ame-
lyek károsíthatják a természetet. Sok mû anyag 
nem vagy csak igen hos szú idô alatt bomlik le a 
természetben. Ezért a hulladékuk megfelelô kez-
elést igényel. A mû  anyagokat az élet szinte mind-
en területén hasz náljuk sokféleségük és kedvezô 
tulajdonsá gaik miatt.

Az üveget valamilyen szilíciumban gazdag 
a nyag (például homok) megolvasztásával állít  ják 
elô. Az üveg tulajdonságai különféle adalékanya-
gok hozzáadásával szabályozhatók. Az olvadék-
ból táblaüveget sajtolnak vagy fú vás   sal öblös 
üvegeket készítenek.

A Technika és tervezés tanórákon a felsorolt 
anya gok egy részével közelebbrôl is megismer-
ked  hetsz a tárgykészítô tevékenységek során.

gyobb részébôl további fel dolgozás során acélt 
ké  szí te nek. Az acél tu laj donságai a hozzáadott 
ada lék anyagoktól és a gyártási technológiától 

jelen tôsen függnek. Lé tezik rugalmas, nagy kopás 
állóságú, rozsda ál ló, sôt saválló acél is.

Az alumíniumot a bauxit nevû érc bôl állítják 
elô. Ebbôl megfelelô anya gokkal történô kez-
elés után elekt ro mos áram segítségével nyerik ki 
az alumíniumot. Ez az eljárás nagy   mennyiségû 
elekt romos energi át igé nyel. Az alumínium kön y-
nyû fém, ezért olyan helyeken használják, ahol 
fontos a szerkezet kis súlya (pél dá  ul repülôgép-
gyártásban). További elônyös tulajdonsá ga, hogy 
nem kell a felületet kezelni.

Üveggyártás
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A papír
Mire használsz papírt a mindennapokban? 
Milyen területeken nélkülözhetetlen a papír?

D2

A papír mesterséges anyag, amelyre lehet írni, 
raj zolni, nyomtatni, festeni. Használhatjuk cso-
ma go lásra és készíthetünk belôle tárgyakat. Ter-
mészetes vagy mesterséges növényi rostokból 
készül, melyeket összekeverés után pré sel nek.

Általános tulajdonságai: könnyû, sima, haj to-
gat  ható, nedvszívó, írni lehet rá, ragasztható.

1. Gondold végig, hogy milyen tulajdonságúnak 
kell lennie annak a papírnak,
•  amelyikre írsz,
•   amelyikbe a karácsonyi ajándékaidat cso ma-

go lod,
•   amelyikbe egy nagy és nehéz tárgyat csoma-

golnak,
•   amelyikbôl a nyitóképen látható házmaket-

te ket el tudnád készíteni, vagy
•   amelyet konyhai papírtörlônek használsz.

Munkálkodás

A különbözô vizsgálatokhoz különféle pa pír-
fajtát használhatsz, például füzetlapot, rajz  -
lapot, hullámkartont, papírtörlôt és bár milyen 
más papírt, ami a kezedbe akad. A vizs gá-
latokról készíts feljegyzéseket!
Jegyezd fel, hogy milyen vizsgálatot végzel; 
milyen papírokat hasonlítasz össze; mit tapasz-
talsz!
Értelmezd a vizsgálatok eredményét, és vonj le 
belôle következtetéseket!

A papír anyagvizsgálata 

Szálirány meghatározása: Ezt tépôpróbával vé-
gez zük. Amikor a szakítás szálirányban történik, 
a szakítás közel egyenes irányú, míg a kereszt-
irányú szakítás vonala a betépés irányától eltér, 
és nagyobb erôkifejtést is igényel.

Nedvszívó képesség vizsgálata: Kb. 15 cm hos z -
szú, kü lönbözô fajta papírcsíkokat lógass vizes 
tál kába (célszerû a vizet színezni). 20 perc után 
látható lesz az eltérô papírok nedvszívó képes-
sé gének kü lönbsége.

Írhatóság vizsgálata: Írj filctollal különbözô faj-
ta papírokra! Az írásképet nagyító alatt vizsgáld 
meg! Szoros az összefüggés a nedvszívás és az 
ír hatóság között. A nagy nedvszívó képességû 
papírokon az íráskép elfolyó, a vonalak nem 
határozott szélûek. Vannak papírok, amelyek 
teljesen víztaszítók, raj tuk az íráskép helyen-
ként hiányos és elkenhetô.

Radírozhatóság vizsgálata: Különbö zô papír-
lapokra írj ugyanazzal a ceruzával, fi gyeld meg, 
melyiken látható jobban az írás, majd ra dí rozd 
ki az írást! Nagyítóval vizsgáld meg a papír fe-
lületén, hogy maradt-e ceruzanyom!

Hajtogathatóság vizsgálata: Egy satuban két léc 
kö zé különbözô karton- és lemezmintákat fogj be. 
Óvatosan hajlítsd oldalra ôket, majd en gedd el, és 
figyeld meg, visszanyerik-e az eredeti alak ju kat!

Hajthatóság vizsgálata: A feltételek ugyanazok, 
mint a hajtogathatóság vizsgálatánál, de csak 
egy  szer, egyetlen élt hajts be, majd simítsd le! 
Szem  revételezéssel vizsgáld meg az eredményt! 
Fi gyeld meg, mennyire egyenes (vagy épp töre-
de zett) a hajlított él!

Fedôképesség, fényáteresztés vizsgálata: Külön-
bö  zô fajta papírlapokat helyezz egy lámpa elé! 
Figyeld meg mennyire engedik át a fényt!

A papír tulajdonságait anyag vizsgálatokkal is  mer-
he ted meg.
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D2  A papír

Felületi simaság vizsgálata: Különbözô papír-
fajták felületét simítsd végig finoman az ujjad 
be  gyével! Rendezd sorba ôket a simábbtól az 
érdesebbig!

Testesség, vastagság vizsgálata: Minden papír-
faj tából vágj öt kisebb darabot! Az öt darabot 
rakd egymásra, tolómérôvel mérd meg az 
együttes vastagságukat! A kapott értéket öttel
oszt va megtudhatod a papírlap vastagságát. 
A különbözô papírfajták eredményeit foglald 
táb   lázatba!

A papír elôállítása

A ma használatos papírgyártási módszer a 19. 
szá  zad végére alakult ki. A fában (leginkább a fe-
nyô  félékben) található cellulóz lett a papír alap-
anya ga. A fát felaprítják, majd kémiai el járással 
(ve gyszeres fôzéssel) kivonják belôle a cel lulózt. 
A cel lulózhoz különféle adalékanya gokat kever-
nek, így keletkezik a papírpép. Eb bôl szitára 
te rítve pré seléssel, szárítással készül a papír.

A papírpépbe keverve a következô anyagokkal 
ala kítják a papírok tulajdonságait:
•  Enyvezô anyagokkal a papír vízfelvevô képessé-

gét változtatják. Minél több az enyvezôanyag 
a papírban, annál kevésbé szívja a vizet. Zár-
tabb, radírozható felületet eredményez, mert 
a rostok jobban megkötôdnek a papírlapban.

•  Színezô anyagokra nem csak a színes papírok 
gyár tásához van szükség. Az eredetileg sárgás 
pa pírszínt is színezôanyaggal változtatják fe-
hér  ré.

•  A töltôanyagok alkalmazásával a papír minôsé-
ge javítható. Felülete egyenletesebbé válik, ja-
vul a papír nyomtathatósága, simasága. A pa-
pír lágyabb, hajlékonyabb lesz, áttetszôsége 
csök  ken.

Környezeti problémák

A nagyüzemi papírgyártás során nagyon sok vi-
zet és többféle vegyszert használnak. A vegy-
sze  rek ártalmasak a környezetre, a növényekre, 
az állatokra, és az emberekre is. Nagyon fontos, 
hogy a papírgyárban felhasznált víz a vegysze-
rek tôl meg tisztítva kerüljön vissza a természetbe.

2.  Miért kell takarékoskodni a papír felhasználá-
sá val?

Újrahasznosítás

Manapság óriási mennyiségû papírt hasz ná lunk 
különféle célokra. A felhasznált papír nagy ré-
sze hamar feleslegessé válik, a szemétbe kerül. 
Ezek azonban tökéletes alap anyagai a papír-
gyártásnak. Az összegyûj tött papír (újságpapír, 
csomagolópa pír, karton do boz) újrahasznosítá-
sa takarékos és kör nye  zetkímélô megoldás. De 
nemcsak papírból, hanem rongyokból is készül-
het új papír. Az ilyen termékeket külön zöld 
jelzéssel lát ják el. 

Munkálkodás

• Melyik papír szakadt könnyen és melyik 
ne  he zen?

• Milyen feladatoknál fontos a nedvszívó 
ké pesség?

• Mely feladat esetén hátrány a jó nedvszívó 
ké  pesség?

• Melyik papíron szép az íráskép, és melyi-
ken szét folyó?

• Melyik papírfajtának egyenes az éle hajlí-
tás után, és melyiké töredezett?

• Milyen feladatnál elônyös a jó radíroz ha-
tó ság? Újrahasznosított anyagok 

jelölése

3. Mi a feltétele annak, hogy össze lehessen gyûj-
teni az elhasznált papírokat?

4. Te hogyan tudsz takarékoskodni a papírral?

Ha vannak ötleteid, azokat tartsd be a minden-
napok során. Munkálkodás során is figyelj a ta-
ka rékos papírhasználatra! Újabb ötleteket pedig 
biz tosan hallasz barátaidtól, vagy találsz az inter-
neten.

Hulladékhierarchia

Energetikai hasznosítás

4. 

2.

Újrahasználat
1. 

Megelôzés

3. 

Hasznosítás

5. 

Deponálás (lerakás)

D2 A papír
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Rajzpapírok: Lehetnek famentes fehér sima fe-
lü  letûek vagy félfamentes érdesebb felüle tûek.

Szabványméretekben kaphatók.

Rajzpapír

Csomagolópapírok: különbözô vastagságúak.

Csomagolópapír

Hullámpapír: Lehet kétrétegû (az egyik réteg 
sima, a másik réteg hullámos) vagy háromrétegû 
(az elsô és a harmadik réteg sima, a középsô ré-
teg hullámos). Gyakran újrahasznosított papírból 
készül. Csomagolóanyagok, dobozok készülnek 
belôle.

Hullámkarton

Írópapírok: füzetek, jegyzettömbök, különféle 
nyom tató papírok. Az írásra használt papír sima 
fe lületû, hogy könnyen lehessen írni rá tollal, vagy 
ecsettel. Nedvszívó képessége kicsi, így a tinta vagy 
festék a felületén megszárad, és látható marad.

Írólapok

Kartonfélék: triplex karton, dekorációs karton,
kre a tív kartonok. Sokféle felülettel és színnel ké-
szülnek. Általában vasta gabbak, nagyobb tö me-
gû ek.

Dekorációs papírok: például díszcsomagolók, 
krepp-papírok. Sokféle anyagszerkezettel, fe lü-
let tel, színnel, mintázattal készülnek.

Dekorációs papír

Színes kartonok

Háztartási papírtörlô

Élelmiszercsomagoló és sütôpapírok: gyakran zsi-
radék- és víztaszító felületûek.

Sütôpapír

Általánosan használt papírfajták

Háztartási papírok: papírzsebkendô, konyhai tör-
lô, szalvéta, wc papír. Laza szerkezetû jó nedv szí-
vó képességû papírok.

külsô réteg
ragasztó

belsô réteg ragasztó hullámos 
középsô réteg
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Csomagolópapír

Csiszolópapírok: A papír felületére ragasztott ke -
mény szemcséket tartalmaz, amitôl sokélû for gá-
csoló szerszámmá válik. Alkalmas különféle anya-
gok felületének alakítására, simítására.

Csiszolópapír

Papírméretek

A kész papírok vastagságát egy négyzetméter-
nyi felületû anyag grammokban mért tömege 
(g/m2) szerint lehet osztályozni. A füzetek és 
má so lópapírok tömege négy  zetmé terenként  
kö    rül be lül 80 gramm. A nehezebbek (például a 
kar     tonok) 200-300 g/m2 tömegûek. A rajzlapok, 
má     solópa pí rok, kartonok kereskedelmi méreteit 
nagy „A” betûvel és számmal jelölik.

Jelzés Méret

A0

A1

A2

A3

A4

A5

841 x 1189

594 x 841

420 x 594

297 x 420

210 x 297

148 x 210

5.  Mibôl látszik, hogy egyik jelzésû lapból fél be vá -
gással kapjuk a következôt?

6. Számítsd ki az A0-s papír területét!
7. A füzeteid milyen méretûek?

D2  A papír

Munkálkodás

Merített papír készítése
Anyagszükséglet:
Papír (bármilyen újságpapír, papír zsebken-
dô vagy papír tojástartó), víz, tapétaragasztó. 
A ta pétaragasztóra azért van szükség, hogy a 
fes ték vagy a tinta ne fusson szét a pa  píron.
Eszközök:
Turmixgép, ruhaszárító (a teregetéshez, pa -
pír  szárításhoz), dézsa (például mû anyag kád), 

pa  pír merítô szita, filclapok (a kimeríten dô
mé re tû papírnál kicsit nagyobb méretû le-
gyen, a kimerített papírt erre kell ráfektet-
ni), pré se  léshez súly, nehezék.

A merítést célszerû mûanyag kötényben 
vé  gez ni, hogy ne legyen vizes a ruhánk!
Az elkészítés menete:
Egy nappal a felhasználás elôtt a papírt na-
gyon apró darabkákra kell feltépkedni, majd 
annyi vízbe áztatni, hogy a víz ellepje a pa pírt.

A következô nap egy adagot beleteszünk 
a turmixgépbe, hozzáadunk egy kávéskanál-
nyi vízben oldott tapétaragasztót, azután 
addig pörgetjük, amíg sûrû pépet kapunk. 
Az összes beáztatott papírt ugyanígy ada-
gon ként – a hozzáadott tapétaragasztóval 
– összeturmixoljuk.

A pépet beleöntjük a mûanyag kádba és 
vízzel hígítva, kézzel jól összekeverjük.

Ezután a kád fölé hajolva megfogjuk a szi-
takeret két oldalát a felsô kerettel együtt. 
A szitát függôlegesen tartva belemerítjük a 
kád aljára, vízszintes helyzetbe fordítjuk, és 
ap ró szitáló mozgatással a pépet egyenlete-
sen eloszlatva óvatosan kiemeljük. Vigyázni 
kell, hogy a pép ne csússzon le, és addig tart-
juk a kád fölött, míg a víz alul lecsorog.

Levesszük a szita felsô keretét, és egy ha tá-
rozott, de óvatos fordító mozdulattal a szitát a 
nedves papírral ráborítjuk a filclapra. 
A kimerített papír ne lógjon le a filcrôl. A pa-
pír  ra másik filclapot terítünk.

A merítési folyamatot többször megis mé-
tel jük, mindig az elôzôre helyezve a filcla-
pot, és amikor 10-20 kész van, a súly alá téve 
ki préselünk belôle annyi vizet, amennyit 
csak lehet.

Ezután következik a szárítás: a filc rôl óva-
to san lefejtjük a vizes papírt, és rá fek tetjük a 
ruhaszárítóra egymás mellé. Szá ra dás során, 
ha a papír gyûrôdik, a textilhez ha  sonlóan 
ala csony hôfokon simára vasal hat juk. Ezzel 
kész is a merített papír.
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A papír megmunkálása
Milyen tárgyakat készítettél már papírból?
Milyen szerszámokat használtál közben?

D3

A papírmegmunkálás mûveletei 
és eszközei

A mérés, elôrajzolás eszközeit, a vonalzót, ceru-
zát, radírt, körzôt már ismered, más tantár gyak 
órá in használod ôket. A sikeres mun ka  végzés 
ér dekében ügyelj arra, hogy mindig jó ál la  pot-
ban legyenek.

Papír darabolásához, vágásához általában pa pír -
vágó ollót használunk, ami lehet jobb- és balke zes 
egyaránt. Célszerû, ha minden felhasználó a saját 
igényeinek megfelelô ollót használ. A jó olló a kéz 
méretének megfelelô nagyságú. Szárai vá gás kor 
összeérnek, nincs közöttük hézag, és kel  lô en élesek.

Balkezes 
papírvágó olló

Tapétavágó kés

Vastagabb kartonokat ollóval nehéz vágni. 
Szebb és pontosabb eredményt érhetsz el kés 
és vá góalátét alkalmazásával. A vágóalátét egy 
több rétegû mûanyag lap, amit a kés nem vág át.

A vágóalátétre helyezett kartonlapot vonalzó 
men tén késsel pontosan tudod vágni. Ezt kell al-
kalmazni akkor is, ha a papír közepébôl kell ki vág-
ni alakzatot. Ebben az esetben figyelj arra, hogy 
ne húzd tovább a kést a szükségesnél. Nagyobb 
méretû papírlapok darabolására alkalmas eszköz 
a karos papírvágó.

Kés és vágóalátét

Karos papírvágó

Hajtogatással számtalan érdekes papírtárgyat 
ké szíthetsz. Mindig kéznél levô eszközeid a vo-
nal  zó, ceruza, olló, kés. Például másolópapírból 
kézi hajtogatással készíthetsz papírrepülôt, pa-
pír   hajót vagy papírdobozt.

Hajtogatással 
elkészített tárgyak

A kartonokból készülô tárgyakat gyakran kell 
be hajtogatni az összeállításhoz. A vastagabb 
kar to  nokat, hullámkartonokat hajtogatás elôtt 
be kell karcolni a tökéletes hajtási él érdekében. 
A kar colást elvégezheted olló hegyével vagy kés-
sel, de vigyáznod kell, nehogy átvágd a kartont.
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Tûzôgép és a sarkain tûzéssel 
összeerôsített kartondoboz

Papírelemek összekapcsolhatók egymáshoz 
ké  pest elmozdítható módon miltonkapoccsal is. 
A pa pírba lyukat kell vágni (például papírlyukasz-
tó vagy lyukasztógép segítségével). A két elemet 
úgy fogjuk össze, hogy a lyukak egymás felett le-
gye  nek. A kapcsot helyezd bele a lyukakba, majd a 
lapok másik oldalán a két szárat feszítsd szét kell!

Ilyen kapcsok papírboltokban többféle méret-
ben kaphatók, a legváltozatosabb színû és for má-
jú fejekkel.

Lyukasztó gép

Mozgatható 
papírkígyó és
miltonkapcsok

Papírmunkák díszítése

A papír felülete sokféleképpen díszíthetô, rajz-
zal, festéssel vagy borítással. A borítópapírt a 
do boz méretére kell szabni, ügyelve a sarkok 
pon  tos illeszkedésére. Ragasztásra a kenôfejes 
fo  lyékony ragasztókon kívül a tapétaragasztó 
is jól meg felel. A ragasztót ecsettel egyenletes 
vé  kony rétegben kend a doboz felületére! A ra-
gasztó fel kenését a papír közepén kezd, onnan 
haladj a szélek felé! A borítópapírt óvato san 
terítsd a do bozra! Szük ség 
esetén igazítsd a helyére! 
Egy tiszta pa pír zseb ken dô-
vel vagy rong gyal a felü let 
kö ze pé tôl kifelé haladva 
si mítsd ki a borítópa pírt! 
A mûveletet ismételd meg a 
do boz mindegyik ol dalán!

D3  A papír megmunkálása

Díszcsomagoló papírral borított
papírdoboz

Különleges díszítési eljárás az úgynevezett de-
ku  pázs, más néven szalvétatechnika. Lényege, 
hogy egy külön erre a célra gyártott de kupázsra -
gasztó segítségével a szalvétákat képként rá ra-
gaszt hatod karton-, esetleg falapokra. Fontos, 
hogy csak a szalvéta legfelsô, mintás réte gét hasz-
nálhatod. A szalvétát tedd rá pontosan arra hely-
re, amit díszíteni szeretnél!

A ragasztót a szalvéta tetejére kell felvinni az 
ecset tel! Most is középrôl kifelé, illetve körbe kell 
ha  ladni. Nem lehet túl erôsen rányomni, mert 
kön nyen elszakad a szalvéta. Nem kell pánikba es-
ni, ha egy picit ráncos lesz. A teljes száradás után 
érdemes lakkal is bevonni, úgy sokkal tartó sabb.

Szalvétatechnika

A papírtárgyakat sokféleképpen erôsíthetjük 
össze, ezek közül a leggyakoribb a ragasztás. 
A ragasztót a papír fajtának, vastagságának és 
szer ke zetének megfelelôen kell kiválasztani.
A füzet la  pok, másolópapírok, rajzlapok ragasz-
tásához al kalmasak a ragasztóstiftek. A ragasz-
tóval bekent felületeket rövid ideig össze kell 
nyomni a tar tós kötés érdekében.

Vastagabb kartonok és hullámkartonok fo lyé-
kony ragasztóval sikeresebben ragaszthatók. A fo-
lyékony ragasztó kenôfejes tubussal vagy ecset tel 
hordható fel egyenletesen. A ragasztóval be vont 
papírfelületeket ebben az esetben is össze kell 
nyomni a ragasztóanyag száradásig. Az irodai tû-
zôgép is alkalmas papírtárgyak összeerôsítésé re. 
Készíthetsz például apróbb tárgyak, játékok tá-
rolására hullámkartonból egy nagyobb papír do-
bozt.

Reméljük, kedvet kap tál ahhoz, hogy a gyakor-
lat ban is ki pró báld a bemuta tott technikákat!
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Papírmunka 
Papírdoboz 

D4

Anyagszükséglet:
1 db150 x 210 mm-es karton (250 gr/m2),  (Ez a 
karton egy 50 mm oldalú doboz elkészítéséhez 
meg felelô. Más méret esetén természetesen a 
szük séges anyagmennyiség is más lesz.)
Ragasztó stift vagy más papírragasztó

Eszközök:
mérôeszköz, ceruza, radír, olló

Az elkészítés menete:
Egy 50 mm oldalhosszúságú kocka alakú dobozt 
ké szítünk.

A rajz alapján a doboz hálózatát rajzold fel a 
kartonra! A doboz minden oldala 50 mm.

A folytonos vonal mentén vágd ki ollóval!
Mindegyik két-pont-vonalon, vonalzó mel-

lett karcold be az olló hegyével vagy késsel, 
ügyelve arra, hogy ne vágd át a kartonlapot, 
majd hajto gasd be!

A négy kicsi ragasztási füllel ragaszd össze 
egyen ként az oldalakat. A doboz teteje marad-
jon nyit   ható – a doboz tetején azért vannak fülek.

A doboz hálója

A doboz nyitott 
állapotban

A kész dobozt díszítsd színes papírból ki vá gott 
mintákkal, matricával. Tedd egyedivé! Ké szíts 
más méretû, esetleg más alakú papírdo bozt is!

Kivágott papírdoboz

Papírdoboz félkész

A kész papírdoboz
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Papírmunka
Hajtogatható kockák
 

D4

Anyagszükséglet:
Ehhez a játékhoz 4 darab egybevágó kockára 
van szük séged – a mellékletbôl kivágható koc-
kák minden éle 4 cm, de készíthetsz kockákat 
más méretben is. Színes papírok vagy öntapa-
dós tapéta a borításhoz.

Eszközök:
olló, ragasztó

Az elkészítés menete:
A folytonos vonal mentén vágd ki ollóval a kocká-
kat. Az egy-pont-vonalakat vonalzó mentén kar-
cold be az olló hegyével vagy késsel, és hajtogasd 
be mindegyiket!

Ragaszd össze a kockákat! Figyelj az össze ra-
gasz tás sorrendjére! Mindig a „T” forma egyik rö-
vid szára legyen a kocka teteje, vagyis az marad-
jon utoljára.

Elôször párosával kapcsold össze a kocká-
kat egy-egy élük mentén! Illeszd egymás mellé 
a két koc  kát, és a felsô éleket ragaszd össze 
ragasztó sza  laggal a képen látható módon! 
Egy-egy él párt mind két oldalán érdemes össze-
ragasztani, mert így sokkal tartósabb lesz. 
Olyan ragasztósza la got hasz nálj, amit késôbb 
borítani tudsz. A kockákat ragasztószalag he-
lyett öntapadó tapétából kivágott borítóval is 
összeragasztha tod, ahogy azt a kép mutatja.

Textilbôl készítve, szivaccsal töltve remek krea-
tív karácsonyi ajándék a kistestvérnek.

Kocka kiterített hálója

A két kockapárt úgy illeszd össze, hogy a már 
össze  ragasztott részek elôre kerüljenek, vagyis 
ezek az élek függôlegesek. Ekkor a két részt újra 
a tetején lehet összeragasztani.

Az össze ra gasz tott kocká kat színes la pok kal 
vagy ré  szekre osztott ké pekkel le het bo rítani.

D4  Papírmunka
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Papírmunka 
Házmakettek
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Anyagszükséglet:
a házmakettek (1., 2.) papírhálói

Eszközök:
olló, kés, ragasztó

Az elkészítés menete:
Az itt látható hálórajzok kivágásával és össze ra-
gasz tásával készíthetsz házmaketteket. Ezeket 
meg  találod a tankönyv mellékletében. A folyto-
nos vonal mentén vágd ki! A két-pont-vonalon 
vo nal zó mellett karcold be, de vigyázz, nehogy 
le vágd a ragasztási füleket!

A nyitóképen 
látható házmakett
(1.) hálója

Az összeragasztás elôtt színezd ki a tetôt, ké-
szítsd el az összes nyílászárót, késôbb sokkal ne-
hezebb lenne. Legegyszerûbb, ha az ablakokat, 
aj tókat rárajzolod az épületre, de kitalálhatsz 
más féle megoldást is. Például kivághatod színes 
pa pírból és ráragaszthatod az épületre.

Ne feledkezz el a méretarányról! A valós ház 
egy szintje a tetô nélkül 3 méter magas.

Egy bejárati ajtó körülbelül 1 méter széles és 
2 mé ter magas. Az ablakok a földtôl körülbelül 
1 mé ter magasan kezdôdnek – a magasságot és 
a szé lességet határozd meg saját magad!

Házmakett (2.)

Házmakett 
(2.) hálója

Vigyázz a megfelelô elhelyezésre! Elôször a 
ház oldalait ragaszd össze a négy sarkon, utána 
kö  vetkezik a tetô.

Az elkészült épületet felragaszthatod egy 
me   rev alapra, ami lehet kartonpapír, és el ké-
szít  heted a ház kertjét, udvarát. Kerítsd körbe a 
há    zat! A kert, a kerítés, a kapu kialakításánál a 
pa  píron kívül sokféle anyagot használhatsz. Fát 
ké   szíthetsz huzalból és zöldre festett szivacsda-
ra bokból. Engedd szabadon a fantáziádat! Az 
így elkészített épüle tek bôl ki lehet alakítani egy 
egész települést.
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Papírmunka 
Templommakett
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Az itt látható hálórajzok kivágásával és össze ra-
gasztásával készíthetsz templommaketteket.

Ezeket megtalálod a tankönyv mellékletében. 
A folytonos vonal mentén vágd ki! A pont-vona-
lon vo nalzó mellett karcold be, de vigyázz, ne-
hogy le vágd a ragasztási füleket!

Templom fôépület

Torony hálója

Az összeragasztás elôtt színezd ki a tetôt, ké-
szítsd el az összes nyílászárót! Legegyszerûbb, ha 
az ablakokat, ajtókat rárajzolod az épületre, de 
ki  találhatsz másféle megoldást is. Vigyázz, hogy 
a mé  retük az épület nagyságával arányos legyen!

Figyelj a megfelelô elhelyezésre! Elôször a 
ház oldalait ragaszd össze a négy sarkon, utána 
kö vetkezik a tetô. Ennek az épületnek nincs 
alja, ezért egy merev alapra kell felragasztani, 
ami lehet kartonpapír vagy falemez.

A torony oldalainak összeragasztása könnyebb, 
ha egy lécet használsz segédeszközként.

A templom épületébôl készíthetsz emeletes 
házat is. Az így elkészített épületeket is elhelyez-
heted a településen.

D4  Papírmunka
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A textil
Fontos-e tudnod, hogy milyen alapanyagból készült 
egy adott textília?

D5

Textilalapanyagok 

Az ember az ôskorban természet adta anyagok-
ból készítette a ruházatát. Eleinte állati bôrök-
bôl és bizonyos levélfajtákból. Az állati bôrökrôl 
eltávolította a szôrt, hogy bôrhöz jusson. A szôr 
összepréselésével a szôrménél vékonyabb, pu-
hább, könnyebben megmunkálható anyagot ka-
pott. Így jöhetett létre az elsô (a mai filchez ha-
son ló) anyag. Az ôsember a barlangot elhagyva 
ves szôbôl és levelekbôl fonta elsô kunyhója falait. 
Ké sôbb rájött, hogy a növényi eredetû szálakat 
ugyanígy feldolgozhatja. A szálak összesodrásával 
fo nalat nyert.

Virágzó 
len

A mai textíliák nyersanyagának egy részét ma 
is a természetbôl veszi az ember, melyek lehetnek 
nö vényi vagy állati eredetûek. Mivel természe tes 
alapanyagból kevés van, ezért a textilipar egy re 
nagyobb arányban használ fel mesterséges úton 
elôállított szálas anyagokat.

Birkanyírás

Ha tudni akarod, hogy egy textil milyen alap-
anyag ból készül, azt egy egyszerû anyagvizsgálati 
mód szerrel, az égetési próbával megállapíthatod.

Munkálkodás

Égetési próba
Vágj ki különbözô textilanyagokból 2 x 10 cm-es
téglalapokat. A vizsgált mintákat csipes szel 
fogd meg! Gyújtsd meg, és 1 cm elé getése után 
oltsd el, de ne úgy, hogy vízbe mártod.
Égés közben figyeld meg, hogy milyen láng  -
gal ég, és milyen a szaga! Az égetés után 
vizs gáld meg az égésterméket! A tapasztala-

A kísérletet felnôtt vagy a tanárod je-
len létében végezd, és a biztonság ked-
véért készíts az asztalra egy tálba vizet!

Nagy láng, gyors égés

Nehezen gyullad,
sercegve ég

Olvad, zsugo ro dik, 
majd gyorsan ég

Égés jellemzôje Szag Égéstermék A textilminta 
  jellemzôje eredete

Égô papír, égô fa szagához 
hasonló

Égô haj, köröm szagához 
hasonló

Szúró, kellemetlen szagú

Szemcsés korom, 
fehér hamu

Szürkésfekete

Barnás olvadó cseppek

növényi

állati

mûszál 

taidat jegyezd fel, és az alábbi táblázat alap-
ján állapítsd meg, hogy a textilminta milyen 
alap anyagból készült.
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163D5  A textil   

Vegyük sorra a leggyakoribb textilalapanya-
gokat (a teljesség igénye nélkül).

Természetes eredetû alapanyagok

•  Állati eredetû alapanyagok: gyapjú (birka  
szôre), hernyóselyem (mi rigy váladék)

•  Növényi eredetû anyagok: pamut (gyapot 
mag szála), len (szárrost), szizál (levélrost)

Mesterséges eredetû alapanyagok

• Természetes alapú, mesterséges szálak: visz-
kóz (cellulóz), gumi (kaucsuk)

•  Mesterséges alapú vagy szintetikus szálak: 
poliamid, poliészter, poliakril-nitril (PAN). 

Ezek nek a szálaknak az alapanyaga minden eset -
ben már mûanyag.

Selyem-
hernyó 
és gubója

Gyapot

Kaucsuk

A viszkóz anyag sok tulajdonságában hasonlít a pamutra. 
A gyártásához szükséges cellulózt nagyon gyakran pamut

rongyokból és bambuszból állítják elô.

Anyagvizsgálatok 

Nedvszívó hatás vizsgálata: Vágj ki 2 x 10 cm-es 
téglalapot pamut, lenvászon és mesterséges alap-
anyagú mûszálas anyagokból. Egy tálba tegyél a 
tex tilanyagoktól eltérô színûre festett vizet! Az 
anyagmintákat csíptesd vagy kösd rá a tál fölé 
ki feszített zsinegre vagy hurkapálcára úgy, hogy 
kö rülbelül 3 cm mélyen érjenek bele a színes fo-
lya   dékba. Egy idô után a textíliák a felszívott víz-
tôl megszínesednek. Minél magasabb a színes 
rész, a textília annál nedvszívóbb.

Figyeld meg, hogy melyik textil szívja fel job-
ban a színes folyadékot! Tapasztalatodat írd le a 
fü ze ted be!

Várhatóan a legjobb nedvszívó anyag a pamut 
lesz, ezt követi a lenvászon és a legrosszabb nedv-
szív ó képességû a mûszál.

1. Mikor fontos, hogy egy textil jól szívja a nedves-
séget?

Gyûrôdési hajlam vizsgálata: Azonos nagyságú 
(például 10 x 10 cm-es), különbözô alapanyagú 
tex tildarabokat kb. azonos erôvel, azonos ideig 
gyúrd gombóccá, majd figyeld meg, milyen gyor -
san nyeri vissza eredeti alakját, illetve meny-nyire 
gyûrôdött meg. Jegyezd fel, hogy milyen alap-
anyagú textilek gyûrôdtek, melyek nem!

2. Milyen esetben hátrány, ha az anyag hajlamos 
a gyûrôdésre?

Kopás, elhasználódás vizsgálata: Ehhez a vizs-
gá lat hoz hosszabb idô szükséges. Az elhasz ná ló-
dás nemcsak az anyagtól, hanem az igénybevé-
teltôl is nagyban függ. A ruhadarabok ott kopnak 

Kopott textil

el leghama rabb, ahol a 
legna gyobb az igény be-
vétel, a nadrág pél dául 
a térdénél. Érde mes 
meg     fi gyelned, hogy egy
új nadrágod tér  de ho-
gyan ko pik, és meny -
nyi idô alatt lyu ka d ki.
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Légáteresztô képesség vizsgálata: Különbözô tex-
tilmintákon keresztül hajszárítóval próbálj fúj ni 
egy felfüggesztett könnyû papírcsíkot. A pa pírcsík 
mozgásából lehet következtetni a lég  áteresztô 
képességre. Ennél a vizsgálatnál az alap  anyag 
mellett nagyon fontos az adott szö vet ké szítési 
módja és felületkezelése. Ezt a vizsgálatot ér-
demes elvégezni különbözô pu ló ve rekkel, dzse  -
kikkel is.

3. Sorolj fel olyan eseteket, amikor fontos, hogy 
egy ruhadarab átengedje a levegôt, és olyano-
kat, amikor ez hátrány! 

Vízáteresztô képesség: Egy edény (például pohár) 
te tejéhez rögzíts különbözô textilmintákat úgy, 
hogy azok ne legyenek túl feszesek. Önts azonos 
men  nyiségû (például fél deciliter) vizet óvatosan 
az anyagra, és figyeld meg, hogy milyen gyorsan 
és milyen mennyiségû víz jut a textilen keresztül a 
po hárba.

Víztaszító 
textil

A lég- és vízáteresztô képesség vizsgálata az 
újfaj ta gore tex és hasonló anyagok vizsgálata 
ese  tén lehet különösen érdekes.

4. Nézz utána, hogy mitôl különleges a gore tex 
anyag!

5. Hideg téli nap túrázni indulsz a hegyekbe, 
milyen ruhadarabokat és milyen sorrend-
ben ven nél magadra? (Azt, hogy jól válasz-
tottál-e ellenôrizd le az interneten történô 
információ gyûj  téssel)

Néhány textilalapanyag legfontosabb 
tulaj donsága

Pamut: Szakítószilárdsága nagy, ami ned ve sen 
tovább növekszik, ezért a pamutból készült ter-
mé  kek tartósak, és jól moshatók. Vízfelvétele 
ki vá ló, ami higiéniai és mosási szempontból 
fontos. Jól színezhetô. Nyúlása 10 % körül van, 
ezért a pa mutból készült áruk gyûrôdnek.
Hôhatásnak kb. 200 °C-ig ellenáll, 
ezért jól va sal  ha tó. A napfény 
csökkenti a szakítószilárdságát, 
e zért nem szabad napon szárítani. 
Széles körben hasz nálják felsô- és 
alsóruházatként, lakás-, ház tar tási 
és mû szaki textíliák elôállítására.

A pamut jele

Len: Szakítószilárdsága a pamuténál nagyobb, 
nedvesen tovább nô. Nyúlása, rugalmassága ki csi, 
mindössze 1-2 %, ezért a belôle készült textília 
erô sen gyûrôdik. Tapintása hûvös, kiváló nedv-
szívó. Szálakra bontható, ebbôl készül a brüsszeli 
csipke és a batiszt. Kedvelt nyári ruhaszövet, de 
készülhetnek belôle mûszaki cikkek is.

Gyapjú: Szakítószilárdsága a szálas anyagok közül 
a legkisebb, nedvesen tovább csökken. Nyúlása 
kiváló. A legrugalmasabb természetesen szálas 
anyag, ezért a gyapjúból készült termékek nem 
gyûrôdnek. Nedvszívó képessége az összes szá-
las anyag közül a legjobb. Hô- és fényállósága 
kicsi, óvatosan kell vasalni. Hôszigetelô képessége 
jó. Normál mosószerekkel nem mosható, mert a 
lúgok oldják, roncsolják a gyapjúszálakat. Haj-
lamos a filcesedésre, könnyen összemegy, ezért 
fektetve kell szárítani. Meleg ruházati cikkeket, 
lakás- és mûszaki textíliákat is készítenek belôle.

Brüsszeli csipke készítése

Gyapjú pulóver

Az összes szálas anyag közül a gyapjú nedvszívó képessége 
a legjobb. 3040%os nedvességtartalom mellett is száraz a 

tapintása. Ugyanakkor a nedvszívási próbánál nem a gyapjúnál 
len ne a legmagasabb a vízoszlop magassága. Különleges szálai 
nem vezetik, hanem magukba szívják a nedvességet.

Mesterséges alapanyagú mûszálak: Legna gyobb 
elônyük, hogy tulajdonságaik elôre megtervez-
hetôek és mindig azonos minôségben állíthatók 
elô. Szakítószilárdságuk nagy, sima felüle-
tük miatt könnyen tisztíthatók. Formatar tók,
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nem gyû rôdnek, könnyen száradnak. Nem molyo-
sodnak. Nem szívják a nedvességet, könnyen 
szen nye zôd nek. Súrlódás hatására „göbösöd-
nek”, ala csony hôfokon vasalhatók.

PET-palackból gyártott poliészter

Kevert szálas 
textil termék

Guzsaly

Rokka

Textíliákat elôállíthatunk szövéssel, hurkolással 
(kötés, horgolás), nemezeléssel. A szövés két fo-
nalrendszer keresztezését jelenti, a hurkolás egy 
fonalrendszerû.

Kötött 
figurák

Horgolt 
alátétek és 
horgolótûk

D5  A textil   

Sál kötése

A kötött vagy hurkolt ruhadarabok elônye, 
hogy jól szellôznek, hátránya, hogy mosás közben 
kön nyen megnyúlnak.

A gyapjú szálai meleg, nedvesség, vegyszerek 
és mozgatás hatására összeállnak, filcesednek. Ezt 
a tulajdonságot felhasználva készül a posztó. Ne-
meztárgyat lehet száraztechnikával, úgynevezett 
tûnemezeléssel is készíteni.

A textilkészítési eljárásokról többet megtud-
hatsz a „B” modul megfelelô leckéjébôl. A textí -
li ák  kal történô munkálkodásról a következô lec-
kében olvashatsz.

Nemezelés Tûnemezelés

A textilipar gyakran vegyesen használja a ter mé -
sze tes és mesterséges alapanyagokat. Az úgy  ne-
vezett kevert szálas termékek mindkét anyag fajta 
elônyôs tulajdonságát megôrzik, egye  sítik.

Textíliák elôállítása 

Az elemi szálak összesodrásával cérnát, fonalat, 
spárgát és kötelet kapunk. Ez a mûvelet a fonás. 
Kéziszerszáma a guzsaly és a rokka.
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Textíliák megmunkálása
Milyen tárgyat készítenél textilbôl?

D6

Bár a legtöbb textiltár gyunk gyár ban készül, ahol 
a gépek varrnak he  lyettünk, ér  demes megtanul-
ni a kézi varrás né hány alapöl té   sét. Egy leszakadt 
gomb vagy egy kis szakadás miatt biztos nem sz-
eretnéd kidobni kedvenc ru ha   darabjaidat! Jó, ha 
tudod, hogy hogyan lehet megjavítani azokat. Ha 
ismersz pár alapöltést, az el használt, kidobásra 
ítélt textiltárgyaidnak új fela datkört találhatsz. 
Így lehet farmernadrágból tar  tó, táska, esetleg 
lám paernyô. Akkor is jól jön a tudásod, ha val-
ami meglepetést akarsz ké szí te ni sze retteidnek.
Ráadásul varrni nagyon szórakoztató dolog.

A textilmunka mûveletei és eszközei

A textiltárgyak készítését is a tervezéssel kell kez-
deni. Tervezés után lehet mérni, elôrajzolni. Hasz-
nál hatsz hozzá vonalzót, bár az igazi varrónôk 
jobban szeretik a szabócentit, ami egy hajlékony 

mû anyag mérôszalag, a két 
végén fém megerôsí tés sel. 
Mindkét oldalán van mér-
ce, és általában hos szab bak 
egy méternél.

1. Mit gondolsz mi az oka, hogy a varrónôk a 
szabócentit használják? Melyik jellegzetessé-
gének mikor van szerepe?

A jelöléshez is a szabókréta a legjobb, mert az 
olyan porkréta, ami a textil felületérôl nyom nél-
kül eltávolítható.

Ezután jön az anyag kiszabása szabóollóval. 
A sza bóolló a papírvágó ollónál erôsebb és na-
gyobb.

A szabóolló kialakítása már nagyon régóta ergonomikus, 
azaz alakjával is segíti a vele végzett munkát. A szabók so kat 

használták ezt az eszközt, ami nagyon igénybe vette a ke züket. 
Nem véletlen, hogy sokszor egy puha anyaggal körbe teker ték az 
olló „szemét” – ahogy az a képen is látszik.

Régi szabászolló

A kiszabott anyagrészeket gombostûvel össze 
kell tûzni, hogy varrás közben ne csússzanak el 
egy mástól.

A gombostû 
helyes 
használata

Varrás: A textíliákból varrással lehet használati 
tár gyat készíteni. Az értelmezô szótár szerint a 
var rás „két textil vagy bôr tûbe fûzött cérnával 
va ló egymáshoz erôsítése”.

A kézi varrás eszközei

Anyag szabása szabóollóval
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A gyûszû a kézi varrás hasznos segédeszköze. 
A varrótût tartó kéz gyûrûsujjára kell húzni. 
Amikor a varrótû hegyét átszúrod a textílián, a 
gyûszûvel a tû másik végét megtámasztod. Így a 
tû nem csúszik a kezedben és könnyebb a varrás. 
A tûpárna is hasznos segédeszköz. Segít, hogy 
ne kelljen a különbözô tûket keresgélni. A cérna 
elvágásához, esetleg a varrás visszabontásához 
szük ség van még a szabóollónál kisebb, hegyes 
ollóra is.

A varrótûk többféle hosszban és vastagságban 
ké szülnek. A cérnákat erôsségük és vastagságuk 
sze rint osztályozzák. A varrótût és a varrócér-
nát mindig az adott feladatnak megfelelôen kell 
kiválasztani. A cérna befûzése után a végére cso-
mót kell kötni, hogy az megmaradjon az anyag-
ban. Érdemes dupla szállal dolgozni, azaz a szál 
két végét összefogva csomózni meg a végét. O lyan 
hosszúságú cérnával érdemes dolgozni, amelyiket 
még egy mozdulattal meg tudsz feszíteni, azaz 
kö rülbelül akkorával, mint az alkarod. A befûzés-
ben segíthet egy apró segédeszköz, a tûbefûzô.

Cérna befûzése a varrótûbe

A cérnát a tûbefûzô 
varrótû utáni részébe 
kell befûzni

Már csak ki kell húzni 
a befûzôt varrótûbôl

2. A fenti szöveg alapján sorold fel a kézi varrás 
esz közeit!

Öltéstípusok

A varrás során különbözô öltéseket használunk. 
Mindig az adott feladat határozza meg azt, hogy 
melyik öltésfajtát érdemes alkalmazni.

Ideiglenes öltés a fércöltés, másnéven elôöltés. 
Arra használjuk, hogy a végleges összevarrásig 
összetartsa az anyagot. A kész munkából a fér-
celést el kell távolítani, ezért érdemes az anyag 
alap színétôl eltérô színû férccérnát használni. 
Fér celni lehet szimpla vagy dupla szállal. Hosszú 
öl tésekkel dolgozzunk, egyszer a ruha színébe 
ölt ve, majd a visszáján visszaszúrva.

Fércelés

Két anyag végleges összeerôsítésére szolgá ló 
rögzítôöltések. 

A futóöltés hasonlít a férc öl tés hez, csak sokkal 
sûrûbb. Ehhez a ruha szí nével megegyezô, erôs 
cérnát célszerû használni. Futóöltést olyan varrás-
hoz használunk, amely nincs nagy igénybevétel-
nek kitéve, például az a nyag összehúzására. 
Szok ták tûzôöltésnek is ne  vez ni. Szúrjuk a tût 
több ször ki és be az anyagban, kicsi, egyenletes 
öltéseket szedve. Húzzuk a tût ke resztül az anya-
gon, hogy a cérna megfeszüljön, és folytassuk 
ugyan ezt tovább.

Futóöltés

D6  Textíliák megmunkálása   

Fércöltés
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Tûzôöltés, más néven visszaöltés

A textilanyagok széleit el kell dolgozni, 
hogy ne bomoljon, foszlódjon szét a használat 
során. A leg   egyszerûbb egyszer visszahajtani az 
a nyagot, és a ráhajtást végig levarrni.

Könnyen foszló kelméknél kétszer kell behaj-
ta  ni az anyagot, és azt rögzíteni. Felhajtásnál, az 
anyagszélek visszahajtásánál, tisztázásánál hasz-
nál ható rögzítôöltések:

A szegôöltést leggyakrabban felhajtásoknál al-
kal  mazzuk. A széleket ferde irányban varrjuk át, 
a munkadarabot úgy fogjuk, hogy a varrás széle 
tô  lünk kifelé legyen. Szúrjuk át a tût a behajtott 
anyagon! Szedjünk fel egy pár anyagszálat az 
a nyag hátoldalán a lehajtás alatt!

Ez után öltsünk bele átlósan a lehajtott szélbe! 
Az öltések távolsága 3-4 mm legyen.

A kézi keresztöltést (boszorkányöltést) is fel-
hajtásnál, a szélek tisztázásánál alkalmazzuk. Az 
elsô pici öltést a ráhajtott anyagban tegyük meg. 
A következôt a lehajtás alatti anyagrészben, attól 
jobbra eltolva. A vízszintes öltéseknél mindig csak 
pár szál anyagot vegyünk fel a tûre. Az egymás 

Boszorkányöltés

A rejtett öltés a leggyakrabban használt sze-
gô öltés. Ezt ugyanúgy kell készíteni, mint a bo-
szor  kányöltést, de a ferde fonalszálakat a két 
anyag között kell vezetni, ezért nem látszanak. 
Az anyag színén és hátoldalán is csak egy apró 
öl  tésekbôl álló sor látható. A munkadarabot úgy 
fog juk, hogy a varrás széle tôlünk kifelé legyen. 
A le hajtott anyagban és a lehajtás alatt köz-
vetlenül csak pár szál anyagot veszünk fel a tûre 
3-4 mm hosszan. Az alsó és felsô pici öltéseket 
a két a nyag közötti ferde szál köti össze. A la-
posan tartott anya gon balról jobbra haladunk.

Rejtett szegôöltés

A huroköltés (pelenkaöltés) önmagában nehe-
zen foszló anyag (például filcanyag) széleinek 
tisz tázásakor alkalmazható öltésfajta. Ha az öl-
tések nagyon közel vannak egymáshoz, ezzel a 
technikával gomblyukat is körbe tudunk szegni. 
Dí szítô öltésként is használható.

Szúrjuk be a tût az anyagba a szélétôl 5-10 milli-
mé ter mélyen, majd ugyanarról az oldalról újból 
szúrjuk át. Legyen egyforma az öltések távolsága 
és mélysége. Mielôtt teljesen meghúznánk a cér-
nát, húzzuk át a tû hegyét a hurkon. A cérnát 
annyi ra feszítsük meg, hogy a képzôdött hurok 
pon  to san az anyag szélén helyezkedjen el, zsi nór-
ként sze gélyezze azt.

A tûzôöltés (visszaöltés, gépöltés) egy erôs 
rögzítôöltés. Az elsô öltése egy elôöltés. A cérna 
kihúzása után visszaöltünk az elsô öltés végébe. 
Alulról két öltéshossz távolságban szúrjuk vissza 
a tût az anyag felszínére. Most ismét visszaöltünk 
az elôzô öltés végéhez. Így az anyag színén apró, 
2-6 mm hosszú öltésekbôl álló összefüggô sor 
keletkezik, az anyag fonákján pedig a száröltésre 
hasonlító dupla cérnasor. A többszörös visszaöltés 
a varrások elejének és végének megerôsítésére is 
alkalmas.

alatti öltéssort ferde fonalak fogják összekötni, 
úgy, ahogy az az ábrán is látható. A tût jobbról 
balra vezetjük, miközben a varrás balról jobbra 
szaporodik, azaz minden öltés visszaöltés.

Szegôöltés

Rejtett szegôöltés – behajtva az anyagot
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Huroköltés 
(pelenkaöltés)

Huroköltés

3. Sorold fel a kézi varrás alapöltéseit!

Az interneten nagyon sok olyan videó van, 
amely pontosan bemutatja, hogy hogyan kell az 
egyes varrástípusok öltéseit elkészíteni. Sajnos 
az öltések meg nevezése nem egységes, de a var-
rás képébôl és a mozdulatokból rá lehet jönni, 
hogy melyiket mutatja be. Az elkészített munka-
darabokat sokféleképpen dí szít heted, teheted 
egyedivé, sajátoddá!

D6  Textíliák megmunkálása   

Foltvarrás (Patchwork)

A foltvarrás vagy elterjedt angol nevén patchwork 
olyan technika, amikor kisebb anyagdarabok ösz-
sze varrásával készülnek nagyobb textilmunkák, 
pél dául ágyterítôk, falvédôk. Ezeket a kisebb da-
rabokat nevezik foltnak.

A foltvarrás egyidejû a szövéssel. 5000 évvel 
ezelôtt pathcwork technikával készült textília 
került elô egy egyiptomi királysírból. A foltvarrást 
a prak tikum és a takarékosság hozta létre.

Az asszonyok sajnálták kidobni az elszakadt 
ruhákat, ezért a már elhasznált textilek még hasz-
nál ható részeit kivágták és összevarrták, hogy 
azok ne vesszenek kárba. De mindig voltak, akik 
a mûvészi önkifejezés eszköznek tekintették a 
foltmozaik-technikát.

A foltvarró asszonyok sok helyen összegyûltek 
a hosszú téli estéken, és közösen készítettek el 
egy-egy nagyobb darabot. Különbözô mintákat 
és elnevezéseket találtak ki, amelyeket továbbad-
tak az utódoknak.
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Textilmunka
Tûnemezelés

D7

Gyapjúszál erôsen 
nagyított képe

A gyapjú hullámos szálai nak fe lü-
lete pikkelyes. Ezért a gyap jú szálak 
nem tudnak teljesen egy    máshoz 
simulni, maradnak kö   zöttük apró 
rések, melyeket le  vegô tölt ki. 
Azonban a meleg, a nedves ség 
és a mozgatás hatá sára a szá lak 
ös sze gubancolódnak, ki szo rul kö-
zü lük a levegô és az a nyag tö mö-
rödik. Ezt a fo lya ma tot ne ve zik 

fil  ce sedés nek, amit vegysze rek  kel még jobban fel 
le het gyorsítani.

A „klasszikus” nemeze lési technikát biztos te 
is is me red, amikor vizes, szappa nos kézzel kell 
a gyúr ni a gyapjút. A tûnemezelés vi szont egy 
száraz ne mezelési technika.

Legnagyobb elônye, hogy ezzel az eljárással 
tér beli formákat is könnyen ki lehet alakítani.

Eszköze a nemezelôtû, melynek oldalán apró 
kam pók vannak. Ezzel a tûvel kell a gyapjúkupa-
cot egészen addig bökdösni, míg a gyapjúszálak 
tel jesen össze nem tömörödnek. A munkához 
szük ség van egy olyan alátétre, amelybe köny-
nyen beleszalad a tû. Ez általában vastag szivacs, 
hun garocell lap vagy egy rizzsel töltött jutazsák. 
Amikor már gyakorlatod lesz benne, nem fogod 
bök dösni az alátétet, csak a gyapjút.

A tûnemezeléshez 
szükséges eszközök

Ahhoz, hogy kialakuljon a nemez, jó sok tû szú-
rásra van szükség. Közben vigyázni kell arra, hogy 
ne szúrjunk bele az ujjunkba. Érdemes ujjvédôt 
(például gyûszût) használni. A munka so rán a 
gyap jút forgatni kell, hogy minden része egy-
forma tömörségû legyen.

Nemezelt fülbevaló
Anyagszükséglet:
1 dkg színes gyapjú, 2 db gyöngy, 2 db fülbe-
való akasztó.

Eszközök:
nemezelôtû, legalább 2 cm vastag hungarocell 
lap, varrótû, cérna.

Az elkészítés menete:
Készíts két egyforma nagyságú gombócot olyan 
színû gyapjúból, amilyen fülbevalót szeretnél. 
A tûvel nemezeld össze gömbbé mindkettôt. 
Akkor is díszítheted, ha a gömbök már összeáll-
tak. Ebben az esetben terítsd a díszítést vékony 
rétegben a felületükre, és a nemezelôtûvel dol-
gozd hozzá.

A tûnemezelés 
folyamata

Készíts fülbevalót a gömbökbôl! Az összene me-
zelt gömböt középen szúrd át varrótûvel, és húzd 
át rajta cérnát! Fûzz a cérnára egy gyöngyszemet 
(ez lesz a gömb alja), majd szúrd át ismét a nemez-
göm bön! Felül a cérna két végét kösd hozzá egy 
fül bevaló akasztóhoz!

Az elkészült 
fülbevalók

Készíthetsz a gömb-
bôl kulcs tar tót vagy 
mobiltelefon díszt is.
Érdemes rá  ke  res ni 
az interneten, hogy

a tûnemezelés sze rel mesei milyen cso dákat ké szí-
te nek ezzel az el járással.
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Textilmunka
Tároló farmernadrágból
 

D7

Sok háztartásban vannak kinôtt, elszakadt vagy 
éppen csak megunt ruhadarabok. Persze ha jó 
állapotban vannak, tovább lehet ajándékozni, 
még is legtöbbször a kidobás a sorsuk. Az inter-
neten ren  geteg ötletet lehet találni arról a, hogy 
hogyan le   het ezeket átalakítani és egy újabb 
funkcióra alkalmassá tenni. A farmernadrággal 
kap  csolatban találjuk a legkreatívabb javaslato-
kat, ami nem véletlen. Ez az örökifjú ruhadarab 
szin te elnyûhetetlen, anyaga tartós és erôs. Íme 
egy példa:

Anyagszükséglet:
farmernadrág szára, fekete cérna

Eszközök:
tû, gombostû, gyûszû, olló, biztosítótû, vonal zó, 
golyóstoll

Az elkészítés menete:
Vágj le a farmernadrág szárából a szélességénél 
másfélszer hosszabb darabot!

A farmertartót fordítsd ki, és a felsô szélét hajtsd 
vissza a tároló méretétôl függôen 50-70 mm-re!

A tartóban tárolha tod író sze  reidet, pi pe  re cik ke-
idet vagy bár   mit ami eszedbe jut és belefér. Ha 
ked   vet kaptál a nad   rág töb bi ré szé  nek a fel hasz-
nálá sá hoz is, meríts öt   le te ket az in ter net   rôl!

Hajtsd be a tartó alját úgy, hogy a két oldalon 
fel mért vonal egy egyenest alkosson! Tûzd össze 
gombostûvel, és varrd végig mindkét sarok részt 
tûzôöltéssel a vonalak mentén!

D7  Textilmunka

Varrd össze a szárat 
a levágott résznél 
tûzôöltés sel, a szé-
létôl 20 mm-re.

A zsák alját tisz-
tázd el pe len ka öl-
téssel!

Mérj le a nadrágszár oldalaitól 40-40 mm-t mind-
két oldalon, majd állíts merôlegest mind a négy 
pontba! Mérj fel ezeken a vonalakon 40-40 mil-
limétert.
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Textilmunka
Tartók filcanyagból 

D7

A filcanyag az egyik legkedveltebb kézmûves 
tex tilalapanyag. Legnagyobb elônye, hogy nem 
bom lik, ezért nem kell szegni, csak valamilyen 
tech nikával (például varrással vagy ragasztással) 
a szükséges helyeken összeerôsíteni. Rengeteg 
szín ben és méretben lehet kapni, dekorációk, 
já té kok, bábok készítéséhez ideális. Ezenkívül 
pers ze sokféle tartó is készíthetô belôle.

Papírzsebkendô-tartó

Anyagszükséglet:
280 mm x 150 mm méretû, tetszôleges színû 
filc, színes hímzôfonal

Eszközök:
tû, gombostû, gyûszû, olló, vonalzó, íróeszköz 
a je löléshez

Az elkészítés menete:

A filcanyag 280 milliméteres oldalából hajtsa-
tok be 60-60 millimétert, és rögzítsétek mind-
két oldalon gombostûvel!

Varrjátok végig huroköltéssel, azaz pelenka-
öl téssel a tartó alját és tetejét. Figyeljetek ar ra, 
hogy az öltések szélessége és távolsága azo nos 
legyen, különben nem lesz szép!

A tartót díszítheted más színû filcbôl kivágott 
rá téttel vagy bármilyen más, általad választott 
mó don.

Fûzött edényfogó

Anyagszükséglet:
2 db eltérô színû, 
150 mm hosszú, 
45 mm széles filcanyag
Szerszámok: 
olló, szabókréta, 
esetleg grafitceruza

Az elkészítés menete:

A mellékletbôl kivágott 
vagy az általad megraj zolt 
sab lon alapján raj zold elô a 
filc anyagokat! Az anyagot 
a vastag vo na lak mentén 
vágd ki! Hajtsd félbe, és 
fûzd ôket ös sze az ábráknak 
megfelelô módon!

A csíkok mérete tetszés sze rint változtatható. 
A munkadarab elkészíthetô papírból is. Akkor 
nem edényfogónak használható, ha nem kisebb 
ajándéktárgyak cso ma golására.

1.

2.

3.

4.
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Anyagszükséglet (6 db-hoz):
6 db 80 x 80-as 3-5 mm vastag parafa- vagy fa rost-
le mez (a parafalapokat készíthetitek ma ra dék 
pad ló- vagy falburkoló lapokból), 6 db 80 x 80-as 
pa pírkép

Eszközök:
illesztôfûrész vagy egy erôs olló, fémvonalzó, 
re sze lô. csiszolópapír
dekupázsragasztó, dekupázslakk, ecset, vo nal-
zó, író eszköz a jelöléshez

Az elkészítés menete:

A parafalapokból késsel vágjatok le 6 db 80 mm 
oldalhosszúságú négyzetet, fémvonalzó men tén, 
vagy fûrészeljétek ki azokat farost le mez  bôl!

A négyzetek oldalait reszelôvel egyenesítsétek 
ki, a sarkokat csiszolópapírral kerekítsétek le!

Válasszatok ki 6 db képet, és vágjátok ki! 
Az in ternetrôl letöltött, és 80 x 80-as méret-

ben szí nes nyomtatóval kinyomtatott kép is 
meg felelô. A képek lehetnek egyformák vagy 
va la milyen téma szerint hasonlóak. A mintán 
hun  garikumok képei díszítik az alátéteket.

Dekupázstechnikával ragasszátok rá ôket egy-
egy parafalap natúr vagy a farostlemez sima 
oldalára. Elôször a lapot kenjétek be de ku pázs-
ra gasztóval, illesszétek rá a képet, majd azt is 
ken jétek át ragasztóval. Szá ra dás után minden 
da rabot kenjetek át de ku pázs lak  kal!

Anyagszükséglet:
tetszôleges színû filcanyagból 2 db 90 x 90-es 
négy zet, 1 db 270 x 40-es csík, színes hímzôfonal

Eszközök:
tû, gombostû, gyûszû, olló, vonalzó, íróeszköz 
a jelöléshez

Az elkészítés menete:

A filcanyagból vágjatok ki két darab 9 cm-es négy -
zetet, és egy 27 cm hosszú, 4 cm vastag csí kot.

A textilcsíkot huroköltéssel rögzítsétek elôbb 
az egyik, majd a másik négyzet 3 olda lá    hoz! 
Fi gyeljetek arra, hogy a huroköltés ne le gyen 
nagyobb 5 milliméternél, külön ben az alá tétek 
nem fognak beleférni a tar   tóba. A négy zet alsó 
sarkait kerekítsétek le, úgy könnyebb a sarkok 
kialakítása.

A tartó felsô szélét is díszítsétek huroköltés-
sel! A tartót szintén díszítheted saját ötleteid 
alap   ján.

Ha megtetszett a tar tó készítés, saját terveid 
alap ján ké szít hetsz újabbakat, ap rópénz, toll vagy 
sze müveg tartására. Emellett rengeteg o lyan ötle-
tet találhatsz az interneten, amit az ed digi tudásod 
alapján önállóan is meg tudsz va lósítani.

Poháralátét Poháralátét-tartó

D7 Textilmunka
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A fa
Miért fából készül sok használati tárgyunk?
Mit jelent számodra a fa?

D8

Az emberek attól függôen, hogy hol élnek, kü-
lön   bözô formában találkoznak a fával. A kertben, 
parkban és erdôben található élô fát biztosan 
mindenki ismeri, és látott már fából ké  szült bú-
tort, használati tárgyat is. A fa meg mun ká lását, 
fa tárgyak készítését meg elô zôen fontos is merni 
a különbözô faanya gok fizikai tu lajdonsá gait.

A fa anyagszerkezete

A természetes faanyagok jellemzô, egyszerûen 
fel fedezhetô fizikai tulajdonságai a szín, szag, 
sû rûség, rugalmasság, keménység, hasíthatóság, 
ned vességtartalom.

1. Szerinted a fentiek közül melyik tulajdonsá-
go kat lehet érzékszervi vizsgálattal (például 
lá tással, szaglással) megállapítani?

Lombhullató fák: akác, bükk, 
cseresznye, dió, éger, tölgy

b) BükkfaBükkfadeszka

Egyszerû faanyagvizsgálatok

Érzékszervi vizsgálat: Szemrevételezéssel a fa 
szí nét, a felület mintázatát (keresztmetszeten 
az évgyûrûk, hosszmetszeten a rajzolat), szö-
vet  szer ke  zetét lehet megvizsgálni. Szaglással a 
frissen fû ré szelt vagy faragott faanyag illata ér-
zékelhetô.

2. Hasonlítsd össze az a) és b) képen látható 
fa    mintákat! Melyik a sûrûbb és melyik a rit-
kább szerkezetû?

Rugalmasság (törés) vizsgálata: A fa - rugalmas-
sá gából eredôen – bizonyos mértékig haj lítható, 
ez természetesen függ a fafajtól, a vizs gált fa-
anyag vastagságától és nedvességtartalmától is. 
Fogd meg a mintadarabok két végét és törd el 
azokat! Az a minta a rugalmasabb, amelyik ív-
ben meg hajt va késôbb törik el.

A mérsékelt övben élô fák törzse évrôl évre vastagodik. A kam
bi um sejtek minden évben tavasztól ôszig egy új szövetréteget 

hoz nak létre a fatörzs körül, ez az évgyûrû. Az évgyûrû egy bel   sô, vi
lágosabb (tavaszi) és egy külsô, sötétebb (ôszi) részbôl ál. Szé lessége 
a termôhelytôl, az éghajlat sajátosságaitól (csa  pa dék  mennyiség, 
hô mérséklet, szél) és a fafajtától függ. A tró pusi fák nak nincsenek 
év gyûrûik, mert az egyenletes klíma miatt a nö vekedésben nincs 
megszakítás. A fa törzsét kívül a kéreg védi a sérülésektôl és a ki
szá ra dás tól.

a) Erdei fenyôFenyôdeszka

Leggyakrabban 
megmunkált fafajták

Tûlevelû fák: erdei fenyô, 
lucfenyô, vörösfenyô

bél

farész

kambium
(osztódásra 
képes sejtréteg)

háncs

kéreg
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Hasítás keresztben Hasítás hosszában 

4. Melyik irányban hasad könnyebben?

Nedvességtartalom változásának vizsgálata: a 
fa ned vességtartalma – más növényekhez hason-
lóan – természetes állapotában magas, ezért a 
fel dol go  zás elôtt a fát ki kell szárítani.

Egy frissen levágott faágat mérj meg háztar-
tási mérleggel! Írd fel a tömegét, majd hagyd 
száradni a szobában! Egy hét múlva mérd meg 
újra! Mit tapasztalsz? Felgyorsíthatod a vizsgála-
tot, ha többször félperces szakaszokban felmele-

A vizsgálatot vékony, hosszú próbadarabon 
vé gezd! Használj azonos átmérôjû, lehetôleg 
nyer s nyír-, nyár- vagy gyümölcsfavesszôket!

Keménység vizsgálata: két különbözô fa kemény-
sége egyszerûen összehasonlítható.

Helyezz egy fenyôfa- és egy bükkfalap közé acél-
golyót, majd satuval szorítsd össze! Az acélgolyót 
célszerû cérnára kötni. A puhább fában nagyobb, 
a keményebb fában kisebb be nyomódás marad.

Ha azonos nagyságú mintadarabokat vizsgál-
tál, érdemes megmérni a tömegüket is.

Ugye te is azt tapasztaltad, hogy az a faminta 
volt a könnyebb, amelyikben az acélgolyó mé-
lyebb nyomot hagyott?

Elmondható, hogy a ritkább szerkezetû, köny-
nyebb fák puhábbak, a sûrûbb, nehezebb fák 
keményebbek.

3. Vizsgálataid alapján melyik a puhább fa, a fe-
nyô fa vagy a bükkfa?

Hasíthatóság vizsgálata: A fa hasadása problé-
má  kat is okozhat például a szegezésnél, ha túl -
sá gosan a deszka szélébe ütjük a szöget. A kü-
lön bö zô fafajták hasadása nem egyforma, a 
fe  nyôfát jól lehet szegezni, a bükkfa azonban 
könnyen ha sad.

Vésô és kalapács segítségével próbáld hasítani 
a próbadarabot a képeken látható módon! Fi-
gyeld meg az eredményeket!

gíted az ágdarabot mikrohullámú sütôben, de 
azért ne forróra! Lehûlés után újra mérd meg!

Természetes fából mindig kevés volt, ezért 
kezdtek el úgynevezett fapótlókat gyártani.

A rétegelt lemez nagy szilárdságú, a természe-
tes fá nál jobb fizikai tulajdonságokkal rendelke-
zô anyag. 3 és 30 mm közötti vastagságú vé kony, 
erôs és rugalmas lap. A ré tegelt lemez gyártásakor 
páratlan számú, egy má sra merôleges szálirányú 
vékony fa, úgynevezett furnérréte geket rög  zí-
tenek egymáshoz szilárdan ragasztással és pré-
se léssel. A szomszédos rétegek eltérô száli rá nya 
miatt minden irányból közel azonos a szi lárdsága. 
Kevesebb nedvességet vesz fel a kör nye zetébôl, 
így nem változtatja alakját, méretét, azaz nem 
de formálódik, nem zsugorodik. A bo rí tólapok 
száliránya megegyezô, ezért a tömör fá val azonos 
módon megmunkálható. Felülete ha sonlít a ter-
mészetes fáéhoz, de forgácsolásnál fi gyelni kell 
arra, hogy a rostok ne szakadjanak ki. Ked ve zô 
tu lajdonságai miatt sokféle 
tárgy készülhet belôle. 

5. Számold meg egy rétegelt lemez rétegszá-
mát! Mit gondolsz, mi lehet az oka, hogy 
ennyi re látszanak a rétegek?

A farostlemez úgy készül, hogy a természetes 
fa ôrölt rostjait ragasztóval összekeverik, majd le-
mezzé préselik. Az így elkészített termék 3-7 mm 
vastag, kemény falap. A farostlemezen a fa termé-
szetes rajzolata nem látható, két olda la különbözô 
mintázatú. Az egyik felülete sima, fé nyes, a másik 
oldala érdes. Nem szabad nedves helyen használ-
ni, tá rolni, mert megnyúlik, felülete hullámos lesz. 
Vizes bázisú festékkel (például vízfestékkel, tem-
pe rával) nem festhetô, mert az nem tapad meg az 
anyagon. Minden szerszámmal megmunkálható.

6. Hasonlítsd össze a farostlemez két oldalát!

A gyakorlatban egy anyag felhasználása elôtt 
ér  demes megvizsgálni a tulajdonságait. Így el-
dönt   hetô, hogy alkalmas-e az adott tárgy el ké szí-
té   séhez, illetve meg lehet állapítani, hogy a ren-
del kezésre álló eszközökkel megmunkálha tó-e.

Különbözô vastagságú 
rétegelt lemezek

Sima, fényes oldal Érdes hátoldal
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A fa megmunkálása
Milyen kézi szerszámokat használtál már technika órán?

A következôkben a faanyagok kézi megmunká-
lá sá nak legfontosabb mûveleteivel és az azokhoz 
szük séges szerszámokkal ismerkedhetsz meg. 
A szer számismeret abban segít, hogy cél     szerûen, 
ba lesetmentesen tudd használni a kü  lönbözô 
esz közöket. Természetesen ennek fel tétele, hogy 
be tartsd a balesetvédelmi elô írásokat és a gépek 
biz tonságos mûködtetésé vel kapcsolatos szabá-
lyo  kat. Ezeket olvasd el a Tu dástár megfelelô lec-
kéi  bôl!

Mérô-, jelölôeszközök: Vonalzó, csuklós mérce, 
acél mérôszalag, tolómérô, vastag puha grafit-
ceruza, körzô, derékszög. A derékszög mentén a 
merôleges vágási élt lehet bejelölni.

1. A felsorolt mérôeszközök közül melyikkel le-
het a legpontosabban mérni?

2. Melyik eszköz alkalmas egy rúd átmérôjének 
megmérésére?

Az asztalos-derékszög alkalmazása

Famegmunkáló szerszámok: Fûrészek, gérláda, 
ráspolyok, csiszolópapírok, csiszolóvásznak. 
A fûrészek darabolásra, pontos méretre vágásra, 
formák kivágására alkalmas forgácsolószer szá-
mok. Használatuk során a darabolandó anya got 
rög zíteni kell. A fûrész fogait terpesztik (két ol-
dalra kihajtogatják), a lap így a vastagságánál 
szé le sebb utat vág magának. A fûrészlap ezért 
nem szorul bele az anyagba.

D9

Anyagrögzítés: Az anyagokat a megmunkáló mû-
veletek során (fû részelés, fúrás, ráspolyozás, re-
szelés, csiszolás) rögzíteni kell. Ez egyrészt a pon-
tos és si ke  res megmunkálás, másrészt a ba lesetek 
el ke rülése érdekében szükséges. A kü lön fé le csa  -
varszorítók és csipeszek alkalmasak a mun ka  da-
rabok rögzítésére és ragasztás utáni össze  szo  rí-
tásra.

A pillanatszorító 
alkalmazása

A gépi satu az állványos fúrógéphez szükséges 
segédeszköz. Az anyagokat a fúráshoz legalkal-
masabb helyzetben lehet vele rögzíteni.

Munkapad-szorító
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Az illesztôfûrész a felsô élén merevített, pontos 
darabolásra alkalmas szerszám. Fogai általá ban 
egyen lô szárú háromszög alakúak, ezért elôre- és 
hát rahúzva egyformán vág.

Az illesztôfûrész helyes 
tartása, megtámasztása 
lécdarabbal

3. Miért célszerû léccel megtámasztani 
 a fûrészt?

Hasznos segédeszköz a gérláda, amely külön-
féle lécek méretre vágásához nyújt segítséget.
Nemcsak „gér”-ben, azaz 45°-os szögben tör ténô 
vá gáskor, hanem egyszerû derékszögû vá gá sok-
nál is. A gérláda bármilyen asztalra rögzít hetô, 
pél dául egy pillanatszorítóval. A lécet biz tonsá-
go  san meg lehet fogni benne, az oldalsó nyí   lások 
pon tosan vezetik az illesztô fûrészt.

Vigyázni kell, hogy csak a lécet vágjuk el, a láda 
ol  dala és alja maradjon épségben.

A rókafarkú fûrész 
vastag deszkák, 
széles lapok
darabolására 
alkalmas

Vágás derékszögben

Vágás 45°-os szögben

A lombfûrész egy rugalmas keretbôl és a keret-
ben kifeszített vékony, hajlékony fûrészlapból 
áll. Alkalmas egyenes és ívelt formák falapokból 
történô kivágására. A munkadarabot a lombfû-
részasztalka „V” alakú kivágására kell fektetni. 
A lombfûrészt úgy kell tartani, hogy a fûrészlap 
vá gás közben mindig függôlegesen mozogjon, 
kü lönben beszorul. Lefelé húzva vág, felfelé tolva 
csú szik, és nem vág. A fûrészt lefelé húzás közben 
fi noman elôre kell tolni, míg felfelé mozgás köz-
ben nem. A fûrészlap könnyebben fut az anyag-
ban, ha száraz szappannal bekenjük.

A lombfûrészelés alapvetô, hasznos segédeszkö-
ze a lombfûrészasztalka, amely házilag is köny-
nyen elkészíthetô. Rögzíteni sokféle módon lehet 
va lamilyen asztal széléhez, legegyszerûbben egy 
kicsi pillanatszorítóval.

A lombfûrészasztalka alkalmazása és a fûrész 
helyes tartása ívelt formák kivágása során

D9 A fa megmunkálása
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A lombfûrész-
keret szorító

A ráspoly fogai

A csiszolópapírok, csiszolóvásznak a fafelüle-
tek si mítására alkalmas forgácsolószerszámok.

Szemcsesûrûség szerint számozzák. Az alacso-
nyabb számúak (40, 60) a durvább felületek 
nagyo ló megmunkálására, a magasabb számúak 
(100, 120) simító, finom csiszolásra alkalmasak.

Ráspoly használata

Csiszolás betétfával

Fa csigafúrók

Az ábrán látható lombfûrészkeret-szorító se gít sé-
gével a te magad is ki tudod cserélni a fûrészlapot.

4. Miért kell összenyomni a lombfûrészkeretet a 
fûrészlap cseréjéhez? 

Ráspolyok
A faráspoly ívelt (domború vagy homorú) fa fe-
lü le tek kialakításra, simítására alkalmas sokélû 
for  gá csolószerszám. Lehet lapos, félke rek vagy 
ke rek keresztmetszetû. Fogai egy irányba, elôre 
mu tat nak, ezért elôretolás közben forgácsol. 

A fa  anyag szélét felülrôl lefelé haladva kell rás -
po  lyoz ni. A ráspollyal kialakított felületet csiszo ló 
pa  pírral lehet simára csiszolni.

Csiszolás kézben tartott csiszolópapírral

A lombfûrész fogai

Fûrészlap befogása és cseréje: a rugalmas fû-
rész keretet legalább 5 millimétert össze kell 
nyom ni. A fûrészlapot rögzítô szárnyas anyacsa-
var kilazítása után a régi kopott, szakadt lapot el 
kell távolítani. Az új fûrészlapot úgy kell a keretbe 
helyezni, hogy a fogak a nyél irányába nézzenek. 
A fogak irányát tapintással lehet megállapítani. 
A fûrészlapnak azt a végét kell a nyél felé fordíta-
ni, amelyik irányban a fogak kissé bea kadnak az 
ujjadba. Az új fûrészlap beillesztése után elôbb 
az egyik rögzítô csavart kell meghúzni, majd a 
másikat. A keretet kiengedése után a fû részlap 
megfeszül és használhatóvá válik.
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Nagyon sokféle fafúró létezik. A technikaórá-
kon általában csigafúrókat használunk. A facsiga -
fú ró hegye központos, és két oldala elôvágós ki-
kép  zésû. Használhatjuk fúrógépben vagy kézi 
fú   róban.

Fúrás állványos fúrógéppel

Szerelômûveletek szerszámai: kalapács, hara-
pófogó

Fa alkatrészek összeszerelésének is többféle 
módja van, például a ragasztás, szegezés. A szeg 
két fa al katrész összeerôsítésére alkalmas. Vas-
tag ságát és hosszúságát a két fa alkatrész mé-
rete szerint kell megválasztani. A szeg beverésére 
kalapácsot, a szegek kihúzásához harapófogót 
választunk – ezt ügyesen használva nem sértjük 
meg a faanya got szeghúzás közben.

Kalapács helyes használata

Szög kihúzása 
harapófogóval

Faanyagok ragasztásához különféle fa ra-
gasz tó kat használhatunk. Mindkét ragasztan-
dó felüle tet célszerû vékonyan bekenni ra gasz-
tóval. Az egyenletes felhordáshoz ecsetet lehet 
használni. A száradási, kötési idejük általá ban 
több óra. Az összeragasztott alkat ré szeket a 
teljes száradásáig szorítóval össze kell préselni.

Ragasztott felület préselése

Felületkezelés: A csiszolt munkadarabokat pá-
colással, lakkozással, festéssel lehet díszíteni. 
A pác átszínezi a fa fe lü le tét, annak jellegzetes 
rajzolata látható ma rad. A fes ték elfedi a fatár-
gyak felületének mintázatát, al kalmas kültéri 
fabútorok idôjárási hatások elle ni védelemére 
is. A lakkozás általá ban színtelen bevonat, a fa 
felüle tét simábbá, gyak ran vízállóvá teszi. Ilyen 
hatású az olajozás, viaszozás is.

D9 A fa megmunkálása

5. Vedd sorba, hogy az egyes mûveletek vég zé-
sé hez, szerszámok használatához milyen vé-
dô felszerelés használata ajánlott!

Ha bármelyik famegmunkáló mûvelet során ne-
héz  ség  be ütközöl, kérj segítséget tanárodtól!
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Anyagszükséglet:
Szár: 2 db 5 x 20 x 300 bükkfalemez
Ék: 1db 15 x 20 x 45 fenyôléc
huzalszeg, faragasztó

Az elkészítés menete:
A csipeszszárakat (a ragasztási felület kivéte lé-
vel) célszerû elôre megcsiszolnod, mert össze-
sze relés után a belsô feléhez nehéz lesz hoz-
záférni.

Fûrészelj le egy 15 x 20-as fenyôlécbôl 45 mil-
limétert! Rajzold rá az mûszaki rajznak megfelelô 
ék a la kot! Az ék formát ráspollyal és csiszolópapír-
ral tu dod kialakítani. Figyelj arra, hogy mindkét 
ol da lát egyformán csiszold meg, hogy szimmetri-
kus maradjon!

A kemény bükkfába célszerû furatokat ké szí-
teni a szö  gek számára, így nem reped a fa, és 
nem görbül el a szög (13 mm hosszú huzalszeg a 
megfe le lô).

A csipesz rajza

Az ék egyik oldalát és az egyik szárat kend be 
fa ra gasztóval, majd illeszd össze a felületeket, és 
szögeld össze. A másik szárat az ék másik oldalára 
kell ragasztani, majd szögelni.

Szögezéshez az anyagot szilárd felületre kell 
fektetni.

A ragasztó megszáradása után a felületeket és 
az éleket csiszold meg, a sarkokat gömbölyítsd le.

Használat elôtt a csipeszt érdemes étolajjal 
bedörzsölni és megszárítani.

A csipesz képe

Famunka
Konyhai csipesz
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Famunka
Kígyó fából

D10

Ezt a mozgatható játékot különféle anyagokból 
– fenyôlécbôl, rétegelt lemezbôl – készítheted 
el. A mellékletben található sablonokat kell 
kimásolnod, és azokat körberajzolni a kiválasz-
tott anya gon. A fejébôl és a farkából 1–1 darab 
szükséges, a testet alkotó részekbôl 3–5 darab.

Az elemeket a választott anyagnak megfelelô 
összekötô elemekkel (csapléc, miltonkapocs) le-
het egymással összeerôsíteni úgy, hogy azok sza-
ba don el tudjanak egymáson fordulni.

Az egyes részek mérete:
Fej: 40 mm x 10 mm x 50 mm (38 x 48)
Farok: 30 mm x 10 mm x 60 mm (28 x 58)
Test: 30 mm x 10 mm x 70 mm (28 x 68) dara-
bonként

Elkészítés fából:
A 40 x 10-es fenyôlécbôl fûrészelj le 50 mm-es 
darabot, helyezd rá a fejsablont, és rajzold kör be. 
A 30 x 10-es fenyôlécbôl fûrészelj le 1 db 60 mm-es
és 3–5 db 70 mm-es darabot. A 60 mm-es darabra 
rajzold fel sablonnal a farokformát! A 70 mm-es 
darabokra a testet rajzold! Ne felejtsd el megjelöl-
ni a furatközéppontokat! Ezt úgy tehe ted meg a 
legegyszerûbben, ha a sab lo no kon a furatok he-
lyénél kiszúrod – például egy lyu kasztó ár segítsé-
gével – és egy hegyes ce ru zával bejelölöd a fán a 
pon tokat.

Az összeszereléshez használj 5 mm átmérôjû 
csap lécet. Ebbôl ugyanannyi 20 mm hosszú darab 
szükséges, ahány részbôl áll a kígyó. (Például 3 
testelem esetén 5 darab, 5 testelemnél 7 darab.) 
Az elôrajzolt helyeken fúrd ki a csapléc vastagsá-
gának megfelelô fúróval. Érdemes az elemeket 
egymáshoz szorítva, egyszerre kifúrni!

Az elôrajzolt darabokat ráspollyal alakítsd a 
kívánt formára, majd csiszold simára!

A csapléceket nem kell csiszolni, csak az össze-
szerelés után az esetleg kiálló részeket.

Az így elkészített játékot festéssel díszítheted, 
teheted egyedivé.

Elkészítés rétegelt lemezbôl:
A rétegelt lemezre minden alkatrészt rajzolj rá – a 
fent már leírt módon – és lombfûrésszel alakítsd 
ki a szükséges formákat. Kivágás után csiszold és 
fúrd! A rétegelt lemezbôl elkészített elemeket 
mil tonkapoccsal is össze lehet erôsíteni.

D10 Famunka
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Famunka
Hajtogatható falapok
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Anyagszükséglet:
fenyôléc 4 db 10 mm x 40 mm x 50 mm
danubiaszalag 12 x 80 
4 db fehér, 2 db zöld, 3 db piros,
kenôfejes papírragasztó

Szerszámok: 
illesztôfûrész, gérláda, csiszolópapír, olló

Az elkészítés menete:
A 10 x 40-es fenyôlécbôl vágj le 4 db, egyenként 
50 mm hosszú darabot. A fenyôfalapok minden 
ol  dalát csiszold meg, a sarkokat és az éleket kissé 
törd le. A lapok hosszabbik oldalukkal csat lakoz-
nak egymáshoz. A danubiaszalagokat szabd mé-
ret  re – a színnek megfelelô számú 8 cen timéter 
hosszú darabokra.

A szalagok végeit a megfelelô helyeken 10 mm 
hosszúságban kell felragasztani. A ragasztáshoz a 
ke nôfejes ragasztóstiftek alkalmasak.

Javasolt elkészítési sorrend:

1–4. lapok egyik oldala

1–4. lapok másik oldala

Az 1. és a 3. lap két szélére kell felragasztani a fehér szalagok 
egyik végét a képen látható módon.
Ragasztás után mindig hagyni kell száradási idôt.

A 2. lap megfelelô helyeire a piros szalagok egyik végét kell fel-
ragasztani.

A zöld szalagok egyik végét az 1. és a 3. lapra középen kell fel-
ragasz tani.
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Szalagok elrendezése:

 1. lap 2. lap 3. lap 4. lap 

– fehér (itt a láthatóság kedvéért kékkel jelölve): az 1–2. és a 3–4. lapon két-két szalag a lap két szélén,

– piros: a 2. lap közepén egy szalag, a 3. lap két szélén egy-egy szalag,

– zöld: az 1–2. és a 3–4. lap közepén egy-egy szalag,

Összeállítás:
Az 1. lap mellé illesztjük a 2. lapot az üres felével. 
A szalagokat a rajz szerint elrendezzük. A két fe-
hér és a zöld szalag szabad végeit a 2. lap megfele-
lô helyeire felragasztjuk, ahogy a kép mutatja.

A 2. lap mellé illesztjük a 3. lapot, a szalagokat 
elrendezzük, szabad végeiket a megfelelô hely-
re ragasztjuk.

A 3. lap mellé illesztjük a 4. lapot, a szalagokat 
elrendezzük, szabad végeiket a megfelelô hely-
re ragasztjuk.

A kész munka

D10 Famunka
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Famunka
Pörgettyû
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A játék leírása

A pörgettyû egy kihegyezett rúdból és egy lap-
ból áll. A lap lehet kör, hatszög vagy nyolcszög
for májú, közepén egy furattal, amelybe a rúd 
van illesztve. A lapot festéssel vagy felragasz-
tott szí nes papírral lehet díszíteni.

Anyagszükséglet:
Rúd: Ø8mm x 60mm csapléc
Lap: 5mm x 70mm x 70mm rétegelt lemez

Eszközök: 
vonalzó, ceruza, körzô, illesztô fûrész, gérláda, 
lombfûrész, lombfûrész asztalka, ráspoly,
csiszolópapír, Ø8-as facsigafúró, fúrógép, esetleg 
ceruzahegyezô

Az elkészítés menete:
Alakítás: A rúd elôrajzolása a vázlatrajz alapján, 
mé retre vágása fûrésszel gérládában. A rudat ki 
lehet hegyezni faragással, ráspolyozással, csi szo-
lás   sal, de a legegyszerûbb ceruzahegyezôvel.

Pörgettyûrajz

Kör felrajzolása a középpontba 
szúrt körzôvel

Lyuk kifúrása a rúd vastagságának megfelelô mé-
re tû fúróval, a lap elkészítése fûrésszeléssel.
A lombfûrészlap könnyebben fut az anyagban, 
ha száraz szappannal bekenjük. Fûrészelés köz-
ben ügyelni kell a szabályos forma kialakítá sá ra  
az egyenletes pörgés érdekében. A végle ges for-
mát ráspollyal, csiszolópapírral lehet kiala kí ta ni. 
Fûrészelésnél, ráspolyozásnál vigyázni kell, hogy 
a rétegelt lemez szálait ne szakítsa fel a for gá -
csolószerszám.
Felületkezelés: Az alkatrészek vágott felüle teit 
si mára kell csiszolni csiszolópapírral, majd a pör-
gettyû lapját festéssel vagy színes papírral le het 
dí szí teni.
Összeszerelés: A pörgettyû rúdját  hegyével lefelé- 
a lapon levô furatba kell illeszteni úgy, hogy a rúd 
hegyétôl a lap körülbelül 15 milliméterre le gyen.
Kipróbálás: A rudat az asztalon függôlgesen tart-
va, felsô végét két ujjal megpörgetni. A jól si került 
pörgettyû hosszú ideig, egyenletesen pörög. 
Amelyik pörget tyû ha mar eldôl, annak a lapja 
nem szabályos for má jú, de ez a hiba javítható.

A kész pörgettyû kipróbálása

A lap elôrajzolása a vázlatrajz alapján. Lépései: 
A négy zet alakú lap középpontjának kijelölése az 
át lók berajzolásával. A kör felrajzolása a közép-
pontba szúrt körzôvel. Ha a lap alakja sokszög, 
annak megszerkesztése. Az utóbbi esetben ér-
demes a sokszöget papírra megszerkeszteni, és ki-
vágva alak lemezként használni az elôrajzolásnál.
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Famunka
Golyójáték
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Ez egy régi játék. A lényege, hogy a zsinór vé-
gén levô golyót lendületbôl bele kell ejteni a 
há  rom lyuk valamelyikébe.

Anyagszükséglet:
1 db 4 x 50 x 250 mm-es rétegelt lemez, 1 db 20 
mm-es átmérôjû fa go lyó, 1 db 50 cm-es zsinór.

Eszközök:
vonalzó, ceruza, körzô, radír, fúrógép, M5 mm 
csi gafúró, lombfûrész, lombfûrészasztalka, szo -
rító, csiszolópapír, zsírkréta, festék, lakk, ecset.

Az elkészítés menete:
A rajz alapján mérd ki, rajzold meg a körök 
kö  zéppontjait és a fogantyúrészt! Körzôvel
raj  zold meg a köröket!

Mindegyik kör belsejébe fúrj egy lyukat 
az M5 mm es fúróval. Fúrás közben a lap alatt le-
gyen egy fa alátét, hogy a lemez alul ne töredez-
zen ki.

A kifúrt lyukba fûzd be a fûrészszálat és egyen-
ként fûrészeld ki a három nyílást. Utána vágd ki a 
fogantyú formáját. A lombfûrészszál megfeszítésé-
hez egy lombfûrészkeret szorító hasznos segítség 
lehet.

A vágott éleket (a lyukak belsejében is) csiszold 
meg alaposan. Az elkészült lapot díszítsd tetszés 
szerint zsírkrétával, festéssel, lakkozással.

A zsinór egyik végé re kösd rá a fago lyót, a zsinór 
másik végét kösd a lap végén az el sô lyukhoz.

Próbáld ki az elkészült játékot. Rendezzetek 
ver senyt osztálytársaiddal, ki, hány dobásból talál 
be le a lyukakba.

D10 Famunka
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Marionettfigurák
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Csirke

Anyagszükséglet:
Test: fenyôdeszka 60 x 60 x 20
Lábak: fenyôléc 2 db 30 x 10 x 20
Egyéb anyagok: 1 db hurkapálca, 1,5 méter erôs 
zsineg vagy spárga a kötözéshez, filc anyag, 
gyöngyök (a díszítéshez), faragasztó

Eszközök: 
vonalzó, illesztôfûrész, gérláda, ráspoly, három-
szög profilú tûreszelô, csiszolópapír, olló, 3-as 
facsigafúró, fúrógép

Az elkészítés menete:
A fenyôfából fûrészeld le a szükséges méretû 
darabokat!

Rajzold elô a testet és a lábakat a könyv mel-
lék letébôl kivágott sablon körberajzolásával, 
vagy a sarkok lekerekítésével!

Csirkealak

A megjelölt helyeken fúrd át a fát 3-as átmé-
rôjû fafúróval. Ha a ragasztott taréjjal szeret-
néd rögzíteni, a szemeknél nem kell fúrnod.
Ráspollyal alakítsd ki a kívánt formát, majd csi-
szold. A lábakon háromszögletû reszelôvel csi-
nálj két-két háromszögû bevágást.

Összeszerelés: 
A hurkapálcát vágd kétfelé, és egymásra me rô-
legesen kösd össze ôket „U” kötéssel úgy, hogy 
az egyik darab fele a másikat kétharmad rész-
nél keresztezze. A maradék zsineget vágd le, és 
oszd háromfelé!

Az egyik zsineggel kötözd fel a lábakat! Az áb-
rán a lábak kötözését a piros színû vonal jelzi.

Az egyik láb bereszelt részénél fûzd be a zsi-
neget, majd a másik furaton vezesd ki! Ezután 
fûzd be a test alsó felén lévô furaton! Majd ve-
zesd át másik láb egyenes részén felülrôl és a be-
reszelt részen alulról. A lábak hosszának beállítá-
sa után a madzagot egy-egy csomóval rögzítsd a 
bereszelt részeknél!

A test rögzítéséhez vezess át egy-egy zsineget 
a felsô furatokon – kék színû vonal. Ha a fej nél 
a taréjjal együtt rögzíted, úgy a két kivágott filc 
közé ragaszd be a fonal két végét, és azt rög-
zítsd erôsen a báb fején.

Felszerelés: 
A csirke testét és fejét a leghosszabb pálca ne-
gyedénél rögzítsd! A lábakat a rá merôleges pálca 
végeihez kösd! Figyelj a megfelelô hosszra!
Taréjt, csôrt, szárnyat filcanyagból készít hetsz. 
A lábára fûzhetsz gyöngyöt.

Csirke kötözése
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Anyagszükséglet:
Fej: 30 mm átmérôjû fagolyó
Test: fenyôdeszka 60 x 50 x 20 mm
Lábak: fenyôléc 2 db 30 x 10 x 20 mm
Kezek: fenyôléc 2 db 10 x 10 x 10 mm
Egyéb anyagok: 1 db hurkapálca, 2 méter erôs 
zsineg vagy spárga a kötözéshez, filcanyag,
gyöngyök (a díszítéshez), faragasztó, festék 
vagy filctoll (az arc kifestéséhez)

Eszközök: 
vonalzó, illesztôfûrész, gérláda, ráspoly, csi szo-
ló papír, olló, 3-as facsigafúró, fúrógép

Az elkészítés menete:
A fenyôfából fûrészeld le a szükséges 
méretû da rabokat!

Rajzold elô a testet és a lábakat 
(vagy a könyv mel lékletébôl kivágott 
sablon körberajzo lá sá val, vagy a sar-
kok lekerekítésével)!

A megjelölt helyeken fúrd át a fát 
3-as átmérôjû fafúróval! A kezek hez 
szükséges kiskockákat is fúrd át egy 
irányban középen! (Fúráshoz meg fe-
lelôen rögzítsd a darabokat!)

Ráspollyal alakítsd ki a kívánt for-
mát, majd csi szold!

A fagolyóra festékkel vagy filctol-
lal raj zold meg a bábu arcát. Hajat 
raj  zolhatsz, de ké szít he ted fonalból is.

Összeszerelés:
A fejet erôs faragasztóval ragaszd hozzá a test-
hez, de rögzítheted hurkapálcával vagy vé ko -
nyabb csapléccel is – a fagolyón lévô lyuk mé  reté-
tôl függôen. Ebben az esetben a bábu tes tébe is 
fúrj be 1-2 cm mélyen.

A fonalat vágd három részre! A hurkapálcát 
vágd kétfelé, és a közepüknél egymásra me rô-
le gesen kösd össze ôket „U” kötéssel. A feles-
le   ges zsineget vágd le – azzal rögzítsd majd a 
bá bu fejét!

Bábu alak

Bábu kötözése

Az egyik hosszabb zsineggel kö-
tözd fel a lá ba kat! Az ábrán a lá bak 
kö tözését a piros színû vo nal jelzi. 
Az egyik láb félköríves ré szénél 
fûzd be a madzagot, majd a másik 
fu raton vezesd ki! Ezu tán fûzd be 
a test alsó fe lén lévô furaton, elöl-
rôl. Hátul elvezetve buj tasd ki a 
másik  furaton! Most jön a másik 
láb – elôbb az egye nes rész felülrôl, 
majd a lekerekített alulról. A lá bak 
hos szának beállítása után a zsi  ne-
get egy-egy csomóval rögzítsd a le-
kerekített résznél!

A kezeket hasonló módon fûzd fel (kék vo nal)!
A kezek végén szintén egy-egy csomóval rög -
zítsd a hosszat!

Felszerelés:
A bábu fejét a sapkán keresztül rögzítsd az 
össze kötözött hurkapálcák közepéhez! A keze-
ket és a lábakat a pálcák végeihez kösd! Figyelj 
a megfelelô hosszra!

A bábu testét festéssel, filcanyaggal, gyön-
gyök  kel díszítheted ízlésed szerint.

Egyéni elképzelésed, terved szerint készít hetsz 
másfajta bábot is ezekbôl az anyagokból.

D10 Famunka

hiányzik

Bábu Bábu test Bábu láb
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Famunka
Képkeret
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Kedvenc képeidet egyszerûen bekeretezheted 
saját magad. Nincs szükséged másra, mint a kép 
nagyságának megfelelô kemény alapra és a kép 
kerületénél kicsit rövidebb fa lécre.

Anyagszükséglet:
Alap: 
Farostlemez vagy karton. (A kép méretével 
meg egyezô, vagy annál kicsit nagyobb.)
Keret: 
Fenyôléc – a kép méretéhez arányosan válasz-
tott keresztmetszetû, maximum a kép kerüle-
tével megegyezô hosszú.
A képen látható minta rövidebb oldala 130 mm 
(a), a hosszabb oldal 160 mm (b) hosszú. Az alap 
mé rete így 160 x 130. A kerethez választott fenyô-
léc 20 x 10-es.
A szükséges hossz: 2 x 160 + 2 x 130, azaz leg fel-
jebb 580 milliméter.
Faragasztó, a képpel harmonizáló színû fapác

Eszközök: 
illesztôfûrész, gérláda, csiszolópapír, ecset.

Tervezés:
• Mérd le a képet, és számítsd ki a szükséges 
 anyag  mennyiséget!
•  Határozd meg az alap nagyságát!
•  Számítsd ki a szükséges léchosszúságot!
•  Válaszd ki a megfelelô fenyôlécet!

Az elkészítés menete:
Kép: 
Az alapot vágd méretre! A kiválasztott képet az 
anyagoknak megfelelô ragasztóval ragaszd rá 
az alapra!

A keretléc méretének 
ellenôrzése

Oldalak kimérése
Oldalak illesztése fûrészeléshez

Keret: 
A fenyôlécen az ábra szerint tudod a leggazda-
sá gosabban kijelölni a négy oldalt.

Ügyelj arra, hogy a fûrészelés egy forgácsoló mû-
velet, ezért szükséges a darabok között a fû rész-
lap vastagságának megfelelôen 1-2 milli méter 
távolságot hagyni. Nem kell a fûrészlap vas tag-
sá gával számolnod, ha a darabokat egymás után, 
egyenként jelölöd és vágod. A méretezésnél az 
alap lap oldalainak méreteit vedd figyelembe!
A keret darabjait célszerû gérládában levágni. 
Az el sô hosszabb, illetve rövidebb oldal mére-
te zésénél az alapot használd, a másik oldalakat 
érdemes ezek  hez igazítva levágni.

A lécek legyenek inkább egy kicsit hosszabbak! 
Akkor lesz szép a munkadarab, ha a párhuza-
mos ol dalak azonos hosszúságúak, és 45°-os 
szögben il leszkednek.
A darabokat csiszold le, és vigyázz a méret pon-
tos ságra!
A lecsiszolt léceket pácold be az általad ki vá-
lasz tott színre.

Szerelés:
A megszáradt léceket faragasztóval ragaszd rá az 
alap széleire, és illeszd egymáshoz!
A keretbe rakhatsz fényképet vagy dekopázstech-
nikával bármilyen más, általad választott képet, 
akár szalvétát is. Ajándéknak is kiváló!
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Famunka
Növényjelölô tábla 
 

D10

Tervezz és készíts veteményeskertben vagy 
gyógy   növénykertben használható növény je lö-
lô, ismertetô táblát!

Anyagszükséglet: 
Használj a környezetedben elôforduló vagy 
kön nyen beszerezhetô anyagokat!
Eszközök: általad már ismert, kipróbált eszkö-
zöket használd!

Tervezési szempontok:
•  Tervezd meg a méretét, magasságát, szélessé-

gét! Vedd figyelembe a bemutatni kívánt nö-
vény méretét! Legyen jól látható az érdeklôdôk 
szá mára!

•  Valószínûleg több táblára lesz szükség, ezért 
olyan anyagot válassz, amibôl van elegendô!

• A szabadtéri felhasználás miatt legyen idô já-
rás  álló anyag!

•  Legyen egyszerû szerkezetû, kevés szerszám-
mal, könnyen elkészíthetô!

•  Gondolj a felületkezelésre! A simára csiszolt, 
festett vagy lakkozott felület esô után gyor-
sabban szárad meg.

•  Elôre tervezd meg a felirat szövegét, méretét, 
és az elkészítés módját! A felirat is legyen idô-
já rás  álló (például kültéri festék). Ha táblafes-
tékkel mázolod le a fafelületet, akkor krétával 
is lehet rá írni.
Néhány ötlet a tervezéshez:

Növényjelölô táblák

D10 Famunka
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Fémek
Felismered, hogy milyen anyagból készültek a képen 
látható csövek és rudak?

D11

A fémek a természetben ritkán fordulnak elô 
hasz nálati tárgyak készítésére alkalmas tiszta 
álla potban. Többnyire más ásványokkal keve-
redve, érc formájában találhatók meg. Ércnek 
azt az ásványt nevezik, amelynek fémtartalma 
gaz daságosan kinyerhetô. Az ércekbôl általá-
ban ma gas hô mér sékleten kohókban olvasztják 
ki a fé met.

A fémek szobahômérsékleten általában szilárd 
hal mazállapotú, átlátszatlan, jól megmunkálha-
tó, alakítható, a hôt és az elektromosságot jól ve-
ze tô anyagok.

A fémek legfontosabb fizikai tulajdonságai: a 
ke  ménység, a ridegség, a rugalmasság és a szi-
lárd  ság.

1. Nézz utána a kislexikonban, hogy mit jelen-
tenek a fenti a fo gal mak!  

A leggyakoribb fémek a vas, az acél, az alumí-
nium és a réz.

Acélhuzal

Anyagvizsgálatok

Munkálkodás

A különbözô vizsgálatokhoz többféle fém-
bôl (acél, alumínium, réz) készült lemez- és 
huzaldarabokra lesz szükséged.
A vizsgálatok során összehasonlíthatsz kü lön-
bözô anyagú, de egyforma nagyságú, vagy 
azonos anyagú, eltérô vastagságú min tá   kat.
A vizsgálatokról készíts feljegyzéseket! 
Jegyezd fel, hogy
• milyen vizsgálatot végzel,
• milyen anyagokat hasonlítasz össze,
• mit tapasztalsz!
A vizsgálatok eredményét értelmezd, vonj le 
belôle következtetéseket!

Keménység vizsgálata: 
A fémek ke mény   sége megfigyelhetô 
két azonos át mé  rôjû és azonos falvas-
tag ságú, de más anyagból (például vas 
és ólom) készült csô össze hason lí tásával. 
A csöveket egyforma erejû ka la pács üté-
sek  kel össze lehet la pí ta  ni.

2. Melyik csô összelapításához kell ke-
vesebb kalapácsütés?

A fémek keménységét úgy is vizs-
gálhatod, ha pontozóval bemélyedést 
készítesz rá. Ha két különbözô fémet azo-
nos erôsségû ütéssel jelölöd, következ-
tethetsz arra, hogy melyik a keményebb.

3. A fenti vizsgálat után mibôl veszed 
észre, hogy melyik a keményebb?

Rugalmasság vizsgálata: 
Kb. 30 cm hos szú, lágy (lágyacél, réz, 
alumínium) és kemény (például kerék-
párküllô)

Rézhuzal

Alumíniumhuzal

Rézlemezek

Alumíniumlemez

Acéllemezek
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huzalok összehasonlító hajlító vizsgálata. A min-
tákat egymás után satuba fogva kb. 30-45 fokig 
feszítsd meg, majd engedd el!

Figyeld meg, hogy milyen erô szükséges hozzá! 
Visszanyerte-e eredeti alakját?

4. Melyik anyag volt a legrugalmasabb? Melyik 
anyag a legkevésbé?

Huzal hajlítása

Hajlító-fárasztó vizsgálat: 
Különbözô lágy huzalok hajtogatási próbája a 
„kifáradásig”, vagyis addig, amíg el nem törik. 
Sa tu ba fogva mindkét irányban vízszintesig haj-
to  gatjuk a huzalt, s megszámláljuk, hányadik 
hajlít ga tásra törik el.

5. Keress rugalmas fémbôl készült tárgyakat a 
kör nyezetedben!

Hajlító-terhelés vizsgálat: 
A különféle anyagból (acél, alumínium, réz) 
ké szült, de azonos (minimum 4 mm) átmérôjû 
ru dak rugalmasságát, teherbírását megvizsgál-
hatod (ös szehasonlíthatod) a következô mód-
szerrel. A rúd két végét két dobozzal (deszkával, 
téglával) tá  maszd alá az asztalon! Egy mércét 
állíts fel az asztalra, mérd meg az asztal és a rúd 
távolságát! A rúd közepére egy zsinóron akassz 
körülbelül 1 kg terhet. A rúd behajlását a mér-
cével lehet mér ni. A különbözô rudak behajlását 
egymás után mérd meg!

Mágnesezhetôség vizsgálata: 
Egy természetes mágnest közelíts különbözô 
fé  mek hez! Figyeld meg, hogy vonzza a mág-
nes! Végezd el a vizsgálatot lágyacél, hor gany-

Korrózió megfigyelése:
Különbözô anyagú (acél, alumínium, réz), tet szô-
leges méretû fémlemezdarabok szükségesek a 
megfigyeléshez. Minden lemezre tegyél 4-5 csepp 
sós vizet, valamint sósavat, és hagyd rajta né hány 
napig (esetleg a következô óráig)! Ezt a kí sérletet 
az elôzô tanórán kell elôkészíteni!
Figyeld meg az eredményt!

7. Melyik anyag felületén történt változás?

Rozsda az acélon

A rozsda a vas és néhány acél felületén oxidáció 
hatására kialakuló vörösesbarna színû, szemcsés 
vagy lemezes szerkezetû, könnyen leváló réteg.

8. Vegyél kézbe egy rozsdás vasat, majd nézd 
meg a kezedet! Magyarázd meg a jelenséget!

 (Utána természetesen alaposan mosd meg a 
kezedet!)

9. Milyen használati tárgyat célszerû nem rozs-
dásodó fémbôl készíteni?

Fémek a mágnes közelében

Rozsdás vasaló

Az oxidáció hatására a réztárgyak felületén kialakuló réteget 
patinának nevezik.

Patinás rézedények

zott vagy ónozott acél-, 
réz- és alumínium le me-
zekkel!

6. Melyik fémeket vonz-
za a mágnes?

D11 Fémek
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Fémek csoportosítása és jellemzô tulajdonsá gai

Név Fémcsoport Szín Jellegzetes tulajdonság  

vas  nehézfém  szürkésfehér  kemény, mágnesezhetô, rozsdásodik

alumínium  könnyûfém  ezüstös  puha, könnyû, oxidréteg védi

réz  színesfém  vörös  puha, oxidréteg védi, vegyületei mérgezôk

arany  nemesfém  sárga  lágy, korrózióálló

ezüst  nemesfém  fehér  puha, oxidréteg védi

higany  nehézfém  ezüstfehér  folyékony, mérgezô, párolog   
 

10. A táblázat alapján sorold fel, hogy milyen 
tu lajdonságai vannak a vasnak, az alu mí-
nium nak és a réznek! Hasonlítsd ôket össze 
pá  ro sával, és fogalmazz meg azonos sá go-
kat, különbségeket!

11. A táblázatból keresd ki azokat a fémeket,
• amelyek felületét oxidréteg védi,
• amelyek mérgezôek
• amelyek puhák
• amelyik folyékony halmazállapotú!

12. Milyen fémbôl készülhettek ezek a fémtár-
gyak?

A fémek tulajdonságainak megismerése se gít-
sé ged re lesz a fémtárgyak elkészítése során.

A fémek tulajdonságait gyakran ötvözéssel 
vagy hô kezeléssel javítják. Az ötvözet a fém másik 
fém  mel vagy egyéb anyaggal alkotott keveréke. 
A kohóból kikerülô úgynevezett nyersvas maga is 
öt vözet, mert sok szenet tartalmaz. A legismer-
tebb ötvözet a bronz, ami a réz és ón ötvözete. 
Öt vözéssel rozsdamentes acélt is lehet készíteni.

Az iparban vasnak csak a nagyolvasztóból kikerülô terméket 
ne vezik. Ennek további feldolgozása során elôállított anyagok 

neve már az acél.
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Lemezmegmunkáló mûveletek
Milyen szerszámokat ismersz fel a képen?
Használtad már valamelyiket?

D12

Fémlemezbôl kézmûves módszerrel sokféle 
hasz nos, szép tárgyat és alkatrészt készíthetünk.
A sikeres alkotáshoz elôbb meg kell ismerned a 
fém megmunkáló szerszámokat.

Kézmûves réztálca

Fémek megmunkálásánál használható 
szerszámok 

Mérés, elôrajzolás eszközei: vonalzó, ceruza, 
alkoholos filctoll, rajztû

Rajztû

Néhány fémen látható a 
ceruza nyoma, más faj-
tákon viszont nem. A rajz-
tûvel kar co lással minden 
fémlemezen lehet elôraj-
zolni a kívánt formákat. 
A karcolt ábrát nem lehet 
„radírozni”, azaz javítani, 
ezért nagyon pontosan 
kell rajzolni. Akinek nincs 
rajztûje, az az elôrajzolás-
hoz használhat tûhegyû 
al koholos filctollat is.

Darabolás, vágás eszkö-
zei: fémfûrész, lemezvágó 
olló 

Fémfûrész

1. Miben hasonlítanak, és miben különböznek a 
fa- és a fémfûrészek? 

Fûrészeléskor az egyik kezünkkel a fûrésznyelet 
fog juk. Másik kezünkkel megmarkoljuk a fûrész-
ke ret tôlünk távolabb esô függôleges szárát. 

A fû részelést kis szög alatt a munkadarab hátsó 
élén kezdjük meg! Ha az elülsô élnél kezdünk fû-
részelni, a fûrész fogai az éles sarkon kön nyen 
kitöredezhetnek. A munkadarabot min dig a fû-
ré szelés helyéhez legközelebb fogjuk be! Kézi fû-
részeléskor ügyelni kell arra, hogy a fû részlap tel-
jes hosszát kihasználjuk, ezért lehe tôség sze rint 
a mun kadarab legszélesebb részét fûrészeljük.

Fémfûrész használata

A fémfûrész egy ke ret  bôl és a benne ki feszített 
fûrészlapból áll. A fû  részlap ke  ményre ed zett 
a  nya  ga és a fo gak mé re  te, formája le  hetôvé te-
szi kü lön bözô fém a nya gok vá  gását. Sa já tos sá-
ga, hogy ez a fû  rész elôretol va vág.
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Satu

Lemezvágás: A kézi lemezvágó olló vékony 
fém lemezek vágására alkalmas, vágóéle rövid, a 
fogó része (erôkar) hosszú. A papírvágó ollónál 
erô sebb szerkezetû, keményebb anyagból készül. 
Több féle méretben, jobb és balkezes változatban 
ké szül.

Vágás lemezvágó ollóval

Sorjázás, csiszolás eszközei: fémreszelô, tû re-
sze lôk, csiszolóvászon

Különbözô fémreszelôk

A különbözô fémanyagok fûrészelése, vágá-
sa, fú rása során a megmunkált széleken kiálló 
fém for gács keletkezik, amit sorjának nevezünk. 
A sor ját reszelôvel vagy csiszolóvászonnal lehet 
el tá volítani.

Fémreszelô használata satuba fogott munkadarabon

Körlap kivágása 
és csiszolása csiszoló-
koronggal

Hajlítás eszközei: satu, laposfogó, hajlítósablon 
(fahenger)

Kombinált (általános) fogó, kúpos kerek csôrû fogó, 
laposfogó, oldalcsípô fogó

Pontos hajlításhoz a 
fémlemezeket rögzíteni 
kell, és célszerû valami-
lyen sablont használni.

Derékszögû hajlítást 
satuba fogva vagy egy 
faléc sarkára haj lítva le-
het elvégezni. Kö rí ves  
hajlításhoz hasz nál ha -
tunk különféle rúd  sab  lo -
nokat, lapos- és kú   posfo -
gókat.

Gépi satu
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Fémcsigafúrók

A fémcsigafúrók kúpos hegyûek, élkialakí-
tásuk és anyagszerkezetük miatt alkalmasak fém-
forgácso lás ra. Vastagabb (több mint 1 mm) anya  -
gok fú rá sát speciális hûtô-, kenôfolyadék adagolá-
sával cél szerû végezni. A fémfúráshoz a munka-
darabot min dig biztonságosan rögzíteni kell.

2. Mi a különbség a fa- és a fémfúrók kö zött?

Fémlemez fúrása

A lemez alkatrészek kifúrása: a fúrás berajzolt 
helyét kalapáccsal és pontozóval elôre be kell 
(ütni) je lölni, így a fúró nem csúszik el. A mun -
kadarab (le mez) alá fa alátétet kell helyezni. 
A lemezt sikat tyúval vagy laposfogóval kell fog-
ni fúrás közben.

Fúrás segédeszközei: sikattyú, gépi satu

Sikattyú

A sikattyú (kézi 
sa tu) fémlemezek 
biz tonságos meg fo-
gá sát segíti.

Így kell gépi satuval rögzíteni a fémanyagot fúrás közben

Felületkezelés: Az alumínium és a réz felületét 
oxid réteg fedi, így külön védelmet nem igényel-
nek. A vas- és acéltárgyak rozsdásodnak, ezért 
felületüket festék- vagy lakkbevonattal kell vé de-
ni. Festés és lakkozás elôtt a felületet tisztára kell 
csi szolni. A felületkezelés eszközei: csiszolópapír 
vagy csiszolóvászon, törlôrongy, ecset.

Ha bármelyik szerszám használata során ne-
hézségbe ütközöl, kérj segítséget tanárodtól!Pontozó

Fúrás eszközei: 
fúrógép, csigafúrók

Szerszámok Felhasználási javaslat       

vonalzó és ceruza  mérés, elôrajzolás

rajztû elôrajzolás fémlemezre

fémfûrész fémanyagok darabolása

lemezvágó olló lemezvágás 

fémreszelô sorjázás

tûreszelô sorjázás

csiszolóvászon sorjázás

sikattyú lemezfogás fúrás közben

satu fémanyagok rögzítése

gépi satu  fémanyagok rögzítése

laposfogó  lemezhajlítás

fúrógép  furatkészítés

fémcsigafúró  furatkészítés

pontozó és kalapács furatközéppontjának jelölése
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Fémmunka
Síp
 

D13

A sípnál a levegô mozgása okozza a hangha-
tást. Az ajaksípoknál a befújt levegô a nyílás-
sal szemben lévô éknek (ajaknak) ütközik, ahol 
örvények keletkeznek. Az örvényképzôdés függ 
az áramlás sebességétôl, így erôsebb befújás 
ese tén maga sabb hang szólal meg.

Anyagszükséglet: 
1 db 120 mm x 60 mm-es nagyságú, 0,5 mm vas-
tagságú  alumínium le mez. 

Eszközök: 
mérôeszköz, karctû, lemezvágó olló, fémreszelô, 
la posfogó, satu, segédlemez (a kivágásnál leesô 
le mezdarab), fahenger.

Az elkészítés menete:
Elôrajzolás (mérôeszköz, karctû).
Vágás (lemezvágó olló).
Az élek és forgácsmaradékok lecsiszolása (fémre-
szelô).
A sarkok lekerekítése (fémreszelô).
A síp szájának kialakítása hajlítással (laposfogó, 
segédlemez).
A síp szájának elhajlítása derékszögben (la-
posfo gó).
A síp testének hajlítása – körforma kialakítása (sa-
tu, fahenger).
A síp szájának borítása.

Kipróbálás: 
A síp két oldalán a nyílást tenyérrel el kell takarni, 
miközben a síp szájába belefújunk.

Mire kell figyelni? Mik a leggyakoribb hibafor-
rá sok?
• A „T” forma hibás kivágása
• A síp szájának túl szoros hajlítása – túl keskeny 

lesz a rés, nem jut be rajta elég levegô, a se-
gédlemezt nem lehet kihúzni

• Hajlítás közben eltörik az anyag
• A síp testének ellentétes irányú behajlítása – a 

be fújt levegô nem jut be a síp testébe

A síp mûszaki rajza
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Fémmunka
Lemezforgó

D13

A lemezforgó egy régi játék. Anyaga 0,5 mm vas-
tag fémlemez, ami lehet acél, réz vagy horgany 
(az alumínium túl puha). Méretei az arányok 
meg tartá sával szabadon változtathatók.

Anyagszükséglet: 
Forgórész: 40 mm x 40 mm-es fémlemez
Tartó: 20 mm x 150 mm-es fémlemez 

Eszközök: 
mérôeszköz, rajztû, lemezvágó olló, 2 mm fém-
csiga fúró, fémreszelô

Az elkészítés menete:
A forgórész elkészítése: A lemez két egymás-
sal szem beni sarkát kb. 10 mm sugarú negyed 
kör ív ben kell meghajlítani, egymással ellen-
tétes irány ban. A hajlítás segédeszköze lehet 
egy ki csi ra gasztóstift vagy egy vastag filctoll 
(példáultáblafilc).
A tartórész elkészítése: A furatok, a saroklevágás 
és a hajlítás helyének elôrajzolása a rajz szerint. 
A rajzoláshoz célszerû rajztût használni.

Furatok és a saroklevágás elkészítése, a lemez 
éleinek csiszolása szükség szerint.

A tartót a rajz méretei szerint a fényképen 
lát ható formára kell meghajlítani. A lemez két 
vé ge legyen párhuzamos. A derékszögû hajlítás-
hoz célszerû két fenyôlécdarab közé fogni a fém-
lemezt a satuban. Az íves hajlításhoz alkalmas a 
stift vagy a filctoll. 

Lemezforgó rajza

Meghajlított lemezforgó

Szerelés: 
A forgórész egyenes sarkait a tartó furataiba 
kell beilleszteni, és a tartót úgy beállítani, hogy 
a forgórész könnyedén forogjon.

Kipróbálás:

A kezünkbe fogva belefújunk a forgórész felhaj-
tott sarkába. Ha nehezen forog, távolítsuk egy pi-
cit a tartó két szárát, ügyelve arra, hogy ne essen 
ki a forgórész!

D13 Fémmunka
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Mûanyagok
Nézz körül a környezetedben! Hány olyan tárgyat látsz, 
amely mûanyagból készült vagy mûanyag részei is 
vannak?

D14

Az elsô mesterséges alapanyagú mûanya gok 
körülbelül 100 éve jelentek meg. Azóta fo lya-
ma to  san újabb és újabb mûanyagfajtákat talál-
nak fel és gyártanak.

A mûanyagok mesterségesen elôállított anya-
gok. Legtöbbjük alapanyaga még ma is szénbôl, 
kô olajból és földgázból készül, egyéb anyagok 
(pél dául a mész, víz, klór, levegô) hozzáadásával. 
Szin tén fontos nyersanyaga a cellulóz, és egyre 
na gyobb jelentôségük lesz az egyéb növényi 
nyer s anyagoknak (magas keményítôtartalmú 
nö  vények, például kukorica, rizs, búza) is. A mû -
anyagok alapanyagait a nyersanyagokból a vegyi-
par állítja elô, amely a felhasználók igényei sze rint 
sokféle új, kedvezô tulajdonságokkal ren del kezô 
mûanyagfajta létrehozására képes. A mû anyag 
termékeket az alapanyagokból mindig va lamilyen 
hôkezeléses eljárással állítják elô.

A mûanyagok tulajdonságaik miatt sokféle ter-
mé szetes anyagot helyettesítenek: üveget, féme-
ket, fát és különbözô más anyagokat. 

1. Melyik széket hol használnád?

Általános tulajdonságok  

A mûanyagok egy része melegítés hatá sá ra 
lá gyul, hû tés hatására szilárdul, közben for-
máz ható, és ez a folyamat többször meg is-
mételhetô. Az ilyen mûanyagokat hôre lágyu-
ló  nak nevezzük. A mûanyagok másik csoportja 
csak egyszer, a gyártás során kezelhetô hôvel. 
Újabb hevítés ha tására már nem lágyulnak 
meg, hanem kémiai le bomlás következik be. 
Ezek a hôre keményedô mû anyagok.

Anyagvizsgálat

Hôre lágyulás vizsgálata: Egy csipesszel vagy 
fo  gó  val márts forró vízbe néhány percig külön-
bö zô mûanyagdarabokat (bakelit, PVC, PET-pa-
lack)! Vedd ki ôket a vízbôl, és egy fémcsô da rabon 
óvatosan próbáld meghajlítani min degyiket!

2. Melyik mûanyag hajlik (lágyul) felmelegítve, és 
melyik nem? A lágyuló darabokat hajlítás után 
mártsd hideg vízbe! Mit tapasztalsz?

Tépési, nyúlási próba: A mûanyag fóliák felhasz-
ná  lása (például PE sárkány készítése) elôtt érde-
mes ellenôrizni a teherbírásukat. A vizsgálatot 
kü lönbözô lágy anyagmintákon végezd el! Pél-
dá ul PE szatyor, folpack, PVC zsugorfólia.

3. A fóliát fogd meg két szélén a kezeddel, az uj-
jaid ne szakítsák be az anyagot, lassan próbáld 
nyúj tani! A próbadarabokat mérd meg nyújtás 
elôtt és utána is! Az eredményeket foglald táb-
lá zatba!

Ragaszthatóság vizsgálata: próbálj különféle 
mû anyagokat összeragasztani a háztartásban 
elô for du ló folyékony ragasztókkal.

4. Melyik ragasztó milyen mûanyagokat ragasz-
tott, és melyeket nem? Tapasztalataidat fog-
lald táblázatba.
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Felhasználás szempontjából fontos 
tulajdon sá gok a fémekkel összehasonlítva

Elônyös tulajdonságok:
•  Kicsi a sûrûségük, könnyebbek;
•  nem igényelnek felületkezelést;
•  általában jó elektromos szigetelôk (bár vannak 

már vezetô mûanyagok is);
•  nagy tömegben, olcsón elôállíthatók;
•  könnyen megmunkálhatók, forgácsolás nélkül 

alakíthatók;
•  a hôre lágyuló mûanyagok teljes mértékben új-

ra feldolgozhatók;
•  egyes mûanyagok átlátszók.

Hátrányos tulajdonságok:
•  Általában kicsi a szilárdságuk, de például a 

szál  erôsítésû mûgyanták szilárdsága és ru gal-
mas  sá ga elérheti a fémekét;

•  elöregednek;
•  a hôre keményedô mûanyagok kivételével 

rossz a hôállóságuk és hôvezetô képességük, 
kisebb a rugalmasságuk.

A legyakrabban használt mûanyagok

A mûanyagok fô fajtáinak elnevezése azok 
ké miai összetételétôl függ. Ezeket nem kell 
meg  tanulni, hiszen még kiolvasni is nehéz. 
Ugyan akkor a mûanyagok köznapi elnevezé-
sei ezek  nek a kémiai elnevezéseknek a rövidí-
tésébôl szár  maznak. Ezek többségét érdemes 
meg je gyez ni.
• Polisztirol (PS): csomagolóanyag, élelmi szer 

 cso magolás, eldobható pohár, tányér, evô-
eszköz. A habosított polisztirol (például hun-
garocell) a leggyakrabban használt hô szi getelô 
anyag, többek között hûtôtáskák anya gaként, 
illetve csomagolásra, épületek hô szigetelésénél 
alkalmazzák.

• Polietilén-tereftalát (PET): üdítôspalack, fó lia, 
mikrohullámtûrô edény és csomagolás.

•  Polivinil-klorid (PVC): hajlékony és kemény 
 csö  vek, elektromos vezetékek bevonata, zu-

hany füg  göny, ablakkeret, padlóburkoló.

•  Polipropilén (PP): élelmiszeripari csomagolás, 
háztartási eszközök, palackok kupakja.

•  Polivinilidén-klorid (PVDC): csomagoló a nyag, 
folpack fólia.

•  Polietilén (PE): szatyor, zacskó, mûanyag pa-
lack, vízvezetékcsô.

•  A celofán cellulóz alapú, vékony, átlát szó 
(mûanyag fóliához hasonló kinézetû) a nyag. 
Celofánból készül a cellux ragasztó sza lag.

•  Poliamid (PA), poliakrilnitril (PAN), poliészter 
(PES): textilipari szálanyagok

•  Akrilnitril-butaidén-sztirol (ABS): elektronikai 
eszközök borítása (például monitor, nyom ta-
tó, billentyûzet).

• Polimetil-metakrilát (plexi): átlátszó vagy szí-
ne zett lemezek, lámpabúrák.

A gumi egy olyan mûanyag, amit nem minden-
ki tekint mûanyagnak, hiszen más a neve. A gumi-
faj táknak körülbelül a fele készül természetes 
kau csukból, a többi nyersanyaga a vegyipar által 
gyár tott kaucsuk. Jelentôs különbség van a ru há -
zati gumik (zsinórok, szalagok) és a gépjármûvek 
gumi abroncs között.

Elôállítás közbeni környezetszennyezés, 
hulladékkezelési problémák 

A mûanyagtermékek alapanyagainak vegyipari 
elôállítása (nyersanyagok átalakítása, keverése) 
jelentôs környezetszennyezési kockázattal jár.

A mûanyagok a természetbe kerülve nem 
bom  la nak le, néhány fajtájuk (amit a keres ke-
de  lem le bomlónak nevez) apró darabokra esik 
szét. A na  gyobb darabok, de a szabad szemmel 
lát  hatatlan darabkák is a természetes vizekbe ke-
rül ve ve szélyt jelentenek az élôvilágra.

Az újrahasznosít ha tó mûanyagok össze  gyûj té-
se és feldolgozása fon tos fela dat. A háztar tás ban 
elôforduló cso ma goló mûanyagok (pa lackok, fó li-
ák, dobozok) ke ze  lé  sére a szelek tív hul la dék gyûj-
tés jó meg   oldás. A többi fe les   legessé vált mûa nyag -
   ból készült tárgy össze gyûjtése és keze lé se (szét -
bontása, újra fel dol gozása) még nem va ló sult meg 
tel jes körûen.

D14  Mûanyagok

Szegény madár!

A mûanyagok többsége (különösen a 
hôre lágyu ló fajták) gyúlékony. A hét-
köznapi felhasználás so rán ügyelni

kell arra, hogy a mûanyag tár gyak ne ke rül-
je nek nyílt láng vagy sugárzó hô köze lé  be, 
mert megolvadhatnak és meggyulladhat nak! 
Kály hában sem szabad elégetni ôket, mert sok 
egész ségre káros anyag keletkezik.
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Mûanyagok megmunkálása
Láttál már 3D nyomtatót munka közben?
Tudod, hogy milyen anyagból készíti a tárgyakat?

D15

Sokféle mûanyag kapható a kereskedelemben 
le mez, fólia, csô és egyéb profil formájában. Új 
tár gyak készítésére a háztartásban kidobásra 
szánt mûanyag csomagolóanyagok, dobozok, 
fla konok, fóliák is alkalmasak. Megmunkálásuk 
köz ben jól megfigyelhetôk a fizikai tulajdonsá-
gaik. Az alakításukhoz szükséges szerszámok 
nagy részét már ismered, mert használtad a 
fa- és fémtárgyak készítése során, de lesznek új-
don ságok is.

A mûanyagmegmunkálás mûveletei 
és eszközei 

Elôrajzoláshoz a vékony alkoholos filctoll a leg-
jobb. A hagyományos íróeszközök (ceruza, toll) 
nem hagynak tartós nyomot a mûanyagon.
A kar   colás sem ajánlott, mert a karctû könnyen fél -
re csúszik, kitörölhetetlen nyomot hagyva. A mû -
 anyag felü le teket nem érdemes csiszolni, si ma 
felületük sérül, elvesztik a fényüket.

Vágás, darabolás. A vékonyabb fóliákat, fla ko-
nokat ollóval, késsel tudod vágni. A vasta gabb le -
mezeket, dobozokat vághatod fémfû résszel vagy 
lombfûrésszel. Fûrészelésnél figyelned kell ar  ra, 
hogy minél apróbb fogazatú fûrészt vá lassz, mert 
így lesz finomabb a vágási felület.

Hôre lágyuló mûanyagok lombfûrészelésénél 
fo lya matosan, egyenletesen kell mozgatni a szer-
szá mot, különben a szálra könnyen ráolvad a mû-
anyag, ami a fûrészlap töréséhez vezet.

Új eszköz a hôdrótos polisztirolhab- (nike-
cell, hungarocell) vágó, ami hasznos segítség a 
kü lön  bözô makettek és modellek építése során. 
A ke  retbe kifeszített huzalt (vágószálat) elekt-
ro mos áram melegíti fel olyan hômérsékletre, 
ami képes a habszivacs, más habanyag, esetleg 

mû  anyaglemez megolvasztására és elpárologta-
tá sá ra. Használatuk esetén fontos szellôztetnünk. 
Elônye, hogy ily módon kiváló minôségû vá gási 
fe lület keletkezik, és bonyolult figurákat is ki le-
het vele vágni. A hôdrótos vágók sokféle ki vi tel-
ben kaphatók.

Az asztali változatnál az alapon lévô beosztás 
és egy vezetôrúd segít az egyenes és szögben 
tör ténô vágásoknál. A mûanyagot kell a tálcán 
moz gat ni, figyelve, hogy az elôre megrajzolt 
vonal men tén tudjon vágni a fémszál. Vigyázni 
kell a moz gatás sebességére! Ha túl gyorsan 
moz gatod, a szálnak nincs elég ideje megolvasz-
tani az anyagot, ha túl lassan, akkor nem csak 
a vágás he lyénél olvasztja meg a mûanyagot. 
Használatánál figyelni kell arra, hogy a forró, 
legalább 80 °C hômérsékletû huzal égési se-
bet okozhat. A drágább modelleken állítható 
a vágási hômérsék let, ezért ezekkel plexi- vagy 
más hôre lágyuló mû  anyag lemezek is meglehe-
tô sen pontosan dara bolhatók.

Hungarocell vágása fûrésszel

Hôdrótos 
mûanyagvágó

Tárgyak mûanyaglemezbôl
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Alakítás. A mûanyagok reszelôvel, csiszolópapír-
ral ala kít ha  tók. Csak a fûrészelési felü let egye -
netlenségeit simítsd le reszeléssel, csiszolással.

A melegen való hajlítás a hôre lágyuló mû-
anya gok különleges formázási módja. Biztonsá-
gosan és eredményesen melegíteni for ró vízzel, 
haj szárítóval, esetleg hôlégfúvóval le het. A meg-
lágyult mûanyag szabadon alakítható, és lehûtve 
megtartja formáját. A hajlításhoz csak annyira 
kell felmelegíteni az anyagot, hogy az képléken-
nyé váljon. Ehhez általában 100 fok feletti hômér-
sékletre van szükség, ezért célszerû vastag, hôálló 
munkakesztyût viselni. Mivel általában nem is-
merjük a hajlítandó anyag képlékennyé válá sához 
szükséges hôfokot, ezért azt ki kell kísérletezni. 
Ehhez célszerû beállítható hôfokú hôlég fúvót 
használni. A hôlégfúvó használata során fi gyelni 
kell, hogy mekkora távolságról és mennyi ideig 
fújjuk a mûanyag munkadarab felületére a for ró 
levegôt.

Meghajlított 
mûanyaglemez

Bôrlyukasztó készlet

Bôrlyukasztó 
alkalmazása

Ragasztópisztoly 
alkalmazása

A ragasztópisztoly szintén alkalmas mû anyag 
tárgyak ragasztására. Ez a szerszám hôre lá-
gyuló mûanyag rúddal ragaszt. Az olvadt ra-
gasz tó rudat a ragasztani kívánt felületre kell 
nyom ni, ahol az néhány másodperc alatt meg-
szilár dul. A vékonyabb anyagok (pél dául az 
üdítôspalackok) azonban megolvadnak, de  -
formálódnak a hô hatására. Vékony mû anyag-
fóliákat mûanyaghegesztéssel is egy más hoz le-
het rögzíteni.

Fóliahegesztôk

Furatkészítés. A vastagabb anyagokba fúróval 
és fúrógéppel készíthetsz lyukakat. A fúráshoz 
fémcsigafúró a célszerû. Mûanyag lemezeknél is 
elô kell ütni a furat helyét pontozóval. A fóliákat 
és vékony falú flakonokat egyszerûbb bôrlyu-
kasztóval lyukasztani.

Szerelés. Mûanyag tárgyak alkatrészeit leggyak-
rab ban ragasztással rögzítik egymáshoz. Mû-
anyagok esetében különösen figyelni kell a 
meg felelô ragasztó kiválasztására. A mûanyag-
ra   gasztók sok esetben az adott mûanyagfaj ta 
oldószerei (például a Technokol Rapid oldja 
a hungarocellt). A ragasztók csomagolásán a 
gyár  tó ugyan feltünteti azokat a mûanyagfajtá-
kat, amelyekhez alkalmazhatók, de sokszor 
nem tudod pontosan, milyen anyag az, amit 
ra  gasztani szeretnél. A mûanyagok ragasztása 
elôtt feltétlenül végezz ragasztási próbát!

A megmunkálási mód, a megfelelô szerszám, a 
ragasztó vagy melegítôeszköz kiválasztásakor 
mindig figyelembe kell venni az adott mû anyag 
sajátosságait!

11548 technika25 CS5 2020jun28.indd   201 2020.06.29.   10:27



202

Mûanyagmunka
Körmöcske  

D16

A körmöcske vagy szarvacska esetleg tüske – ki 
me lyik elnevezését szereti jobban – régi esz-
köz. Tulajdonképpen egy körkötô segédesz-
köz, amellyel zsinórokat lehet készíteni. Ma 
már sokféle faj tá ja kapható. De miért adnánk 
ki érte pénzt, ha mi is elkészíthetjük, ráadásul 
egy olyan dologból, amit különben kidobnánk? 
Körmöcskét könnyen le het készíteni bármilyen 
kisebb méretû hengeres mû anyag dobozból.

Anyagszükséglet:
A mi körmöcskénk anyaga egy pezsgôtablettás 
do boz.

Eszközök:
mérôeszköz, filctoll, fúrógép, fémcsigafúró M5 mm,
lombfûrész, lombfûrészasztalka, csiszolópapír

Az elkészítés menete:
A pezsgôtablettás dobozt vágd 
fél  be – fûrészeld el a felénél ke-
reszt ben –, így kapsz egy csövet.

A csô egyik végétôl 20 mm-re 
raj zolj alkoholos filccel körben egy 

A körmöcske 
elkészítése lépésenként

vonalat. A körvonalon egy más tól azonos távol-
ságra jelölj be négy pontot! A bejelölt pontokon 
lyukaszd át a csövet 5 mm át mérôjû fúróval.

A csô végétôl a furatokig vágj négy nyílást 
lomb fûrésszel az ábra szerint! A nyílások a csô vé -
génél 10 mm szélesek legyenek.

A vágott éleket és a körmök sarkait csiszold 
simára. A körmökrôl jobban le lehet szedni a 
szemet, ha azok kissé kifelé állnak. Lágyítsd meg 
az anyagot forró vízben vagy hôlégfúvóval! 
Hajlítsd meg a körmöket, körülbelül 5-10 fok-
kal, majd hûtsd le!

A körmöcskézést csak elkezdeni nehéz, utána 
már alig lehet abbahagyni, amíg bírjuk fonallal.

Valóban nehéz elmagyarázni, hogy hogyan 
kell kezdésnél elrendezni a fonalat, azt látni kell.

Szerencsére az interneten rengeteg olyan 
videó van, ami ezt elmagyarázza. Arra is ott ta-
lálsz ötletet, hogy utána mi minden készíthetô az 
elôállított méteres zsinórból.
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Mûanyagmunka
Mûanyag kulcstartó  

D16

Anyagszükséglet:
5 x 5 cm hôre lágyuló mûanyag lap tetszés sze-
rin ti színben, kulcskarika, zsinór.

Eszközök:
mérôeszköz, alkoholos filctoll, olló, fúrógép, 
fém csi gafúró, lombfûrész, lombfûrészasztalka 
és szo rító, fémreszelô, csiszolópapír

Az elkészítés menete:
Tervezd meg a saját kulcstartódat! Egy 5 x 5 cm 
nagyságú vastagabb papírlapra rajzold meg az ál-
talad elkészíteni kívánt formát, és vágd ki! 2 mm 

vastag PVC lemezbôl egyszerûen, lehet kulcstartót 
készíteni!

Az alaklemez körbe rajzolásával a kívánt for-
mát alkoholos filctollal rajzold fel lemezre, utána 
lombfûrésszel vágd ki!

A kulcs felfûzéséhez szükséges furatot készítsd 
el megfelelô méretû fémcsigafúróval és fúrógép-
pel! Ne felejtsd el a furat helyét fúrás elôtt ki pon-
tozni!

A vágási felület éleit finom csiszolópapírral kell 
le csiszolnod.

A PVC lemezt (csipesszel) forró vízbe mártva le-
het lágyítani, majd hideg domború felületen (pél-
dául fémcsô) formára hajlítani.

További ötletek:

D16  Mûanyagmunka
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Mûanyagmunka 
Polietilén sárkány 

 

D16

Anyagszükséglet:
1 db vékony, könnyû polietilén fólia,  57 cm-es 
x 37 cm (például festésnél használatos taka ró-
fólia), 2 db 40 cm hosszú hurkapálca, cellux, zsinór 
(vé  kony, de erôs), gemkapocs.

Eszközök:
Mérôeszköz, vonalzó, filctoll, olló

Az elkészítés menete:
Rajzold a sárkány formáját a fóliára (filctollal)!

Vágd ki ollóval a sárkány formáját, ne felejts el 
az oldalsó sarkoknál visszahajtható fület rá hagy ni 
a kantár rögzítéséhez!

A levegôterelô nyílásokat úgy tudod kivágni, 
hogy a fóliát félbehajtod a kör felénél, így fél kör 
alakot kell kivágni.

Rögzítsd a hurkapálcákat celluxszal mindkét 
vé gükön és középen több helyen!

A kantár egy 100 cm-es zsinór, közepére kösd 
fel a gem  kapcsot, kantárt a visszahajtható fülek-
be fûzd be, kösd meg, celluxszal ragaszd be!

Használat elôtt az eresztôzsinórt a kantáron le -
vô gemkapocshoz kell kötni.

A siklósárkányt a rajzon látható négyzetháló se-
gít  ségével tetszés szerint többféle méretben le-
het elkészíteni.

Viszonylag gyenge szélben is jól repül, az erôs 
sze   let azonban nem bírja.
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Mûanyagmunka 
Mire jó a hungarocell? 

 

D16

A hungarocell, mint ahogy azt a mûanyagokról 
szó ló leckékbôl már megtudtad, habosított po-
lisztirol (EPS). Lé te zik egy sûrûbb, keményebb vál-
to zata, ez az XPS.

Barkácsáruházakban könnyen beszerezhetô, 
na gyobb táblák, különbözô profilú rudak for má-
já ban. Hobbiboltokban hungarocellbôl ké szült 
tes teket, például gömböket, tojásokat, gyû rû ket 
le het kapni. A háztartásokba is sok poliszti rol be-
kerül, elsôsorban csomagolóanyag for má jában. 
Az XPS anyagok színe általában vilá gos kék, de 
elôfordul más színekben is.

A polisztirolhab késsel vagy fûrésszel darabol-
ha tó. Egy hôdrótos vágóval szinte bármilyen íves 
for ma kialakítható belôle. Némi gyakorlás után 

Hungarocellt vágni izgalmasabb, mint fát fû ré-
szelni, és meglepôen sokféle dolgot lehet belôle 
al  kotni. Készíthetô nagyobb méretû dekoráció, 
egy  szerûbb modellek, makettek.

Színes XPS

Hungarocell alapanyagok

könnyedén ki lehet vágni vele betûket, számokat, 
fi gurákat, amiket tovább lehet díszíteni. A vágási 
fe lületeket csiszolópapírral lehet alakítani, simíta-
ni. Figyelni kell a keletkezô hulladék megfelelô 
el helyezésére! A hungarocell nem rakható szelek-
tív gyûjtôbe, csak hulladékudvarban adható le!

A kivágott darabok festhetôk, egymáshoz ra-
gaszt  hatók. Egyes vegyszerek oldják a hungaro-
cellt, ezért festés, ragasztás elôtt mindenképpen 
pró   bálni kell végezni. Szalvétatechnikával is lehet 
díszíteni.

Hungarocell díszítése

Dekoráció Makett

D16 Mûanyagmunka
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Gépek szerepe az életünkben
Sorolj fel gépeket!
Milyen gépeket használtál már?

D17

Gépek a környezetünkben 

Bizonyára hosszú volt a felsorolás, hiszen csak 
szét kell nézni a környezetünkben, és számta-
lan gépet lát hatunk. Ma már el sem tudnánk 
kép zelni az éle tünket gépek nélkül, hiszen azok 
meg könnyítik az életünket, mindennapos te vé-
keny  ségeinket. De mit nevezünk gépnek? A tu-
dományos meghatározás szerint a gép ener giát 
átalakító vagy munkát végzô szerkezet.

Ha egy gépet tanulmányozunk, elôször azt kell 
ki deríteni, hogy milyen feladat elvégzésére hoz-
ták létre. Ez sokszor nem is olyan nehéz. A var-
ró  gép varr, a mosógép mos, a fényképezôgép 
fény képet készít, a számítógép viszont már nem 
csak számít. A gép nevébôl nem mindig lehet ki-
kö vetkeztetni, hogy mi az alapfeladata. Mit csi-
nál pél dául egy lépegetô exkavátor? Nézd meg a 
lépegetô exkavátor képét! Arra biz to san rájössz, 
hogy mi az alapfela da ta. Annak, hogy ho gyan 
tud „lépegetni”, érde mes utánanéz ni!

Lépegetô exkavátor

1. Mi a kerékpár alapfeladata?

Az alapfeladat meghatározása után azt kell 
meg vizs gálni, hogy azt hogyan valósítja meg. 
Minden gép mûködtetéséhez szükség van valami-
lyen energiára. Ez lehet emberi izomenergia, de 
lehet másfajta energia is.

villanymotor

fogaskerekek

fúrófej
(tokmány)

Az elektromos fúrógép elektromos árammal 
mû ködik. Ezt a villanymotor alakítja át forgó 
moz  gássá. Az elektromos fúrógép erôgép része 
te  hát a villanymotor. A forgómozgást fogaske-
re kek to váb bítják a fúrófejhez, más néven tok-
mány hoz. A köz lômû a fogaskerékhajtás. A mun -
kavégzô rész a fúrófej. Magát a fúrást a tok-
mány ba befogott csi gafúró végzi.

A fúrógépnél a csigafúró, amely a furat kiala kí-
tá sát végzi, szerszám. Szerszámnak azt az eszközt 
nevezzük, melyet kézi vagy gépi erôvel moz gatva, 
valamilyen anyag megmunkálására hasz nálunk.

4. Keresd meg a kerékpáron az erôgép részt és 
a munkavégzô részt! Mi köti ezeket össze, 
azaz mi a kerékpáron a közlômû?

2. Milyen energia mûködteti a kerékpárt?
3. Milyen energia hajtja a gépkocsit?

A gépek általános felépítése  

A gépek rendszerint három fô részbôl állnak. 
Az elsô felveszi az energiát, és a gép mûködé-
séhez szükséges energiává alakítja – ez az erô-
gép rész. A második rész az energiát továbbítja, 
esetleg módosítja – ez a közlômû. A harmadik 
rész az ener giát felhasználja, tehát munkát vé-
gez, ezért ezt munkavégzô résznek hívják.

Az elektromos fúrógép részei
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Gépek szerepe az életünkben
Sorolj fel gépeket!
Milyen gépeket használtál már?

Gépek a kezdetektôl napjainkig  

Már a legrégibb történeti népeknek is voltak kez-
det  leges gépeik. Gépnek tekinthetjük az ôskori 
em  ber által használt görgôt és az abból kialakult 
ke  reket. Ezeket nehéz tárgyak mozgatásánál, 
szál lításánál használták. Egyszerû gépnek számít 
az ék és a lejtô is. Egy farönköt könnyebb széthasí-
tani, ha éket verünk bele. 

5. Elgondolkodtál már azon, hogy mit jelent, 
hon nan ered az éket ver közé szólásunk?

Farönk hasítása baltával

Nehéz tárgyakat fel lehet helyez-
ni egy maga sabb helyre, ha több 
ru  dat vagy deszkát hoz zá  tá-
masz  tunk, és azon toljuk, gör-
dít  jük fel. A hegyek köré épített 
szer    pentinút nem más, mint egy 
fel   tekercselt lej tô. De felteker-
cselt lejtô a csa var is.

Facsavar

A falkirki kerék egy forgózsilip Skóciában. Ez egy hatalmas 
emelô, mely hajókat képes átemelni két eltérô vízszintû csator

na között. Érdemes megnézned az interneten a mûködését be mu
tató videót!

Teher emelésére vagy mozgatására szolgáló 
egy  szerû gép az emelô, ami nem más, mint egy 
ten  gely körül elforgat-
ható rúd. Egy na gyobb 
tár gyat, amit nehéz meg-
moz  dítani, egy alá du-
gott rúd dal már meg 
le  het emelni. Ezt hívják 
egy   karú emelônek. Ha 
a rúd nem a vé gén van 
meg    támasztva, két  karú 
e  melôrôl be  szé lünk. Víz -
át  e melésre, ön  tö  zés re is 
hasz   nálják, i lyen el   ven 
mû ködik a gé mes kút. 

6. Figyeld meg, milyen alakja van a baltának!

Gémeskút

Az egyszerû gépeket ma is használjuk a min-
dennapi életünkben. Emelôrendszerû egyszerû 
gép az emelô, a csiga és a hengerkerék, lejtôrend-
szerû a lejtô, a csavar és az ék. Szinte minden 
gépünkben felleljük valamelyiket, sôt azt is meg-
figyelhetjük, hogy ezek végzik a hasznos munkát, 
ami általában anyagátala kítás vagy elmozdítás. 

7. Keress érdekességeket a gépek történetébôl! 
Válasz ki egyet, és mutasd be a társaidnak is! 

8. Tanulmányozd figyelmesen az általad hasz-
nált szerszámokat, és keress rajtuk emelôt 
vagy éket!

9. Próbáld meg a kerékpár vagy talicska elsô ke-
rekét felemelni egy lépcsôfokra, majd ugyan-
arra a lépcsôfokra feltolni egy odatámasztott 
deszkán. Van különbség?

A gép egy összetett szerkezet, mely az ember 
mun káját megkönnyíti vagy helyettesíti. Velük el 
tudunk végezni olyan felada to kat is, ame lyekre 
pusztán saját izmaink erejével nem lennénk 
képesek, ráadásul gyorsabban és sok szor olcsób-
ban, pontosabban. Olyan munkát is el tudnak 
végezni, amely az em  ber számára veszélyes vagy 
lehetetlen. Fáradhatatlanok, egészen addig, míg 
biztosítani tudjuk a mûködésükhöz szüksé ges 
e nergiát.

10.  Mit gondolsz, az a feladat, amit a képen 
látható mély ten  geri kutatórobot végez, az az 
ember szá mára ve szélyes vagy lehetetlen?

D17 Gépek szerepe az életünkben
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Modellezés
Léggömbhajtású kocsi
 

Anyagszükséglet:
1 db 30 x 30 x 120 mm-es fenyôfaléc, 1 db 16 mm 
át mérôjû és 30 mm hosszú PVC csô a léggömb 
rög zítéséhez, 1 db 5 mm átmérôjû és 30 mm 
hosszú szívószál, a levegô befújáshoz, 4 db 40 mm 
át mérôjû mûanyag kerék, 4 db 16–20 mm hosszú 
hu zalszeg.

Eszközök:
mérôeszköz, ceruza, illesztôfûrész, pillanat szo-
rító, faráspoly, csiszolópapír, állványos fúró-
gép, facsigafúró M16, M5, M2, kalapács, ha ra-
pófogó.

Az elkészítés menete:
Rajzold be a furatok középpontjait, majd fúrd ki 
ôket. A két zsákfurat érjen össze. Az alsó ábrán 
a léggömbrögzítô mûanyag csô zsákfurata és a 
szívószál furata látható. Ha fémcsigafúrót hasz-
nálsz, célszerû a zsákfuratot a szívószál helyénél 
kicsit mélyebbre fúrni.

Rajzold be a szögek helyét! Érdemes a helyüket 
kicsit beütni egy szöggel!

Alakítsd ki a kocsi elejét tetszés szerinti formára 
fûrésszel vagy ráspollyal. Ügyelj arra, hogy ma-
rad  jon elegendô hely a kerekek rögzítéséhez!

Fúrd ki a kerekek közepét a 2 mm-es fúróval.
A kerekek rögzítésére a legegyszerûbb meg-

oldás a szögezés. A jó forgás érdekében a ke rék 
furata nagyobb legyen, mint a szög vastag sá ga. 
A szöget nem kell teljesen beverni, hagyni kell 
körülbelül 2 mm helyet.

A modell elkészíthetô más méretben, másfajta 
ke    rékkel is, a lényeg az, hogy a tömege kicsi le-
gyen, és a kerekei szabadon forogjanak, külön-
ben a léggömbben tárolt levegô nem tudja meg-
hajtani.

A léggömb elsô felfújása a szívószálon keresz-
tül nehéz, ezért célszerû a lufit összeszerelés elôtt 
fel  fújva kicsit nyújtani.

A mûszaki rajzokról, bár azok nem méretará-
nyo sak, jól leolvashatók a megfelelô méretek.

Furatok elhelyezése

Léggömbhajtású kocsi háta

D18
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Modellezés
Gumimotoros lapátkerekes hajó
 

D18

Anyagszükséglet:
1 db fenyôfa léc 20 x 60 x 300 mm-es fenyôfaléc, 
2 db 20 x 20 x 30 mm-es bükkfa léc, 1 db alumí-
niumlemez 1x16x90 mm, 8 db 1 x 16 x 30 mm-es 
alumíniumlemez, 1 db köracél M4x90 mm, 1 db 
gumigyûrû 3 db huzalszeg 14 mm.

Eszközök: 
mérôeszköz, ceruza, derékszög, satu, illesztô 
fûrész, fémfûrész, kalapács, fémreszelô, farás-
poly, lemezvágó olló, pontozó, harapófogó, 
csiszo lópapír, állványos fúrógép, csigafúró M4 
és M4,5.

Az elkészítés menete:
A mûszaki rajz alapján rajzold elô a hajótestet, a 
la pátkerékdobot, a tartókengyelt, a lapáto kat!
Alakítsd ki a hajótest formáját fûrésszel és rás-
pol lyal, majd csiszold meg! Törekedj arra, hogy 
a ha jó test két oldala szimmetrikus legyen, más-
ként nem fog egyenesen haladni a vízen. A for-
mát kipró bálás után még lehet javítani.

Lakkozd vagy fesd be a hajótestet, hogy vízálló 
le gyen. Erre a festék és a lakk megválasztásánál 
is figyelj!
A gumimotor kialakításához vágd méretre az alu-
míniumlemezeket!

Pontozóval jelöld be a tartókengyel furatait, és 
fúrd ki azokat 4,5-es fúróval! A rajzon a furat 
4,1 mm, de legyen in kább nagyobb. Hajlítsd be 
tartókengyel két végét derékszögben!
Fúrd ki a lapátkerékdobokat 4 mm-es fúróval!

Készítsd el a lapátkerékdob bevágásait fémfû-
résszel, egyenként 4 mm mélyre. A fémfû rész 
fogai olyan vastagságban vágnak, hogy abba 
pon  tosan beleillik az alumíniumlemez. A lapáto-
kat illeszd be a lapátkerékdobba!

A tartókengyelt szegezéssel rögzítsd a hajó-
test  re. A tengelyt illeszd a tartókengyelbe és la-
pát ke rékdobokat húzd rá a tengelyre!

A meghajtó gumigyûrût kösd a tengelyre 
a fo  tón látható módon. A gumit feszítsd ki, a 
szeget a gumi végénél félig üsd be a hajótestbe, 
és akaszd rá a gumit! A gumi hosszúsága és mi   -
nôsé ge meghatározza a hajó haladását. Ha nem 
vagy megelégedve a sebességével, keress egy 
erôsebb gumit! A lapátkerekeket forgatva a gumi 
felcsava rodik a tengelyre. 

Tedd a hajót vízbe, és próbáld ki. Ha nyílt vízen 
pró bálod ki, akkor köss rá vékony zsinórt, hogy 
vissza tudd húzni! A modellt egy kor mánylapát 
beépítésével lehet továbbfej lesz teni.

D18 Modellezés
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Modellezés
Tervezz jármûmodellt!
 

D18

A modell az eredeti valami lényeges tulajdonsá-
gát, például mûködését kívánja lemásolni. A jár-
 mûvekkel szemben az a leglényegesebb kö ve   tel -
mény, hogy haladjanak. Lehetôleg minél gyor   sab-
ban és minél kisebb energiabefektetés mel lett. 
A hajó a vízen, az autó az úton. Nem kö ve telmény 
ugyan a modellel szemben, hogy ha son lítson az 
eredetire, de nem is hátrány.

Tervezés

• Milyen jármûvet szeretnél? Kishajót, repülôt, 
vagy esetleg kiskocsit?

• Nézz körül, milyen anyagokat találsz a kör nye-
ze tedben!

•  Találsz keréknek alkalmas korongokat? Egy 
szé lesebb lécet, ami a kocsi teste lehet? Gon-
dolj arra, hogy a keréknek jól kell forognia! 
Ho gyan tudod rögzíteni?

•  Ha ezek megvannak, akkor már csak a mére-
te ket kell meghatározni. Azután következik az 
elôrajzolás és elkészítés.

•  Tehát nézz körül, gyûjts információkat! Engedd 
el a fantáziádat, és tervezz!

Kipróbálás, értékelés

Rendezzetek versenyt a csoport által elkészített 
mo dellek között! Lehetôség szerint minél több 
szempont alapján rangsoroljátok azokat. Ilyen 
szem pont lehet a kivitelezés minôsége (a leg-
szebb modell), a legkreatívabb formájú mo dell, a 
leg több egyéni ötletet tartalmazó modell, a leg-
több újrahasznosított anyagot tartalmazó modell 
és természetesen a használhatóság.

Rendezzetek versenyt, és nézzétek meg, hogy 
me  lyik gurul a legmesszebbre, melyik megy elôre 
leg tovább a vízen. Persze ti is kitalálhatok újabb 
ér tékelési szempontokat. Lehet, hogy az egyes 
szem pontok szerint más-más modell lesz a gyôztes.

A következô képekbôl ötletet meríthetsz:

Vitorlás hajó

Kocsi
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Modellezés
Tervezz szélcsengôt! 

D18

Egyre több helyen lehet vásárolni szélcsengôt.
A kínai hiedelem szerint a szélcsengô hangja elû-
zi a rosszat. Akár hiszünk benne, akár nem, az 
biztos, hogy a szél hangjára összecsendülô tár-
gyak kü lön  leges hangot adnak. Dísze lehet egy 
saroknak, de akár a kertbe is kiakasztható.
És miért adnánk ki pénzt érte, ha mi magunk is 
tu dunk készíteni.

Az itt látható minták alapján tervezd meg a sa-
ját szélcsengôdet a számodra elérhetô anyagok 
szám bavétele után.

•  Készíts a tervedrôl vázlatot!
•   Határozd meg a szükséges anyagok mennyi-

ségét!
•   Tervezd meg a mûveleti sorrendet!
•   Vedd számba a szükséges szerszámokat!
•   Készítsd el, majd értékeld az elkészült alkotást!

A tervezéshez és az értékeléshez a Tudástár meg -
fe lelô leckéi adnak segítséget.

Ajánlott anyagok:
8-10 mm átmérôjû, 1 mm falvastagságú réz- 
vagy alu míniumcsô vagy 0,5 mm vastag réz- 
vagy alumí ni  umlemez, faléc vagy farúd tar tó-
nak, zsineg a kö  tözéshez.

Eszközök:
Olyan mûveleteket tervezz, amelyeket az álta lad 
már ismert, kipróbált eszközökkel meg tudsz va-
ló sítani.

Tervezési szempontok:
•   Legalább 4-5 elembôl álljon, a hosszabb csövek 

szebb hangot adnak.
•  Az elemek egymástól legfeljebb 2-3 cm tá vol-

ságra legyen.
•   Csövek helyett használhatsz általad tervezett, 

fémlemezbôl kivágott figurákat. Ebben az eset -
ben alaposan gondold át az elemek tá vol  ságát.

•   A csengôelemek lazán legyenek rögzítve, hogy 
könnyen mozogjanak.

•   A továbbfejlesztés érdekében legyen kön y-
nyen szét- és összeszerelhetô.

D18 Modellezés
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Mutasd be magad, 
mutasd be a munkád! 
Év végi összefoglalás

D19

Rendezz kiállítást!
Bizonyára sok szép és hasznos tár gyat készítettél 
az év során.
Az éves munka összefoglalására  al kalmas lehet 
egy kiállítás, ahol  az iskola tanulói és más ér dek lô-
dôk lát hatják a munkátok eredményeit.
Gyûjtsétek össze a tárgyakat, és osztálytársa id dal 
közösen készít se  tek egy bemutatót!

Kérjetek az iskolában alkalmas helyet, ahol be-
ren dezhettek egy kiállítást. Helyezzetek el asz ta-
lokat, teremtsetek kellemes környezetet! Az ös z-
sze  gyûjtött tárgyakhoz készítsetek felira to  kat, 
esetleg mûködési leírásokat! Rendezzé tek el a 
tárgyakat a látogatók számára jól ért hetô rend-
ben. Lehet osztályonként vagy té ma kö rön  ként 
csoportosítani.

Hirdessétek ki az eseményt, és fogadjátok az 
ér  deklôdôket!

Készíts portfóliót!
A középkorban a céhekben dolgozó legények  ván-
dor útra indultak, hogy mesterségbeli tudásu-
kat akár az országhatárt átlépve tökéletesítsék. 
A vándorút végén egy „remek”, azaz egy mester -
mun ka elkészítésével kellett bizonyítaniuk, hogy 
mennyi mindent tanultak, mennyi mindenre ké pe  sek. 
Ezzel a mestermunkával a kezükben kopogtattak 
be állást keresni. Ma is egyre több helyen kérnek, 
hanem is mûremeket, de egy átgondolt bemutatko zó-
gyûjteményt, úgynevezett portfóliót. 
A portfólió szó eredeti jelentése dosszié. Ennek a 
dossziénak tartalmaznia kell mindazt, amit sze ret-
nénk megmutatni magunkból. Feladata, hogy mások 
számára is kézelfoghatóvá, megismerhe tô vé tegye a 
tudásunkat, eredményeinket.
Te is biztos sokat dolgoztál ebben az évben, sok mun-
kadarabot, modellt készítettél. Ezeket persze nem le-
het egy dossziéba belegyömöszölni, de az alko tásokról 
készített fényképeket már biztosan.

Egy ilyen portfólió nem csak mások számára hasz-
nos, készítôje is sokat tanulhat belôle. Ami kor 
rendszerezzük tudásunk, megmutatkozik, miben 
vagyunk jók, mi az, amit kü lönösen szeretünk, és 
amiben még fej lôdni kell.

A portfólió készítéshez gyûjtsd össze az év so rán 
keletkezett anyagokat! Ezek lehetnek a mun ka-
darabok képei, ábrák, rajzok, a tanórákon szü letett 
fényképek. A tárgyak to váb bi sorsát be mu tató ké-
pek, például amikor aján dékba adtad szüleidnek, 
testvérednek, vagy csak ott van a szo bád polcán. 

Vá logasd ki azokat, amikre büszke vagy, illetve 
ame lyeket valamilyen szempontból fon tosnak 
tartasz. Ilyen szempont lehet az is, ha va la mit 
nagyon elrontottál, és akkor értetted meg, hogy 
mi ben hibáztál, mit kell legközelebb másként 

csi nálnod. Az, ha valaki tud tanulni a hibáiból, 
nem szégyenletes, hanem dicséretre mél tó. Min-
den betett anyaghoz fûzz megjegyzést is, hogy 
miért, mely szempont alapján választottad ki.

A portfólió egyik jellemzôje annak egyedi-
sége, melyben kifejezôdik készítôjének egyéni-
sége, kreativitása. Gondold végig, hogyan tehe-
ted egyedivé! 
A portfólió nem önmagáért beszél. Beszélnünk 
kell róla, meg kell mutatnunk.

Mutassátok be egymásnak a portfóliótokat. Jó, 
ha élôszóval is ismertetni tudjátok alkotásai to kat, 
munkátokat. Biztos lesznek olyan dolgok, amin 
meg fogtok lepôdni, még akkor is, ha úgy gon-
doljátok, ismeritek a másikat.

Egy portfólió soha nincs kész. A portfólió készí-
tése egy olyan folyamat, melyet sosem zárha-
tunk le. Most még csak 5-es voltál. Az elkövetke-
zô években folyamatosan gazdagítsd azt.
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Ember és technika
Elgondolkodtál már azon, hogy mi különbözteti meg 
az embert a többi élôlénytôl?

T1

„Nem a technika kezdôdik az emberrel – az 
ember kezdôdik a technikával. Ugyanis csak azt 
a fejlett fôemlôst nevezik Homónak, amelyik – 
vagy inkább aki – eszközt tud készíteni.”

Félix R. Paturi: A technika krónikája

Az ember abban tér el a többi élôlény tôl, hogy 
úgy alkalmazkodik környezeté hez, hogy a saját 
igényei szerint tudatosan átalakítja azt. 

A Technika és tervezés tantárgy abban segít, 
hogy megismerd a technika fejlôdését a kez-
de  tek tôl napjainkig, hogy jobban megértsd a 
mos tani moz  galmas világunkat. Segít eligazod-
ni a munka vil ágában, emellett gondolkodásra, 
ter  vezésre, gya  korlatiasságra és lényeglátásra is 
ne   vel.

Persze az állatok között is akadnak, melyek felhasználják 
kör nyezetük tárgyait. A remeterák például egy elhagyott csi

gaházat keres magának lakásnak. Sôt! Ha kinôtte régi „ott ho nát”, 
nemcsak maga költözik egy kényelmesebbe, de viszi magával ré gi 
házára ültetett „csípôs” virágállatait is, melyeket a ragadozók eli
jesztésére használ!

Remeterák

Egyre több olyan dolgot hoz létre, amire szük-
sége van, és a környezetében nem található. 
Az elsô em beri eszközök vadászeszközök vol-
tak, melye ket együtt, csoportban tudtak siker-
esen használni. Így jutottak több élelemhez, ami 
lehetô vé tette az agy növekedését, az pedig a 
még szervezettebb együttmûködést és a még fej-
let tebb eszközök létrehozását. A technikai eszkö-
zök re ma még inkább jellemzô, hogy több ember 
szervezetten tervezi meg, hozza létre és használ-
ja ôket – ezt fogjátok tapasztalni a tech nika és 
tervezés tantárgy óráin is, mind a négy modulban.

Az ôsember még a tenyerével merte a vizet, ha szomjas volt, és 
étkezésnél villa helyett az ujjait használta. Még a kö zépkorban 

is kézzel fogyasztották el a pecsenyét a lakomázó fô urak, csak a 
házigazda használt jókora kést, amivel az egészben feltálalt vadat 
szétosztotta. A villa állítólag egy bizánci hercegnô találmánya, aki 
olyan kényes természetû volt, hogy az evésnél óva ko dott kezének 
bezsírozásától. A húst ujjai helyett annak csontból ké szült után
zatával átszúrva emelte a szájához. A mai kifinomult ét ke zési 
kultúrában nélkülözhetetlen a sokféle evôeszköz használata. Nem 
gondolunk bele, de a kifinomult kultúra létrehozását lehetôvé te
vô agyunk is nagyrészt az ôsi eszközhasználatnak köszönhetôen 
fej lôdött ilyenné.

Az ember legközelebbi rokonai, a csimpánzok nemcsak sok
féle szerszámot használnak, hanem képesek a kezdetleges 

eszközkészítésre is. Két rövid botot egymásba illesztenek, ládákat 
egymásra pakolnak, ha ez kell ahhoz, hogy elérhessék kedvenc 
csemegéiket.

Szerszámhasználó csimpánz

Terített asztal

Az ember azonban nemcsak elkészíti és meg ôr-
zi tárgyait, hanem majdnem minden te vé keny sé-
géhez használ tárgyat! 
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A vadászó, halászó, gyûjtögetô ôsember még 
úgy védekezett a természet viszontagságai és a 
ra gadozók ellen, hogy barlangokba húzódott, ott 
keresett menedéket, védelmet. Ha ilyen ter mé-
szetes menedéket nem talált, a környezeté ben ta-
lálható anyagokból (például ágakból, lom bokból) 
készített hajlékot magának. Késôbb hos szabb-
rövidebb idôre letelepült, feltalálta az állattartás, 
földmûvelés technikáit, és már ál lan dó házra volt 
szüksége. Ezek az építmények tar tósabb anyag-
ból, nagyobb odafigyeléssel ké szültek. A telepü-
léseken nemcsak lakóépüle tek re, hanem gazda-
sági és közösségi épületekre is szükség volt.

A gyôri városháza

Az ôsember még állati bôrökbôl, arra alkalmas 
növények leveleibôl késztette ruházatát. Késôbb 
alakította azokat, textilt készített be lô lük. A tex-
tilt varrással összeerôsítette, így lett be lôle ruha és 
egyéb használati tárgy. Mára a textilipari alapa-
nyagok nagy részét is mestersé ge sen állítjuk elô, 
és ruházatunk is nagyüzemek ben készül.

Ruhagyár

A tûz megjelenése után az élelmet sem nyer-
sen, hanem sült, késôbb fôtt formában fogyasz-
tot ták. Korunkban az élelmiszerek jó része fel -
használásra elôkészítve kerül be a ház tar tá sok  ba.

Élelmiszer-áruház

Az ôsember elsô szerszámait fából, csontból 
és kôbôl készítette. A fa mint a legôsibb és leg-
elterjedtebb alapanyag, majdnem mindenhol 
rendelkezésére állt, és könnyû volt megmunkálni. 
A természetben talált nyersanyagokat egyre job-
ban átalakították, feldolgozták.

Az is bizonyítja a technika fontosságát az ember életében, 
hogy az ôskort aszerint osztják korszakokra, hogy milyen anya

gokból készítette szerszámait, ez alapján különböztetnek meg kô
kort, rézkort, bronzkort és vaskort.

Az ember munkájához szerszámokat és gé-
peket használ. A gépek az idôk során egyre bo-
nyo  lul tabbakká, egyre összetettebbé váltak. Egy 
adott kor technikai fejlettségét jellemzi, hogy 
milyen energia mûködteti a gépeket, azaz mi lyen 
e nergiaforrásokat használnak munkavég zés hez. 
Kialakultak a technikai rendszerek, melyek meg-
változtatták, megváltoztatják az emberek éle tét is.

Gépkocsi-összeszerelô automata gyártósor

A mezôgazdaság és állattenyésztés többfé le 
változást is hozott az emberiség életében. Az ál-
latokat igavonásra tudták használni, ez is nö velte 
a mûvelhetô földterület nagyságát. Ez több ter-
mést és még több állatot jelentett. 
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A feles leget el lehetett cserélni. Kialakult a 
ke reskede lem, mely kezdetben egyszerû áru cse-
re volt. A nagyobb kereskedelmi csomópontok 
kö rül ala kul tak ki az elsô városok, melyek lakói 
már nem csak mezôgazdasággal foglalkoztak. 
A ke reskedelemmel egyidejûleg fejlôdött a köz le-
ke dés is. A mai mozgalmas nagyvárosokra biz to-
san rá csodálkozna még egy száz évvel eze lôtt élt 
ember is.

Mai nagyváros

Az árutermeléssel, kereskedelemmel együtt a 
mindennapi életben egyre nagyobb szerepet ka-
pott a mérés, elsôsorban a hossz (távolság), a tö-
meg, az idô és a hômérséklet mérése. A fejlôdés 
szükségessé tette egy egységes mértékrendszer 
kidolgozását. A ma használatos szabványos Nem-
zetközi Mértékegységrendszert (SI) 1960-ban fog-
adták el.

A mértékegységek története a technikatörténet egyik leg ér de
kesebb része. A hosszúság mértékegységeit például eleinte az 

ember saját testméreteihez igazította. Az idô alapegysé gei a Nap 
moz gásához, a természet változásához igazodnak.

A szabványosítás során olyan egységes jel-
rend szer jött létre, mely mindenki számára meg-
ismerhetô és érthetô. Segítségével könnyebb a 
rendszeresen ismétlôdô feladatokra egy séges és 
kö vetkezetes megoldást adni. Szab ványok a mû-
sza ki rajz jelölései és a KRESZ is.

Nagyüzemi növénytermesztés

Szuperexpressz 

A kereskedelem szükségessé tette a pénznek, 
mint értékmérô eszköznek a megjelenését. A gaz  -
dálkodás, takarékoskodás fogalma is a pénz-
hez kötôdik, pedig gazdálkodni, ta karékoskod-
ni nemcsak pénzzel, hanem idôvel, ener giával, 
nyers  anyaggal is lehet, sôt kell is!

Földünkön egyre szûkösebbek a készlete ink, 
raj tad is múlik, hogy milyen lesz a jövônk!

Közlekedési csomópont
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Az energia
Kire mondják, hogy tele van energiával?
Milyen jelei vannak a fáradtságnak?

T2

Aki tele van energiával, az tettre kész, alig vár-
ja, hogy belefogjon valamilyen munkába. Az 
ener gia a tudomány világában is munkavégzô 
ké pességet jelent. A hétköznapi életben az em-
be reknek tulajdonképp nem energiára, hanem 
az energia nyújtotta szolgáltatásokra (például 
hô re, fényre, mechanikai munkára) van szük-
ségük. Ezeket valamilyen energiahordozó fel-
hasz nálásával, átalakításával tudja elôállítani. 
Az autó csak akkor megy, ha a motor üzem-
anya got éget el. A lámpa akkor világít, ha ára-
mot kap.

Energiafelhasználás egykor és ma 

Az ôskori ember még csak saját és társai fi zi kai 
ere jét tudta felhasználni. Késôbb az álla tok, a tûz, 
majd a szél és a víz energiáját is hasz no sí  totta. 
A gôz gép és a belsô égésû motorok fel  ta  lá lásával, 
elterjedésével egyre nagyobb sze rep jutott a fosz-
 sz i lis energia hor dozóknak, a szénnek, a kô olaj -
nak és a föld gáz  nak. Az ember munkavégzô ké -
pessége nem túl nagy, hamar elfárad, kimerül.

Az ember a normális fáradtságot könnyen ki 
tudja pihenni, például egy kiadós alvás után új 
erôre kap, megújul. A nap és a szél is hasonlóan 
viselkedik, hiszen a nap újra ki fog sütni, a szél 
újra fel fog támadni. Ezért a szél- és a napener-
gia úgynevezett megújuló energiaforrás. Ebbe 
a csoportba tartozik a vízenergia, a Föld belsô 
hô jébôl származó geotermikus energia is. Felté-
te lesen megújuló a biomassza: ez az elégethe tô 
növények, szerves hulladékok összefoglaló ne ve. 
A megújuló energiaforrások készletei elvileg „ki-
fogyhatatlanok”.

Megújuló energiaforrások

Biomassza

Vízenergia

Szélenergia

Napenergia

Geotermikus
energia

Nem megújuló energiaforrások

Kôszén

Kôolaj

Földgáz

Atomenergia

Az energiaforrások csoportosítása
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Atomerômû. A képen három hûtôtorony is látszik, amely víz pá-
rát bocsát ki, füstöt nem, hiszen égés nincs az atomerô mû ben.

A hagyományos erômûvek mellett ma már 
egyre több alternatív megoldást keresnek az 
elekt romos áram termelésére. Újra elôtérbe ke-
rült a megújuló energiaforrások, az úgyneve zett 
zöld energia hasznosítása.

Ha egy folyó útjába akadályt helyezünk, akkor 
a víz nagy energiával megpróbálja azt el moz dí-
tani. Ezt használják ki a vízierômûvek. A fo   lyók 
vízhozama változó, és nem mindig szol gál  tat  nak 
ele gen dô energiát. Ezért a folyókra duz zasz tó-
mûveket építenek. Így elérhetô, hogy mindig ele-
gendô energiát tudjon szolgáltatni a víz. A duz-
zasztás sík vidéken nagyobb, hegyvidé ken ki sebb 
tájátalakítással jár, ezért ott a káros   ha tása is ki-
sebb.

Vízerômû

A hôerômûvek üzemanyaga lehet biomassza 
is. Ez az energia ugyan megújuló, de csak akkor, 
ha a felhasznált növényeket újra telepítik, és azok 
növekedésük közben újra megkötik az ége tés so-
rán kibocsátott szén-dioxidot. Emellett még ke-
let kezhetnek egyéb káros égéstermé kek.

A szén, a kôolaj és a földgáz úgy keletke zett, 
hogy sok millió évvel ezelôtt az elhalt élô lények 
a be temetôdtek, és a mélyben nagy nyo máson 
átala kultak. Mivel emberi léptékkel be látható 
idôn belül nem képesek újra termelôd ni, ezért 
ezeket nem megújuló energiaforrásoknak ne  -
vezzük. Ebbe a csoportba tartozik még a nuk    le á -
ris, másnéven atomenergia is. A nem meg   újuló 
energiaforrások készletei végesek, ki me ríthetôk.

Ma a háztartásokban a legtöbb gép elektro-
mos árammal mûködik. Az elektromos áram se -
gítségével tudunk melegíteni, világítani, me cha-
nikai munkát végezni, sôt ma már az elektro mos 
ener giával hajtott autók is egyre job ban terjed-
nek. Elektromos áramot pedig bár milyen energia-
for rásból elô tudunk állítani.

Az elektromos áramot viszonylag könnyû szál-
lí tani. Igaz, ehhez szükség van egy meg fe lelôen 
kié pített hálózatra. Nagy elônye, hogy a felhasz-
nálási helyén nem szennyezi a kör nye zetet, de az 
elôállításáról ez már nem minden esetben mond-
ható el.

Elektromosáram-termelés  

Azokat a létesítményeket, melyek nagy men nyi -
ség ben állítják elô az elektromos energiát, erô -
mû veknek nevezzük.

A hagyományos hôerômûvek a fosszilis ener-
giahordozók elégetésén keresztül termelnek ára-
mot. Ennek során nagy mennyiségû szén-dioxid 
és sok egyéb káros anyag keletkezik. A kô olaj a 
villamos áram termelése mellett fontos vegyipari 
alapanyag. A hagyományos autók üzemanyaga is 
kôolajszármazék. A nagyvárosok erô sen szennye-
zett levegôjéért ezek a motorok nagymértékben 
felelôsek. A földgázt fû tés re és fôzésre is hasz-
nálják. A szén, kôolaj, föld gáz kitermelése és fel-
hasz nálása erôsen kör   nyezetszen nyezô. A fosszilis 
energiahordozók készletei azonban rohamosan 
fogynak.

Az atomerômûvekben a hasadóanyagok (pél  -
dául az urán) más anyagokká alakulnak, mi köz-
ben energia termelôdik. Ez a folyamat – meg fe-
le lôen szabályozva – alkalmas nagy men  nyi ségû 
energia olcsó elôállítására. Az ato me rômûvek el-
len rendszeresen tiltakoznak. Ez több nyire az ed-
digi atomerômû-baleseteknek a kö vetkezménye. 
Ha egy atomerômûben ba le set történik, akkor 
an nak a következményei sokkal nagyobbak le-
hetnek, mint a többi erô mûben. Amennyiben a 
technológiai utasításokat szigo rúan betartják, a 
na gyobb balesetek meg elôz he tôk. Ez az energia-
forrás nem megújuló, de a kör nyezetet igen kis 
mértékben szennyezi, az ég hajlatváltozásért nem 
felelôs, ezért tiszta ener giának is nevezik.
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A Föld belsô hôjét görög eredetû szóval geo-
ter mikus energiának nevezik. A geotermikus 
ener giát épületek fûtésén kí vül áramtermelésre is 
használják. A tengervíz moz  gását hullám- és ára-
pályerômûvekben hasz    no síthatják. Ezek a meg-
ol dások még nem ter  jedtek el szélesebb körben, 
de már léteznek ilyen elven mû ködô erômûvek a 
vi lágban.

Egyre nagyobb mértékben terjednek viszont 
a napelemek és a szélerômûvek. Sajnos sem a 
Nap, sem a szél nem túl megbízható energia for-
rás, nem akkor termelnek áramot, amikor arra 
va lóban szükség van. Akkor válhatnak alape rô-
mûvé, ha az emberiség meg tudja oldani a nagy 
men nyiségû elektromos energia hosszú távú, ol-
csó tárolásának problémáját.

Geotermikus erômû Izlandon

Az emberiség lélekszáma és energiaigénye 
egyre nô. A jövô egyik nagy kérdése, hogy ezt az 
igényt hogyan lehet biztonságosan és a kör nye-
zet elpusztítása nélkül kielégíteni.

Az emberiség energiaigényének változása

Napelemek és szélerekek

A világ energiafogyasztása (TWh-ban megadva) 

A Föld felszín alatti rétegei lefele haladva egyre melegebbek: 
100 méterenként átlagosan 3,3 °Ckal emelkedik a hômérsék

let. Magyarországon ez a világ átlagos értékének 1,52szerese, va
gyis 100 méterenként 47 °Ckal emelkedik a hômérséklet. Ha egy 
csö vön vizet engedünk le elég mélyre, akkor az felmelegszik. Az így 
fel melegített vizet épületek, üvegházak fûtésére lehet használni.

1. A táblázat adatai és a gra fi-
kon alapján határozd meg, 
hogy 1980 és 2018 között 
hán y szorosára nôtt

•  az emberiség összes energia-
fogyasztása,

•  a kôolaj felhasználása,
•  az egyéb megújuló energia 
 felhasználása!
2. Melyik az az energiaforrás, amelyik felhaszná-

lása 1980 és 2018 között alig növekedett?
3. Milyen energiafajták tartozhatnak az egyéb 

meg  újuló energiák közé?
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A tömeg mérése
Ha számokkal kéne jellemezned magad, 
milyen adatokat adnál meg?

T3

Alapfogalmak 

A bevezetô kérdésre válaszolva megadhattad 
az életkorodat, a magasságodat vagy a testtö-
me  gedet. Mielôtt tovább mennénk, ismerked-
jünk meg pár alapfogalommal!
Mérés: Valamilyen dolog egy tulajdonságának 
szám  mal való jellemzése. Fontos, hogy ez a szám 
mindenki számára ugyanazt jelentse. A mé     rés 
eredményét mindig egy számmal és egy mér  -
tékegységgel adjuk meg.
Mértékegység: A mérés alapjául szolgáló egy-
ség. Életkornál ez az év, tömegnél a kilogramm, 
test magasságnál a méter, esetleg a centiméter.
Mérôeszköz: Egy eszköz, amellyel a mérés el vé-
gez hetô, és amelyrôl a mért adat le ol vasható.
Méréshatár: Az adott mérôeszközzel megmér-
he  tô legkisebb és legnagyobb érték.
Mérési pontosság: A mért tulajdonságnak az a 
leg kisebb változása, amit az adott mérômûszer 
még mérni tud.

Mérlegek 

Minden mérésnél fontos a megfelelô mérôeszköz 
kiválasztása. Elôször becsüljük meg, hogy mekko-
ra értéket akarunk mérni, utána határozzuk meg, 
hogy mekkora pontos ságra van szükségünk.

y Hamis marcipángolyó   
14 dkg búzadarát 10 evôkanál tejjel lefor-
rázunk, egy fél órát állni hagyjuk. 40 dkg 
porcukrot 20 dkg da rált háztartási keksszel 
összekeverünk, bele mor zsolunk 10 dkg va-
jat és a leforrázott bú za darát. Jól eldolgoz-
zuk, és belegyúrunk 1 man du  laaromát. 
Te gyük hûtôbe legalább egy órára, utána 
formáljunk go lyókat a kihûlt masszá ból!

Ez a recept példa arra, amikor valaki egy el já-
rást mások számára megismételhetô módon sze-
retne leírni. De mit tegyen egy kezdô szakács, ha 
el akarja készíteni ezt a süteményt?

Valószínûleg a boltban nem kap 14 dkg búza-
darát. Valahogy meg kell határoznia, hogy meny-
nyi búzadarát forrázzon le. Más szóval mérnie 
kell. Igen ám, de mivel mérjen? Megfelelô a nagy-
mama régi mérlege, vagy kell egy új mérleget 
vennie? Ahhoz, hogy jól tudjunk dönteni a fenti 
kér désekben, át kell tekinteni, hogy milyen eszkö-
zök vannak a tömeg mérésére.

A nagymama konyhai mérlege egy kétkarú mér-
leg, melynek egyik ser pe nyô   jébe a mérendô testet 
tes szük, a má sikba meg is mert tömegû test(ek)-et. 
Ha a tömegük mege gye zik, a mérleg két nyel ve 
egy vonalba kerül, azaz mu  tatja az egyensúlyt.

Rugós konyhai mérleg

A rugós konyhai mérlegnek egy serpenyôje 
van. Ennél a típusnál nincs szükség ismert tömegû 
sú lyokra. A mérendô tárgyat a ser penyô be he lyez-
zük, és egy skáláról leolvassuk a tö megét. A szer -

A személymérlegek rendszerint 1 kg pontos-
ság  gal mérnek. Általában rugó összenyo má sával 
ha tározzák meg a mérendô személy testtö megét. 
A modernebb típusúak digitális kijelzôvel felsze-
rel tek és pon tosabbak. Csecsemôk mérésére 
gramm pon tos ságú mérlegeket használnak. Igaz, 
ezek ritkán mérnek 20 kg feletti tömeget.

kezetben a méren dô tárgy 
egy rugót nyom össze, ez 
mozgatja a muta tót. A mo -
dernebb típusok ban di gi-
tá lis kijelzôn ol vas ható le a 
mért érték.

A konyhai mérlegek ál ta-
lá  ban gramm pon tos ság gal 
mér nek. Méréshatá ruk né-
hány kilogramm. Ez szin te 
min den recepthez ele gen dô.

11548 technika25 CS5 2020jun28.indd   220 2020.06.29.   10:34



221

Orvosi mérlegMázsa

Tömeg vagy súly? 

Miután megismerkedtünk az alapvetô mérleg-
tí pusokkal, tisztázzuk a tömeg vagy súly kérdé-
sét. A mindennapi életben sokszor pontatlanul 
hasz náljuk ezeket a kifejezéseket: „A testsú lyom 
43 kg”. Valójában a két mennyiség egé szen mást 
je lent. A tömeg az anyag mennyiségére jellemzô 
tu laj  donság. Nem változik attól, hogy a test hol 
van, milyenek a külsô körülmények. A súly az 

De nem kell a Holdra utazni! Végezd el az aláb-
bi egyszerû kísérleteket!

Munkálkodás

I.  Fürdôszobamérlegen állva guggolj le hirte-
len! Mit mutatott mozgás közben a muta tó?

II.  Liftben állj mérlegre, és figyeld meg, mennyit 
mutat induláskor, liftezéskor, megálláskor!

III.  Mûanyag pohár vagy palack aljára fúrj lyu-
kat! Ha vizet töltesz bele, természetesen 
kifolyik (a palackot nem szabad lezárni). 
Ejtsd le a poharat vagy palackot! Esés köz-
ben kifo lyik a víz? Ha elég magasról ejted 
le (ezt a kísérletet elôrelátással és óvatosan 
végezd), a súlytalan állapot hosszú másod-
percekig is el tarthat.

A súly és tömeg közötti lényeges eltérés el-
lenére a tömeg mérését szinte mindig a súly mé-
résére vezetjük vissza. Ilyenkor azt használjuk ki, 
hogy nyugalomban a Föld adott pontján a súly 
nagysága csak a test tömegétôl függ, ezért nem 
szabad mérés közben a mérôeszközt, illetve a mé-
rendô testet mozgatni.

Fontos tehát, hogy mérésnél a mérôeszköz 
azt a tulajdonságot mérje, amire szükségünk 
van. A mérés várható értéke az eszköz mérés-
határán belül legyen. A feladathoz elegen dô 
pontos sággal mérjen, és a mérés során ne vál-
toz tas sa meg a mérendô mennyiséget.

Ember a Holdon

az erô, amivel egy testet a Föld von zá sával el-
lentétben meg tudunk tartani. A súly a Földön 
bolygónk vonzása miatt van, de pél dául a Holdon 
már természetesen a Hold lenne ér te a felelôs. 
Nem is lenne ugyanakkora, hanem sok kal kisebb.

Az orvosok általában pontosabb – több nyire 
dekagrammos pontosságú – mérleget használ-
nak. A ha gyo má nyos mérlegek hasonló elven 
mûködnek, mint a mérleghinta, más néven libikó-
ka. A pá ciens rááll az „egyik oldalra”, és az orvos 
a má sik oldalon addig tologatja a súlyokat, amíg 
ki nem alakul az egyensúly a két oldal között. 

Sokszor szükség van nagy, 100 kg feletti tö-
megek mérésére is. Ezeknél a mérlegeknél a mé-
rendô tárgy „ül a libikóka” rövid karján. Ezzel a 
módszerrel tehervagonok tömegét is meg tudják 
mérni, méghozzá lassú gurulás közben is, igaz 
maximum kilogrammos pontosággal.

Hídmérleg, amely éppen egy kamion tömegét méri

T3 A tömeg mérése
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A hosszúság mérése
Becsüld meg, hogy milyen hosszú ez a vonal!

T4

Most mérd meg! A méréshez valószínûleg vo nal-
zót használtál, és 10 cm hosszúnak mérted a vo-
nalat.

1. Igaza van annak, aki azt mondja, hogy 0,1 mé-
ter vagy 100 milliméter?

Magyarországon – és szinte egész Európában – 
a hosszúság mértékegysége a méter. Hosszúságot 
leggyakrabban vonalzóval, mé rôszalaggal, csuk-
lósmércével – hétköznapi né ven „collstokkal” 
– mérünk. Ezeket az eszkö zö ket valószínûleg is-

mered. Gondold végig, 
hogy mi lyen határok 
között és milyen pon-
tossággal mér hetünk 
e zek kel az eszközökkel!

2. Melyik mérôeszközt mire használnád?

Újabban a hosszúságok mérésére lézeres tá vol-
ságmérôket is használnak. Ezeknél a mûszerek nél 
nem kell a mérendô táv teljes hosszában végig-
vezetni a mérôeszközt.

Lézeres távolságmérés

Azonban nyilvánvalóan vannak olyan hos szú-
sá gok, amelyeket nem lehet ilyen eszközökkel 
megmérni. Ilyen például egy hajszál vastagsága, 
vagyis a pici méretek.

24,5

Tizedmilliméteres pontossággal a tolómérôvel 
lehet mérni. Ez tulajdonképpen nem más, mint 
egy pontos, acélból készült vonalzó, melyen el le-
het csúsztatni egy speciális beosztá sú se gédskálát. 
A pontos értéket a két skála egy be esô vonalánál le-
het leolvasni. Ez bizonyos gya korlottságot és nagy 
figyelmet igényel, de már lehet digitális kijelzôvel 
ellátott tolómérôt is kapni. Tolómérôvel nemcsak 
a tárgyak vastagságát, hanem egy lyuk  (furat) 
nagyságát (átmérôjét) is meg lehet hatá roz ni.

Furat mérése 
tolómérôvel

Sokszor van szükség olyan eszközökre, ame-
lyek hez pontosan megmunkált alkatrészek kel le-
nek. Gondolj bele, mi lenne, ha egy ûrhajó aj taja 
csak néhány tizedmilliméterrel kisebb len ne, és 
nem zárna jól!

3. Keress a mindennapi életben példákat arra,   
hogy valamit nagy pontossággal kell elkészíteni!
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fa
10m

jelzőbot 1m

Dóra innen néz

30m
3 m

Útszakasz mérhetô mérôkerékkel is. A mérôke-
rék ben lévô számlóló számlálja a kerék fordula-
tait, és a kerék átmérôje alapján kiszámítja a 
meg tett utat.

A nagyon nagy távolságokat (térképészet, 
csil la gászat) egészen más módszerekkel mérik. 
Az el járás megértéséhez szükséges matematikai 
is me reteket késôbb fogod tanulni, a lénye gét 
va lószínûleg így is megérted az alábbi példán.

Dóra a nagy fa magasságát a következô mó-
don határozta meg: Lefeküdt a földre, lábbal a 
fa felé. Megkérte egy társát, hogy az 1 m hos-
szú seprûnyelet úgy távolítsa-közelítse a fa és kö-
zötte, hogy Dóra a fa tetejét és a sep rûnyél te tejét 
pontosan egy vonalban lássa. Utá na megmér te a 
feje és a seprûnyél közötti (3 m), illetve a feje és 
a fa töve közötti (30 m) tá vol ságot, majd így szá-
molt: ha 3 méterrôl az 1 m-es seprûnyelet egy-
forma magasnak láttam a 30 méterre levô fa csú-
csával, akkor a fának is harmadakkorának kell 
len nie, mint amilyen messze van, vagyis a fa 10 
mé ter magas. 

Természetesen a mérnökök a valóságban az 
irányokat sokkal pontosabb mûszerek segítségé-
vel határozzák meg, így méréseik is sokkal pon-
to sab bak.

Kristóf egy erdei tisztáson röplabdapályát akar 
kijelölni. Egy mérôszalag segítségével ponto san 
kiméri a pá lya hosszát, szélességét, majd megke-
resi a közepét, és azt is bejelöli.

Rozinak ugyanez a feladata, de nincs nála mé-
rôszalag. Mi vel egy erdei mérkôzésen csak az a 
fontos, hogy a két csa pat tér fele egyforma le-
gyen, az egyik tér felet kijelöli. Ezután megszá-
mol ja, hogy az egyik tér fél hány tyúklépés, és a 
másik oldalon is ugyanannyit lép. Így a két térfél 
ugyanakkora lett.

Kristóf a mérését egy szabványos mérôeszköz-
zel végezte. Rozi a mérése során sajátos mérték-
egységet használt, a saját cipôjét. Ezt a típusú 
mérést relatív mérésnek nevezzük. Ebben az eset-
ben nem volt fontos, hogy a pálya valójában hány 
méter hosszú, csak a két térfél legyen egyforma. 
Igaz, ezen a pályán nem lehet hivatalos bajnoki 
mérkôzést rendezni. Ezt a módszert nem csak az 
erdôben lehet használni.

Sok gyártmány elkészítésekor a tervezô meg-
ha tározza, hogy valamilyen méret mekko ra le-
gyen, és legyártanak egy ekkora etalont. A to-
váb bi termékek gyártása során csak ezt az eta lont 
hasz nálják.

Hosszúság mérésénél a mérôeszközt ponto san 
kell illeszteni, úgy, hogy azt könnyen le le hessen 
olvasni. A helyes eredmény érdekében fi gyelni 
kell a mérôeszköz pontos leolvasására!

T4  A hosszúság mérése 

Mûszeres távolságmérés

Mérôkerék

Nagy távolságokat is mérhetnek 20–100 méter 
hosszú acél mérôszalagokkal. Az ezekkel va ló mé-
résnél már figyelni kell arra is, hogy milyen hômér-
sékleten használják, és milyen erô  sen húzzák meg 
a szalagot, mert ezek meg vál  toz tatják a szalag 
hosszát. 
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Az idô és a hômérséklet 
mérése
Gondold végig, hogy a mai nap során mikor volt 
szükséged arra, hogy ismerd a pontos idôt!

T5

Az idômérés 

Az emberek számára nagyon fontos az idô mé-
rése. A társadalmak kialakulása során szükség 
volt az emberek között idôpont-egyeztetésre. 
A kez   detekben elég lehetett annyit megbeszél-
ni, hogy napkeltekor találkozunk. Késôbb egyre 
fon to sabbá vált az idô mérése.

Gyakran nem a pontos idô meghatározására, 
ha nem egy idôtartam mérésére van szükségünk, 
ilyen például a tanóra és a köztük levô szü net 
(két csengetés közti idôtartam) vagy a sü tési idô 
(egy finom húsétel készre süléséhez kel lô idô-
mennyiség).

Munkálkodás

Végezd el a következô kísérletet! Indíts el egy 
stop perórát, és próbálj meg pontosan 10 má-
sod  perc múlva újra ránézni! Ismételd meg a 
kí sér letet, de most próbálj 30 másodpercet ki-
mér ni!

Az ember képes az idô múlását érzékelni. De 
a pontosság egyre rosszabb, minél hosszabb idô-
tartamról van szó. Ugye te is ezt tapasztaltad?

Az elsô idômérô szerkezetek a természeti fo-
lya matok változásán alapultak. Valószínûleg a 
legrégebbi ilyen eszköz a napóra volt.

Napóra

Napórát például a következô módokon ké-
szít hetsz:

a) Az egyszerûbb az, ha leszúrsz egy botot, 
és minden egész órakor kis cövek le szú rá-
sával vagy vonallal és számmal je lö löd, ho-
vá mutat az árnyéka.

b) Bonyolultabb, de pontosabb, ha napóra-
ter vezô szoftvert (shadowspro) használsz. 
Vá laszd ki a típust! Add meg a számlap 
mé retét, falra helyezett óra esetén a fal 
tá jolását, illetve a települést! Ezután ki tu-
dod nyomtatni az óralap és a mutató mé-
ret hû rajzát.

A következô ötlet az volt, 
hogy valamilyen gyor san ismét-
lô  dô mozgást számoljanak. E zen 
az el ven mûködnek a fel füg   -
gesztett súlyos test len gé sét ala  -
pul vevô ingaórák.

Ezt követték a ru gó mozgat-
ta me cha nikus órák, majd a 
kvarc órák. Ma már a legtöbben 
a mo bil telefonjukba be é pített 
kvarc óra segít sé   gével mérik az 
idôt, akár tized- vagy szá zad  má-
sod  perces pon tos  sággal.

Ingaóra

1. Sorolj fel olyan ese te ket, amikor egy idô tar ta-
mot tized- vagy századmásodperces pontos-
ság gal kell mér ni!

Munkálkodás

Nézz utána, milyen módszerekkel, eszkö zök kel 
mérték az idôt az ókorban! A leg érdekesebb 
módokat oszd meg osztály tár saiddal! Csinálj 
prezentációt, esetleg min ta darabot!

11548 technika25 CS5 2020jun28.indd   224 2020.06.29.   10:36



225T6  Az idô és a hômérséklet mérése 

A korábban hideg vízben tartott ujjad meleg-
nek, a melegbôl átkerült ujjad hidegnek fogja 
érezni a langyos vizet. Ennek az az oka, hogy a 
bôrünkben lévô hideg- és melegérzô testecskék 
a hômérséklet változására érzékenyek, és nem 
a pontos hômérsékletre. Ez egyébként nagyon 
hasznos tulajdonságuk!

A technika fejlôdése megkövetelte, hogy a 
hô mérsékletet is pontosan és mindenki számára 
egyér telmûen meg tudjuk határozni. Megfigyel-
ték, hogy egyes testek, anyagok hômérsékletválto-
zás hatására megváltoztatják a méretüket. Ez 
alap ján készítették el az elsô hômérôket. Több 
meg oldás született, melyek közül leginkább An-
ders Celsius megoldása terjedt el. Celsius a hômér-
sék leti skála 0. pont jának a jég olvadási, a másik 
pont nak a víz forrási hômérsékletét választotta. A 
ket tô közti hômérséklet-tartományt 100 egyenlô 
rész re osztotta.

A hagyományos hômérôk mûködésekor egy 
üveg  tartályban lévô folyadék – hômérsékletvál-
to  zás hatására bekövetkezô – tágulását lehet 
meg fi gyelni. A tartályhoz csatlakozó vékony csô-
ben lé vô folyadékoszlop magassága mu tatja a 
hômér sék  letet. A folyadékhômérôk el vén mû kö-
dô láz mérôk különlegessége, hogy a tartály szá ját 
le szûkítik, így a folyadék csak rá zogatva tud visz-
sza   folyni a csôbôl a tartályba. Ez biztosítja, hogy 
a mérés után is leolvasható le gyen a pontos ér ték.

Húshômérô

100 °C feletti hômérsékletek mérésére is al kal-
masak a fémek eltérô hôtágulásán alapu ló iker-
fémes, másnéven bimetál hômérôk. Ilye ne ket 
építenek be a sütôkbe és egyéb hôkészülé kek be. 
A húshômérôk, mely a sülô hús belsô hô  mér sék le-
tét mérik, szintén ezen az elven mû köd nek.

A hômérséklet változás hatására bizonyos anya-
gok elektromos tulajdonságai is megváltoznak. 
Ezt a jelenséget használják ki az elektromos hô-
mérôk. Egyszerûek, megbízhatóak, pontosak, 
ezért egyre inkább kiszorítják a hagyományos hô-
mérôket.

Ma már a leghétköznapibb digitális órák is mu-
tatják az idôn kívül a hômérsékletet is, és egyre 
inkább terjednek az úgynevezett meteorológiai 
állomások. Elônyük az, hogy az interneten elér-
hetô idôjárás-elôrejelzésnél sokkal pontos ada-
tokat szolgáltatnak. Olyan készüléket érdemes 
megvenni, amely a hômérséklet- és páratartalom 
mérésén kívül légnyomást is képes mérni, mert 
ezekbôl az adatokból megbízhatóan lehet követ-
keztetni a várható idôjárásra. Egyes típusok más 
idôjárási jellemzôk (például szélsebesség) megfi-
gyelését is lehetôvé teszik.

Idôjárás-
állomás

2. Gondold végig, hogy milyen mennyiségeket 
lehet még mérni az eddig felsoroltakon kívül!

Mindig figyelj ar r a, hogy minden mé   rô esz köz csak 
bi  zonyos mé  résha tá  rok között és csak bi zonyos pon-
tos   ság gal alkalmas mé   résr e!

A hômérséklet mérése

Az emberek életét a környezet hômérséklete 
erôsen befolyásolja. Túl hidegben vagy túl me-
legben nem érzik jól magukat, a szélsôséges 
hômér sékleti értékek károsak is lehetnek a szer-
ve  zetre. Az ember érzi a hômérséklet változását, 
de na gyon pontatlan „mûszer”, amit egyszerû 
módon be lehet bizonyítani.

Munkálkodás 

Egy pohárba tölts hideg vizet, egy másikba 
lan gyosat, egy harmadikba pedig meleget 
(vi  gyázz, ne túl forrót)! A jobb és a bal kezed 
mu ta tóujját dugd bele a hideg, illetve a meleg 
vízbe! Egy perc után mindkét mutatóujja dat 
egyszerre dugd bele a langyos vizet tartal ma-
zó pohárba! Mit tapasztalsz?
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Tervezés
Tudtad, hogy akik több energiát  fordítanak tevékenységeik 
tervezésére, azok általában sikeresebbek az életben?

T6

A technika és tervezés tantárgy órái abban kü-
lön böznek leginkább az összes tantárgy órái tól, 
hogy itt mindig tervezünk és készítünk vala-
milyen kézzel fogható dolgot. Alkotómunka 
fo lyik, a hagyományos kézmûves technikáktól 
a legmodernebb digitális technológiákig sok 
min  dent lehetôségünk van kipróbálni.

A tervezési folyamat lépései

1. Célok meghatározása
Emberi tevékenység nincs cél nélkül. Ha valamit 
készítünk, legyen az egy tárgy, egy étel, egy 
ágyás beültetése, mindig valamilyen kialakult 
hiány vagy probléma megoldására törekszünk. 
Fontos végiggondolni, hogy amit tervezünk, az 
mire kell nekünk, hogyan akarjuk majd használ-
ni. Ezek a szempontok meghatározzák, hogy 
milyen legyen.

2. Méretek meghatározása
Ha már tudjuk, hogy mit akarunk készíteni, itt 
az idô lerajzolni az elképzelésünket.

Készíthetünk „ákom bákom” vázlatot, de job-
ban járunk, ha a mûszaki rajz szabályait be tart va, 
mé retarányos rajzot készítünk, amin meg adjuk a 
méreteket is. Ez különösen fontos, ha csapatban 
dolgozunk, és a külön- külön ké szített alkatrészek-
nek össze kell állnia, egy szer ke zetet kell alkotnia. 
A pontosan kiszámított mé retek megkönnyítik a 
késôbbi anyagbeszerzést is.

Vázlat

3. Anyagok kiválasztása
A számunkra elérhetô anyagokból választunk. 
Ezért jól megnézzük, megvizsgáljuk, összeha-
sonlítjuk a különféle anyagokat, hogy az el-
gondolt dolog sikeres megvalósításához melyik 
lenne a legjobb.

Anyagválasztás

4. A szükséges anyagok mennyiségének 
meghatározása

Kell egy lista! Ha van pontos rajzunk, arról köny-
nyen leolvashatjuk, hogy melyik anyagból meny-
 nyit szerezzünk be. Ne csak az alapanyagokra 
gondolj! Egy tárgy egyes elemeit, alkatrészeit 
össze is kell szerelni, lehet, hogy díszíteni is akar-
juk. Ha jól végiggondoljuk az alkotás folya matát, 
nem marad ki semmi, minden ott lesz a listánkon. 

5. Mûveleti sorrend meghatározása
Már csak az van hátra, hogy megtervezzük, 
hogy mit, milyen sorrendben csinálunk. A nyers-
anyag elôrajzolása, darabolása, szerkezeti és 
formai kialakítása, felületkezelés, összeszerelés 
célszerû sorrendjében haladjunk.

6. A szükséges eszközök meg ha tá rozása
A mûveleti sorrend ismeretében meg kell vizsgálni,
hogy a szükséges eszközök rendelkezésre állnak-
e, illetve a biztonságos munkavégzésre alkalma-
sak-e. Amennyiben valamelyik mûvelethez nincs 
meg fe lelô eszköz, akkor helyette más mûveletet 
kell ter vezni. 
Mindezek után elkezdhetünk munkálkodni.

csapatmunkasiker

elképzelés

célok

szakértelem
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Értékelés
Mit gondolsz, a képen látható csapat tagjai 
elégedettek a teljesítményükkel?

T7

Ha kipróbálunk valamit, arról van véleményünk, 
és ha ezt meg is osztjuk, akkor értékelünk. Na-
gyon fontos az értékelés, mert ebbôl nye rünk 
tudást az elkészült tárgy használatához és ta pasz-
ta latot az esetleges továbbfejlesztéshez.

Elôször értékeld a saját munkádat, azaz végezz 
önértékelést, majd értékeld a csapat munkáját is!

Az értékelés területei és szempontsora:

Az elkészült alkotás értékelése – az eredeti terv 
és a megvalósult produktum összehasonlítása

•  Az elkészült alkotás mennyire szolgálja azt a 
célt, amiért létrehoztad?

•  Mennyire vagy elégedett az elkészült  alkotás sal?
•  Miben tér el az eredeti tervektôl?
•  Mi az eltérés oka?
•  Mi okozta a legnagyobb nehézséget?
•  Mire vagy a legbüszkébb?
•  Ha újra el kellene készítened,  az új alkotás mi-

ben térne el a mostanitól?
•  Hogyan lehetne tovább fejleszteni?

Az elvégzett munka értékelése 

Egyéni munkánál: 
•  Jól osztottad be az idôdet?
•  Nehézség, elakadás esetén kértél segítséget? 

Ha igen, kitôl? Segített? Hasznos volt a segít-
sége?

•  Tôled kért valaki segítséget? 
•  Tudtál neki segíteni?
•  Ha újra elkészítenéd, a munkavégzés során 

mit csinálnál másképpen, és miért?

Csapatban végzett munkánál:  
•  Megosztottad a csapattal a gondolataidat?
•  Meghallgattad a csapattársaid?
•  Volt vita, amiben meg tudtad gyôzni a töb-

bie ket?
•  Volt, amikor megváltoztattad az állásponto-

dat?
•  Olyan feladatot vállaltál, amiben ügyes vagy, 

vagy olyat, amiben még nem próbáltad ki 
ma gad?

•  Elvégezted a feladatodat?
•  Segítettél a többieknek?
•  Kértél-e, kaptál- e segítséget a többiektôl?
•  Mit tehetsz még a csapatodért a következô 

kö zös munka során?

A csapat együttes tevékenységének értékelése 
•  A tervezés, a munkamegosztás során meg-

hall gattátok egymás ötleteit?
•  Megdicsértétek egymás ötleteit?
•  Közösen oldottátok meg a nézeteltéréseket?
•  Felváltva és halkan beszéltetek?
•  Közösen hoztatok döntéseket?
•  Gördülékeny volt a munkavégzés?
•  Tudtatok a terv mentén dolgozni?
•  Mindenki a saját feladatán, szükség esetén 

egy mást segítve dolgozott?
•  Az elkészült alkotással elégedettek vagytok?
•  Min kellene/lehetne változtatni ahhoz, hogy 

leg  közelebb még jobban, még eredménye-
seb ben tudjatok együttmûködni?
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Mûszaki ábrázolás szabványai
Rajzolj le egy kockát! 

T8

A fenti feladat biztos nem okozott nehézséget, 
de le tudnál rajzolni egy hatszög alapú hasábot 
is? A mûszaki ábrázolás szabályait azért találták 
ki, hogy a térbeli, háromdimenziós tárgya kat 
egyér telmûen le lehessen rajzolni egy egy di-
men  ziós lapra.

Egy tárgyra hat fô irányból lehet ránézni, és 
min den irányból egy-egy síkidom látszik, me lyet 
ve tületnek neveznek. Azt a vetületet, mely a tárgy 
fe  lületén levô határoló vonalakat és belsô éleket 
a láthatóságnak megfelelôen ábrázolja, nézetnek 
ne vezik. Ha alaposan szemügyre ve szed egy test 
ve  tületeit, észreveheted, hogy azok párosával 
meg egyeznek, csupán az élek lát hatóságában 
tér    nek el.

1. Keresd meg a nézetek közül az egybevágó pá-
rokat!

1. elölnézet
2. felülnézet
3. balnézet/oldalnézet

4. jobbnézet/oldalnézet
5. alulnézet
6. hátulnézet

A három nézet kivetítése síkba

A mûszaki rajzon nem elég egy test nézeteit 
áb rá zolni, meg kell adni az elkészítéshez szükség-
es méreteket is. A méretmegadás méretsegéd vo-
nalak közé rajzolt méretvonalon történik, mely-
nek két végére nyíl kerül. A két nyíl hegye közötti 
tá volság a méret, melyet a méretvonal fölé írt 
méretszámmal adnak meg. A méretet általában 
milliméterben adják meg, ilyenkor a méretszám 
mö gé nem kell mértékegységet írni. A vékony 
lemezbôl készült tárgyakról elég egy né zetet ké-
szíteni, de ebben az esetben meg kell adni, hogy 
milyen vastag lemezbôl készült. A le mez vastagság 
jele a méretszám elé írt x.

Könnyen belátható, hogy a párok közül ele-
gen  dô az egyiket megrajzolni, hiszen a másik már 
nem ad semmilyen új információt. A tárgy nak 
mindig annyi vetületét (nézetét) kell meg raj zolni, 
amennyi a pontos megismeréshez szük séges. Eh-
hez elegendô három (elölnézet, fe lülnézet, ol-
dalnézet), vagy sokszor csak két (elöl nézet, felül-
nézet) vetület. Elölnézetnek (fô ábrának) mindig 
azt választjuk, amelyik a leg több információt tar-
talmazza. A különbözô né zeteket meghatározott 
rend szerint kell áb rá zolni.

felülnézet

A három nézet elrendezése síkban

elölnézet oldalnézet

elölnézet

oldalnézet

felülnézet
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Mûszaki ábrázolás szabványai
Rajzolj le egy kockát! határoló vonal és látható él vastag folytonos vonal    

nem látható él vékony szaggatott vonal

középvonal vékony pontvonal

hajlítási él vékony kétpont-vonal  

méretvonal, méretsegédvonal vékony folytonos vonal  

A mûszaki rajzokon használt vonalfajták
60

120

30

20
20

 x0,5

A síp mûszaki rajza

Munkálkodás

I. Tanulmányozd az alábbi mûszaki rajzot, és vá la-
szolj a következô kérdésekre!
• Keresd meg a mûszaki rajzon a méret se géd-

vo na la kat, méretvonalakat, méret szá mo kat!
• Mibôl derül ki, hogy a test szimmetrikus?
• Hány helyen kell meghajlítani?
• Milyen vastag lemezbôl készül?
• Mekkorák a befoglaló méretei?

T8  Mûszaki ábrázolás szabványai 

A mûszaki rajzon használt 
vonalfajták

Vonal-
vastagság

A vonalfajta
megnevezése

A vonalfajta
jelölése

II. A képen látható tárgy egy téglatestbôl készült, 
két darab kivágásával. Határozd meg a hiányzó 
darabok méretét!

50

50

20

30

20

15

III. Határozd meg, hogy milyen méretû (szé-
lesség, hosszúság, magasság) tömbbôl lehet 
elkészíteni az ábrán látható tárgyat!

50

20

30

15

30

1520

IV. Rajzold meg a következô ábrák jellemzô 
ve tü le teit (elölnézet, felülnézet, oldalnézet. 
Tö re kedj az arányosságra!
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Baleset-megelôzés, 
elsôsegélynyújtás
A balesetek megelôzése és az elsôsegélynyújtás 
állampolgári és lelkiismereti kötelesség!

T9

A tanórákon munkavégzés elôtt megbeszélitek 
a konkrét feladatok végzéséhez szükséges ba l-
e set  megelôzési szabályokat. Ezen az oldalon az 
alapelveket találod meg.

Ahogy a munkahelyeken és általában az élet-
ben, az iskolában is elsô a biztonság. Szeren csé   re 
ritkán történik baj, ezért hajlamosak le he   tünk az 
óvatlanságra. Pedig az 5–19 éves ko   rosztálynál 
a vezetô halálok a véletlen baleset, ami évente 
400 diák életét követeli Magyar or  szágon. A nem 
halálos balesetek többsége is az iskolában törté-
nik. A leggyakoribb iskolai ba    leset az elesés, ezt 
követi a dobás és a szúrás. 

A fiúk másfél-kétszer gyakrabban sérülnek 
meg, mint a lányok.

1. Beszéljétek meg, milyen helyzetekben fordul-
hatnak elô ezek a balesetek!

A veszélyeket felmérni, felismerni és jó dönté-
seket hozni nem könnyû, fôleg váratlan, ijesztô 
helyzetben. De hagyatkozhatunk jól kidolgozott 
sza  bályokra, melyeket sok tudás, kutatás, gya-
kor lati tapasztalat alapján fogalmaztak meg. 
Gye rek kor ban külön hajlamosít a balesetekre az, 
hogy a veszélyérzékelô képesség, valamint a tér-
látás és a perifériás látás (szeme sarkából látás) 
még nem alakult ki teljesen. Gyakran elôfordul, 
hogy hir telen fordulás közben összeütköznek 
vagy a ke zükben lévô eszközzel (például körzô-
vel, ceruzá val) hadonászva véletlenül eltalál ják 
a másikat. A gye rekek figyelmét könnyen el von-
hat  ja valamilyen érdekes esemény.

A biztonsági tudnivalókat mindig ismerteti ta-
ná  rod, amikor új helyzetbe kerülsz, új eszközzel 
vagy anyaggal kell dolgoznod. Így elkerülheted a 
ba lesetet.

•  Mindig tartsd be a szabályokat, és mindig arra 
és úgy használd az eszközöket és anyagokat, 
ahogy azt kell: azaz rendeltetésszerûen.

•   A munka megkezdése elôtt ellenôrizd a szer-
számot vagy eszközt, amit használni fogsz. 

 Csak hibátlan szerszámmal, eszközzel dolgozz!
•  Elôírt védôfelszerelés nélkül ne dolgozz!
•  Ha valamiben nem vagy biztos, kérdezd meg!
•  Munka közben mindig az eszközön tartsd a 

szemed!

2. Beszéljétek meg a leggyakoribb hibákat, me-
lyek iskolai (vagy más) balesethez vezetnek!

Ha megtörtént a baj, ne pánikolj, kérj felnôt-
tôl segítséget! Hívd a tanárodat, vagy ha nem ta-
lálsz senkit, hívd a segélyhívószámot (112)! Amíg 
megjön a segítség, tégy meg a sérültért mindent, 
amit tôled telhetô. Eközben tilos ma ga dat veszé-
lyeztetni! A mentésnél arra van szük ség, hogy 
egészséges, fegyelmezett és higgadt maradj!

Teendôk baleset esetén:

•  Hívj segítséget!
•  Gyôzôdj meg arról, hogy téged nem fe-

nyeget veszély, és csak akkor menj oda 
a sérülthöz.

•  Amíg nem jön segítség, maradj mellet-
te, és próbáld kideríteni, mi a baj!

•  Ha tudod, mi a sérülés, és mi a szükséges 
elsôsegélynyújtás, tedd meg higgad tan!

Sokszor a legsúlyosabb helyzetben nem kell 
más, mint segélyhívás és egy egyszerûen meg ta-
nul ható elsôsegélynyújtó mûvelet. A leg na gyobb 
hi ba, amit elsôsegélynyújtáskor el kö ve tünk, az, 
ha nem teszünk semmit.

Újraélesztés gyakorlása speciális bábun

Biztonság 
és figyelem 
a munkálkodás 
során
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Baleset-megelôzés, 
elsôsegélynyújtás
A balesetek megelôzése és az elsôsegélynyújtás 
állampolgári és lelkiismereti kötelesség!

T9  Baleset-megelôzés, elsôsegélynyújtás 

Az elsôsegélynyújtási tech nikákról több tan-
tárgy óráin is tanultok, de képezzétek is ma ga to-
kat! Keressetek elsô segélynyújtási al kal ma zá so-
kat, videókat, köny veket! A techni kákat bá bun, 
össze tekert matracon próbáljátok ki!

Néhány elsôsegélynyújtási mûvelet

3. Tanulmányozd az elsôsegélynyújtási mû ve le te-
ket bemutató ábrát! 

 Felismered valamelyiket? Melyiket milyen hely-
zet ben kell alkalmazni? Nézz utána, és szóban 
ma gyarázd el, melyik eset ben mi a teendô!

Munkálkodás

Nézzetek át egy elsôsegélydobozt! Beszéljétek 
meg, hogy mi mire való benne! Elle n ô riz zétek 
mindegyik lejárati idejét! A le járt do boz, lejárt 
kötszer minôsége már nem meg fe lelô egy valódi 
elsôsegélynyújtási hely zet ben, de gyakorlásra jó.

Ha már gyakorlottabbak vagytok, szer vez het-
tek csapatversenyt is. Minden csapat el játszik egy 
sé rülési helyzetet, a másik csapatnak pedig fel 
kell ismernie a bajt és ellátnia. A „sérültet” játszó 
csapat játszhatja a 112- es szá mon hívást fogadó 
munkatárs szerepét is.

Mindenki kerülhet olyan helyzetbe, amikor 
hasz nálnia kell ezt a fontos tudást!
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Gépek biztonságos 
mûködtetése
Milyen gépeket szoktál használni? 

T10

A használati útmutató  

Az általános baleset-megelôzési szabályokat 
is  me red már. Betartásuk fontos a biztonságos 
mun  kavégzéshez. Azonban az egyes gépek mû-
köd tetéséhez, legyen az háztartási gép vagy 
szer  számgép, speciális ismeretekre van szük ség. 
Eze ket tartalmazza a gépekhez mellé kelt hasz-
ná  lati útmutató, melyet mindig figyel me sen át 
kell tanulmányozni, mielôtt egy gépet üzembe 
he  lyeznek, használnak.

Ma már a legtöbb készülék használati út muta-
tója magyarul is letölthetô az internetrôl. Ezek-
ben a leíráson kívül ábrák és ikonok segítik a 
szö veges utasítások értelmezését. Sok eset ben vi-
de ón is meg lehet néz ni egy-egy gép kicsomago-
lá sával, üzembe he lyezésével, karbantartásával 
kap  csolatos ten ni valókat. 

Munkálkodás 

Válassz ki egy gépet, és olvasd el figyelmesen a 
hasz nálati útmutatóját!

Keresd ki a használati útmutatóból azokat a 
ré szeket, amelyek a következô információkat 
tartal mazzák!

•  A készülék leírása, általános jellemzôk
•  Kezelôszervek, kijelzôk (gombok, menük)
•  Üzembe helyezés, csatlakozás, beállítások
•  Használat
•  Biztonsági elôírások
•  Karbantartás
•  Hibakeresés, hibaelhárítás
•  Mûszaki adatok

A készülékek használata során mindig be kell 
tartani az alapvetô biztonsági elôírásokat! Ezek a 
használót és a környezetében tartózkodó sze mé-
lye ket védik és növelik a gép élettar tamát!

A legfontosabb biztonsági elôírások, 
szabályok

A gép helyének kiválasztása. Fontos a gép stabil 
elhelyezése, a munkavégzés hez szükséges hely 
biztosítása és a megfelelô meg világítás. Sú lyos 
sé rülésekhez vezethet, ha a gép felbo rul, ha 
valaki véletlenül hozzáér a vá górészhez vagy 
egyéb mozgó, forgó, esetleg forró alkat ré szé-
hez. Például az olajsütôbôl ki ömlô forró olaj na-
gyon komoly égési sérülé se ket okozhat!

Kenyérszeletelô gép elhelyezése

Az adott feladat elvégzésére alkalmas gép hasz-
ná lata, a gép túlterhelésének elkerülése. A hasz-
ná  lati útmutató mindig pontosan leírja, hogy az 
adott gép milyen feladat elvégzésére al kalmas. 
So ha ne használd olyan célra, amire nem való. 
Ki sebb gépekkel ne próbáld meg egy job ban 
ter helhetô gép munkáját elvégeztetni. Pél dául 
ház tartási varrógéppel nem szabad vas ta gabb 
anya got, bôrt varrni, mosógépben a meg en ge-
dett nél nagyobb mennyiségû ruhát ki mosni, 
kör fûrésszel fatörzset darabolni! A gépe ket ne 
hasz  náld a megengedettnél hosszabb ideig! A ház-
 tartási gépek (például háztartási ro bot  gép, elekt-
ro mos habverô) és a barkácsgépek többsége nem 
alkalmas folyamatos üzemel te tésre. A gép túl-
me  legedése azt jelzi, hogy szü ne tet kell tarta ni a 
használatban. A korszerûbb gé  pek (például a por-
szí vó, a hajszárító) túl ter he  lés ese tén önma guktól 
le állnak.

Értelmezd a kiválasztott géppel kapcsolatos 
biz   ton sági szabályokat, beállítási, karbantar-
tási fel   adatokat! 
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Túlterhelt mosogatógép

T10  Gépek biztonságos mûködtetése 

Használat elôtti ellenôrzés. A gép használata 
elôtt ellenôrizni kell a vé dô bur kolat megfelelô 
rög zítését, a mozgó alkat ré  szek állását, a csat-
la kozásokat. Elektromos gé  pek szigetelôbur-
ko  lata áramütés ellen is véd. A burkolatot tilos 
el   távolítani! Figyelni kell a kapcsolók, csatlako-
zó  vezetékek ép szi ge  telésére és megfelelô hosz-
  szá ra. Ha a vezeték szigetelése vagy a bur kolat 
sé rült, esetleg a kap  csoló nem kapcsolja be vagy 
ki a gépet, nem sza  bad használni.

A munkaterület mindig legyen rendes, 
tiszta. A legtöbb sérülés oka a rendet-
len ség, a fegyelmezetlenség, a figyel-

Rendetlenség a konyhapulton

Megfelelô ruházat, védôfelszerelések használata. 
A forgó–mozgó gépeknél, mint például fúró-
gép  nél, a laza öltözék, a hosszú haj vagy az 
ék  szer be  akadhat a mozgó részekbe. Ajánlott 
csú  szás men  tes cipôt viselni. Szükség esetén vé-
dô sisak, biz tonsági szemüveg, védôkesztyû, 
por  maszk, zaj ellen fülvédô használata is aján-
lott, például csi szológépekkel való munkavég-
zés során.

Csiszolás

Biztonságos munkavégzés. 
A munkavégzésnél fon   tos 
a megfe le lô, sta bil testhely-
zet és az egyen súly meg-
tar tá  sa. Minden mun ka-
végzéskor tarts meg   felelô 
távolsá got más személyek-
tôl, így el kerülhetô, hogy 
meg lök jenek, vagy más mó-
don aka dá lyoz  za nak. 

Ne hagyd, hogy munka 
köz ben elvonják a fi gyel   -
medet! Ilyenkor inkább be 
se kap csold a ké szüléket! 
A munkadarabok meg fo-
gásához le hetôség szerint használj satut, szo-
rí tókat vagy egyéb tartókat. Ez sokkal biz ton  -
sá gosabb meg oldás, mintha kézben tarta nád. 
Elektromos be rendezések használatakor ügyelj 
ar ra, hogy ne érj hozzá földdel érintkezô fe lü-
le tekhez (pél dá ul csôvezetékhez, fûtôtest hez).

Megfelelô karbantartás. Elektromos gépet csak 
feszültségmentes állapotá ban szabad karbantar-
tani. Az egyik legfonto sabb karbantartási feladat 
a tisztítás. A szennye zô dé se ket el kell távolítani 
minden olyan helyrôl, ahol az a mozgást akadá-
lyozza. Be kell tartani a tar to zékok kenésére és 
cseréjére vonatkozó utasí tá so kat. Rendszeres 
idôközönként ellenôrizni kell a csatlakozókábelt. 
A fogantyúkat, kapcso ló kat szá razon, tisztán kell 
tartani, vizes kézzel hoz zá juk nyúlni tilos! Hibás 
készüléket csak szakember ja  víthat!

A mélyhûtô karbantartásának része az idônként leolvasztás

A gépek tárolása. Használat után fontos a gépek 
kikapcsolása és áramtalanítása. Ha a gépet már 
nem használod, tedd a helyére!

Gyerek gépet csak felnôtt engedélyé-
vel, felügyelet mellett használhat! 
A ba l esetet azonnal jelezni kell!

met  lenség és a fáradtság.
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Kislexikon
A kislexikonban megtalálod a tankönyvben elô-
forduló összes fontos fogalmat ábécé sze rint, 
függetlenül attól, hogy melyik modulhoz tar to-
zik. Ez a szószedet nemcsak a különleges sza vakat 
kí vánja megmagyarázni, hanem sokszor hétköz-
napi, gyakran használt kifejezéseket is értelmez. 
Megmutatja a szavak mögött lévô mé  lyebb össze-
függéseket, tartalmakat.

alapanyag 
Valamilyen ipari folyamat kiindulási anyaga 
mely a gyártás során minden technológiai lé-
pés nél változáson megy keresztül.

alapozás
Az épület súlyát a teherhordó talajrétegre 
to  vábbító terepszint alatti szerkezet (alap) 
el  ké szítése.

alaprajz
Az alaprajz egy olyan építészeti rajz, mely az 
épület szintjeit ábrázolja vízszintes metszet-
ben. Bemutatja, mit látunk akkor, ha egy 
épü letet képzeletben metszünk el az ablak-
pár  kány magassága felett. A képzeletben le-
metszett részt leemeljük az épületrôl, s fölé
emelkedve, felülrôl, azaz felülnézetbôl rá né-
zünk. Látjuk a falakat. Vastagabb (erôsebb 
te herhordó) és vékonyabb (terhet nem vi se-
lô) válaszfalakat. A nyílászárókat (ajtók, abla-
kok), a kéményeket és a lépcsôket.

alaptevékenység
Minden otthonban rendszeresen végzett te-
vé  kenység (például alvás, étkezés).

analitikai mérleg
Általában kémiai (analitikai) laboratóriumok-
ban használt nagy pontosságú mérleg. Finom 
szerkezetû, precíziós eszköz. Kis tömegek (ál-
ta  lában maximum 100-200 g) nagyon pontos 
(0,1 mg) mérésére alkalmazzák.

aszfalt
Kôolaj lepárlásából származó bitumen kötô-
anya gú, különféle adalékokat (vulkanikus ere  -
detû kôzúzalék, homok, mészkôliszt) tar tal  -
mazó útburkolat. Rugalmas, kopásálló, víz   záró, 
meleg állapotban géppel teríthetô.

atomerômû
A maghasadás jelenségét kihasználva ener gi át 
elôállító erômû.

bádog
Hengerelt vékony lágyacéllemez.

baleset
Olyan szokatlan, váratlan és nem szándékos 
ese  mény, amely az adott helyen és idôben úgy 
történik, hogy annak nem volt sem ter ve zett, 

sem nyilvánvaló oka. Általában ne ga  tív ki me-
ne telû, amit bekövetkezése elôtti ész le lés sel el 
le  hetett volna kerülni.

bányászat
A nyersanyag kitermelés leggyakoribb módja.

beporzás
A virágos növények szaporodása során a vi rág-
por a termô bibéjére vagy közvetlenül a mag-
kezdeményre kerül. Ez történhet szél, víz vagy 
rovarok (esetleg más állatok) segítsé gé vel.

beton
Cement, sóder és víz keveréke. Az építôipar-
ban gyakran használt anyag.

bicikliút
 kerékpárút

biológiai érettség
A növénytermesztésben azt jelenti, hogy a ter-
mesztett növény magot termelt. A mag el ve té-
sével a növény szaporítható.

biomassza
Élôlények – általában növények – vagy azok 
részei, amelyek elégetve alkalmasak energia-
ter melésre.

burkolat
Felületet fedô, védô, díszítô külsô réteg.

cellulóz
A növények vázanyagának fontos al ko tó ele me.

cement
Mészkô és egyéb adalékanyagok égetett és 
por rá tört keveréke. Vízzel keverve száradás 
után erôs kötôanyag.

család
A kis közösség legfontosabb jellemzôje, hogy 
tag jai egymással rokoni, házastársi, élettársi 
kap csolatban vannak. A szülôket és gyere kei-
ket szûk családnak szoktuk mondani, míg a 
tá gabb családhoz hozzátartoznak a nagy szü-
lôk, nagynénik, nagybácsik, unokatestvérek 
is. A családok nagyon sokfélék lehetnek.

családellátó tevékenységek
Azoknak a tevékenységeknek az összefog la ló 
neve, mellyel a család életvitelének hátte rét, 
biz  tonságát teremtjük meg. Magába fog lal   ja 
az élelmezést, bevásárolunk, sütünk, fô  zünk, 
tálalunk, mosogatunk. Kialakítjuk, fenn  tartjuk 
az otthoni környezetünk, lakbe rendezünk, ta-
ka rítunk, kijavítjuk a kisebb hi bá kat, barkácso-
lunk, kertészkedünk, állatainkat gondozzuk. 
Gon  doskodunk ruházatunk és a lakástexti-
lek rendben tartásáról, mosunk, vasalunk, 
ja   vítunk, átalakítunk, új dolgokat szer  zünk 
be. Gon doskodunk szeretteinkrôl, fi gyelünk, 
se  gítünk egymásra, közös prog ra  mokat,
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ün nepeket szervezünk. Mindezt láthatatlan 
mun kának is nevezik, mert értéke nem jele-
nik meg a gazdasági mu tatókban.

családi ház
Különálló, egy család számára megfelelô la-
kó   épület.

csárda
Falun kívül, rendszerint vásárra vezetô utak 
men tén álló kocsma.

cserép
Égetett agyag.

csíra
A növénytermesztésben a magból kikelô sarj, 
a fejlôdésnek induló növény elsô hajtása.

csírázási próba
A begyûjtött vagy már régóta tárolt magokat 
ve  tés elôtt megvizsgáljuk úgy, hogy mester sé  -
ges körülmények között csíráztatjuk, s meg  ál-
lapítjuk, hogy a csíráztatott magok, hány szá-
za léka csírázott ki.

drót
Húzással, illetve nagyobb átmérô esetén hen-
ger léssel elôállított vékony fémszál.

duzzasztómû
A vízfolyás medrét keresztben elzáró, a víz szint 
megemelésére szolgáló építmény. Fela da ta, 
hogy a folyót alkalmassá tegye valamilyen fela-
dat – többnyire energiatermelés – el látására.

egészséges táplálkozás
Az elfogyasztott ételek ne tartalmazzanak túl 
sok zsírt és szénhidrátot, de tartalmazzanak 
ele gendô vitamint és ásványi anyagokat.

éghajlat
Egy adott földrajzi hely idôjárásának válto zá-
sát meghatározó rendszer

éghajlati tényezôk
Hômérséklet-, a csapadék-, szélviszonyok és a 
föld felszín sajátosságai.

egyszerû gépek
Olyan eszközök, melyek mechanikai energia 
fel használásával munkát végeznek. Alkal ma-
sak arra, hogy egy adott terhet annál lénye ge-
sen kisebb erôvel mozgassunk meg, nagyobb 
mun kavégzési út megtétele árán.

ék
Tulajdonképpen egy lejtô, különbözô anya-
gok szétválasztására, emelésére vagy ki tá-
masz  tására alkalmas eszköz.

élelmiszer
Emberi fogyasztásra alkalmas, feldolgozott 
vagy feldolgozatlan anyag vagy termék. Élel-
mi szernek nevezzük mindazon anyagokat, 
amelyeket változtatás nél kül vagy külön bö zô 
mó don elkészítve meg eszünk vagy meg iszunk.

elsôbbség
Továbbhaladási jog a közlekedés más részt ve-
vôjével szemben. Azt a jármûvet, amely nek el-
sôbb sége van, az elsôbbségadásra kötelezett 
nem kényszerítheti haladási irányának vagy 
se bességének hirtelen megváltoztatására.

elsôsegély
Baleset, rosszullét esetén az azonnal nyújtott 
(egészségügyi) segítség.

emelô
Tengely körül forgatható szilárd test, általá-
ban rúd, alkalmas teher emelésére vagy moz-
ga tására.

emelôrendszerû egyszerû gép
Emelô, csiga, hengerkerék.

energia
Általános értelemben a változtatásra való ké-
pes séget, a fizikában a munkavégzô képes-
séget jelöli.

energiaforrás
Olyan közeg, természeti jelenség, melyekbôl 
ener gia nyerhetô ki.

építési engedély
Építmény építésére, bôvítésére, bontására a 
he lyi önkormányzat által kiadott engedély.

építészet
Az a tevékenység, mely épületek, építmények 
lét rehozásra, tágabb értelemben az épített 
kör nyezet alakítására irányul. Az építészet 
mû vészeti és mûszaki alkotómunka, célja az
épület rendeltetésének, szerkezetének és 
for májának összhangja.

építmény
Építési tevékenységgel létrehozott helyhez 
kötött mûszaki alkotás.

épület
Jellemzôen emberi tartózkodás céljára szol-
gáló, zárt térrel rendelkezô építmény.

érc
Olyan ásvány vagy kôzet, amelynek fémtartal-
ma gazdaságosan kinyerhetô.

erômû
Elektromos energia fejlesztésére szolgáló lé-
te  sítmény.

értékelés
A célok és az eredmények összevetése, az 
ered mények vizsgálata abból a szempont-
ból, hogy céljaink szerint minek kellett volna 
ered ményként létrejönnie.

étel
Emberi táplálék, mely többféle élelmiszert 
tar   talmazhat.

ételkészítési eljárás
Egy technológiai folyamat, melynek során 
több féle élelmiszer felhasználásával, kony-
hatechnikai eljárások alkalmazásával, az em-
be ri szervezet számára fogyasztható, emészt-
he tô ételt készítünk.
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falu
Mezôgazdasági jellegû csoportos település.

farostlemez
A természetes fa ôrölt rostjainak ragasztóval 
összekeverésével, majd lemezzé préselésével 
készülô 3–7 mm vastag kemény falap.

féktávolság
A fék megnyomása és a gépkocsi megállása 
kö zött megtett út. A gépkocsi sebességétôl, 
tö  megétôl, az út minôségétôl (pl. nedvesség) 
függ.

felhôkarcoló
Nagyon magas, lakható épületek. Nincs álta-
lá nos meghatározás arra, hogy milyen ma-
gas ság felett nevezünk felhôkarcolónak egy 
épü letet, leginkább azokra mondjuk, amik 
ki magaslanak a többi épületek közül.

felületkezelés
A tárgy felületének jellegzetes kialakítása, 
vé   delme, illetve annak módja.

fém
Átlátszatlan, rugalmas, húzással, sajtolással, 
ka lapácsolással alakítható, a fényt visszaverô, 
a hôt és az elektromosságot jól vezetô anyag.

fentarthatóság
A társadalom, gazdaság hosszú távon meg va-
ló sít ható, (környezeti, társadalmi, gazda sá gi, 
kul turális) létfeltételeit tönkre nem tevô mû-
kö  dése.

fluktuáció
Munkaerô-vándorlás.

fogadó
Egyszerû kisebb (vidéki) vendéglátóhely, szál ló 
és étterem egyben.

fonás
Az elemi szálak összesodrása.

foltvarrás (patchwork)
A foltvarrás, vagy elterjedt angol nevén patch-
work, olyan technika, amikor kisebb anyagda-
ra bok összevarrásával készülnek nagyobb tex-
til munkák, például ágyterítôk, falvédôk. Eze ket 
a kisebb darabokat nevezik foltnak. Ma gyarul 
hív ják foltmozaiktechni ká nak is.

fosszilis energiaforrás
A föld alá került növényi és állati ma rad-
ványok ból keletkezett energiaforrások össze-
fog laló ne ve (szén, kôolaj, földgáz).

födém
Helyiségek lefedésére, térelhatárolására való 
szerkezet, amely saját súlyán kívül a felette 
lé vô terheket is hordja.

földgáz
Szénhidrogén alapú gázok gyúlékony elegye. 
A földgáz nagyrészt metánt tartalmaz, de al-
ko tórésze lehet az etán, a propán, a bután és 

a pentán is. Szerves anyagok levegôtôl elzárt 
bom lásából keletkezik.

fôútvonal
Jelzôtáblával fôútvonalként megjelölt út.

funkció
Mûködés, tevékenység, alapfeladat.

furnérlemez
Különbözô fafajták rönkjeibôl hámozással 
vagy hasítással készült vékony falemez. Vas-
tag sága 0,5 és 4 mm között van. A furnér a 
ré tegeltlemez-gyártás alapanyaga.

fúrólyukakkal történô kitermelés
Olyan bányászati eljárás, ahol az értékes anya-
gig lyukat fúrnak, és csôvezetéken keresztül 
ter melik ki az értékes anyagot. Így termelik ki 
például a kôolajat, a földgázt és a termálvizet.

gát
A víz útjába állított mesterséges létesítmény, 
amely nagy mennyiségû víz nyomásának van 
ki téve.

gazdálkodás
A családi gazdálkodás során a családtagok 
egyé ni és a család közös szükségleteit fo lya-
ma tosan elégítjük ki. A gazdálkodás során 
fo lyamatosan döntéseket hozunk a szükség-
le  tek kielégítésének rangsorolásáról és az 
erô forrásaink felhasználásáról.

gazdasági érettség
A termesztett növény állapota, ha a növény-
nek beérik az a része, amit szeretnénk el fo-
gyasz tani, hasznosítani, amiért termesztjük.

geotermikus energia
A Föld belsejébôl áramló hôenergia. Meg-
újuló energiaforrás.

gép 
Olyan összetett szerkezet, melyet valamilyen 
feladat (munka) elvégzésére hoztak létre. Az
ember munkáját segíti vagy kiváltja, annak 
mennyiségét megnöveli, minôségét javítja és
olcsóbbá teszi.

gérláda
Lécek és rudak darabolását segítô eszköz, az 
ol dalain levô bevágások vezetik a fûrészlapot, 
ezért könnyebb derékszögben fûrészelni, 
több nyire fából (rétegelt lemezbôl) készítik.

globális felmelegedés
A légkör és az óceánok átlagos hômérsékleté-
nek növekedése.

gyümölcs
Táplálkozási és kertészeti szempontból gyü-
mölcs nek tekintünk minden fás szárú vagy 
lágy   szárú évelô növény termését és áltermé-
sét, melyhez általában édes íz társítható, 
nyer    sen vagy feldolgozva fogyasztható. Nem 
tu  dományos fogalom.
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habarcs
Mész, homok, víz és általában még cement 
keverékébôl készült kötôanyag. Falazásnál, 
va kolásnál használják.

hajlék
Védelmet, menedéket adó lakóhely.

hasadóanyag
Olyan anyag, amely megfelelô körülmények 
között maghasadásra képes. A hagyományos 
atomerômû ezzel mûködik.

hasítás 
Természetes faanyagok rostiránnyal párhuza-
mos darabolása, valamilyen ék alakú szer-
szám (vésô, balta) segítségével.

haszonállat
Megélhetést biztosít, pénzt kereshetünk vele, 
vagy segítségünkre van, vagy védelmünkrôl 
gon doskodik.

háztartás
A háztartás gazdálkodási egység. Lehet egy va -
lakinek is háztartása, ha egyedül él, és ön  ma-
gá ról gondoskodik. Ha többen élnek együtt és 
kö zösen gazdálkodnak, akkor ôket egy ház tar-
tás nak tekintjük. Nem feltétel, hogy rokonok, 
há zastársak vagy élettársak le  gyenek.

háztartási tevékenység
A család ellátásához kapcsolódó tevékenysé-
gek összessége (például házimunkák, gazdál-
ko dás, gondozás).

helyiségek funkciói
A lakás helyiségei között felosztjuk azt a sok-
féle tevékenységet, melyet a családtagok 
rend szeresen végeznek, pl. alvás, étkezés, tisz-
tál kodás, hazaérkezés… Ha egy lakószobából 
áll a lakás, akkor a rendelkezésre álló térben 
cso portosítjuk a funkciókat.

helyiségek területigénye
Annak a minimális területnek a meghatározása 
a tervezés során, amely adott funkció ellá tá sá-
hoz, egy adott bútor használatához szük sé ges.

helyszínrajz
Tartalmazza az építési területet, a meglévô, 
a megmaradó, az elbontandó és a tervezett 
épít ményeket, növényzetet, jellemzô terep-
ma  gasságokat, illetve energia- és köz mû há-
ló zataik nyomvonalait és egyéb te le pü lés ren-
dezésre vonatkozó jelöléseket.

higiénés tevékenység
Magában foglalja a személy higiénéjét (pél-
dá ul tisztálkodás, mosás, takarítás).

higiénia
Az egészség megôrzéséhez szükséges tiszta ság 
követelménye. Az orvostudomány egyik ága, 
mely az emberi szervezetet érô kör nyezeti ha-
tá sok vizsgálatával foglalkozik.

In  tézkedéseket ír elô, melyek betartásával meg-
elôz hetôk a fertôzések, a megbetegedések.

hímzés
Textilre vagy bôrre hímzôfonallal, ritkán fém-
szállal díszítôöltés varrása.

homlokzat 
Az épület utcára, udvarra vagy kertre tekintô 
egységes kiképzésû és hatású falsíkja.

hôre keményedô mûanyag
csak egyszer, a gyártás során kezelhetô hôvel. 
Újabb hevítés hatására már nem lágyul meg, 
ha nem kémiai lebomlás következik be

hôre lágyuló mûanyag 
Melegítés hatására lágyul, hûtés hatására szi-
lárdul, közben formázható, ez a folyamat 
több  ször megismételhetô.

hulladék égetése
A hulladék megfelelô körülmények közötti elé-
ge tése. A hulladék bizonyos részei ég hetôek, 
így ezek energiatermelésre is hasz nál hatók. Az 
égetés másik elônye, hogy a veszélyes hulla dé-
kokat is többnyire ártal mat lanítani tudja. Hát-
rá nya, hogy az égetés során keletkezô gázok 
szennyezik a kör nye ze tet.

hulladék
A keletkezési helyén már nem hasznosítható 
anyag.

hulladéklerakás
A hulladék megfelelô körülmények közti – 
több nyire végleges – tárolása. A lerakónak oly-
annak kell lennie, hogy az ott tárolt anyag ne 
szennyezhesse a környezetet.

humusz
A talaj egyik alkotóeleme. A talajba került 
el halt élôlények bomlása, korhadása során 
kép   zôdô, sötét színû elegy. Kiemelkedô je-
len  tôségû a talaj termôképességének fenn tar-
tá sában.

hurkolás
Egy fonalrendszerû textilkészítési eljárás, mint 
például a kötés, horgolás.

huzal
A drót mûszaki életben használt elnevezése.

ideiglenes öltés
Feladata, hogy a végleges összevarrásig ös z-
sze tartsa az anyagokat.

infrastruktúra (közlekedési)
Minden olyan építmény, berendezés és há ló-
zat, ami a szállításhoz és hírközléshez szüksé-
ges. Szárazföldi (közúti, vasúti), vízi (kikötôk, 
csa tornák), légi (repülôterek, légifolyosók) 
szállítási hálózatok. Vízellátási, energiaellátá-
si, távközlési és informatikai hálózatok.
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ipar
A második gazdasági szektor. A termelés o lyan 
ágazata, mely a természeti javak kiak ná  zásával, 
fel dolgozásával foglalkozik, al kal mas sá teszi a 
ja vakat a közvetlen fo gyasz tás ra.

ispotály
Kórház.

ivóvíz
Emberi fogyasztásra alkalmas víz. Mentes a 
mérgezô és káros anyagoktól, megfelelô ízû 
és hômérsékletû (5-15 °C), színtelen, szagta-
lan enyhén lúgos.

ízlés
A szép, helyes és az illendô iránti érzék.

jövedelem
Személyekhez vagy intézményekhez valami-
lyen jogcímen, többé-kevésbé rendszeresen 
be folyó értékek (pénz) összessége.

kálvária
Római katolikus települések kegyhelye. Rend-
sze rint magaslaton álló feszülethez vagy ká pol-
ná hoz vezetô út, amely mentén 14 dom bormû 
vagy kép áll, emlékeztetve Jézus Golgotára ve-
zetô útjának állomásaira (stá ció ira).

kamra
Kisméretû zárt helyiség, élelem (éléskamra), 
tü zelô (fáskamra), szerszámok vagy egyebek 
tá rolására.

karbantartás
A gépek, eszközök rendeltetésszerû és biz ton-
sá gos használatának, élettartamának meg nö-
velése érdekében végzett rendszeres ellen ôrzô, 
ja vító tevékenység. 

kedvtelésbôl tartott(hobbi) állat
Minden olyan állat, ami házi kedvencként él 
az ember közelében.

kelme
A szálakból vagy fonalakból, textilipari eljárá-
sok kal készült síklap vagy csô alakú készítmé-
nyek.

keménység
Különbözô anyagok benyomódással szem-
beni ellenállása, például összehasonlításként 
a puhább anyagba egy acélgolyó mélyebben 
nyomódik, mint a keményebb anyagba.

kerékpár
Olyan két- vagy háromkerekû jármû, ame lyet 
egy vagy két ember ereje, legfeljebb 300 Watt 
teljesítményû motor hajt.

kerékpársáv 
Az úttesten útburkolati jellel kijelölt – kerék-
pá rosok egyirányú közlekedésére szolgáló 
– különleges forgalmi sáv. Az útburkolati jel 

lehet folytonos (zárt kerékpársáv) vagy szag-
gatott (nyitott kerékpársáv) sárga vonal.

kerékpárút (bicikliút)
Olyan közút, amelyen csak kerékpárok közle-
kedhetnek.

kereskedelem
A termékek cseréjével, adásvételével fog lal-
ko zó tevékenység.

kert
A lakóház körül található, növényekkel beül-
te tett terület.

kerti építmény
Az építési telken belül pihenés, játék, szórako-
zás, kikapcsolódás céljára szolgáló mûtárgy [pl. 
hinta, csúszda, homokozó, lugas, szökôkút, 
kerti tó, kerti grill, kerti pavilon, terasz, kerti 
víz- és fürdômedence, kerti épített tûzrakóhely, 
ker ti zuhanyozó, kerti napkollektor, legfeljebb 
20 m2 vízszintes vetülettel kialakított kerti tetô, 
ker ti szabadlépcsô.

késztermék
Egy technológiai folyamat (gyártás) végter-
mé  ke.

kicsinyítés
Amikor az eredeti méretnél kisebb méretben 
ábrázolnak egy tárgyat. 

kohó (nagyolvasztó) 
Az ércekben levô fémek magas hômérsékletû 
olvasztással történô elôállítására szolgáló ke-
men ce (rézkohó, ólomkohó, vaskohó). A vas-
ko hót más néven nagyolvasztónak nevezik.

komplettálás
Az elfogyasztott ételek olyan összeválogatá-
sa, hogy azok együtt már megfelelô arány-
ban tartalmazzák a szervezet felépítéséhez 
szü k séges tápanyagokat.

komposzt
A kertben, a háztartásban keletkezett szerves 
hulladékokból komposztálás során képzôdô 
sötétbarna színû, magas humusztartalmú, mor-
zsalékos szerkezetû, földszerû anyag.
Talaj javításra használjuk.

komposztálás
A szerves anyagok megfelelô körülmények 
köz  ti lebontása. A folyamat végén újrahasz no-
sít ható anyag, termôtalaj lesz belôle.

konyha
Az a helyiség, épületrész, ahol fôzni szoktak.

konyhatechnikai eljárások
Amelyekkel az élelmiszereket ételekké ala-
kít juk át.

költségvetés
A bevételek és kiadások meghatározott idôre 
szóló tervezése.
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környezet 
Az adott dologra – a mi esetünkben az ember-
re – ható tényezôk összessége.

környezeti igény
A növények életmûködéséhez tápanyagokra, 
víz re, fényre, megfelelô hômérsékletre van 
szük sége. Ezekhez a környezetükbôl jutnak 
hoz zá. Az egyes növények igényei különbö-
zô ek a környezeti feltételekkel szemben. A 
si keres termesztés alapja, hogy ismerni kell a 
nö  vény optimális fejlôdéséhez szükséges felté-
te  leket.

környezetszennyezés
A föld, a levegô, a víz, az élôvilág, valamint 
azok összetevôinek károsítása vagy veszélyez-
te tése. A környezetkárosítás bûncselekmény, 
akár nyolc évig terjedô szabadságvesztéssel 
sújt ható.

környezettudatosság
Az egyes személy vagy a társadalom valamely 
cso portjának a természeti környezet álla po tá  -
val és az ember környezetével kapcso la tos tá -
jékozottságát, érzékenységét és tu  datos fe le-
lôs ségvállalását kifejezô fogalom.

környezetvédelem
Az ember és az ôt körülvevô – természeti és 
mes terséges – környezet egészséges feltéte lei-
nek kialakítására irányuló tevékenység, illet ve 
moz galom.

kôszén
növényi eredetû üledékes kôzet, például bar-
na- és feketeszén.

kötôanyag
Olyan anyagok, melyek pépes állapotból ké-
pe sek megszilárdulni, és a még kezdeti álla-
pot ban hozzájuk kevert szilárd anyagokat 
összetartani.

közhasználatú intézmény
Az olyan intézmény, amelynek a település vagy 
településrész ellátását szolgáló feladata van, 
és használata nem korlátozott, illetve nem 
korlátozható. Ilyenek az oktatási, egészségvé-
delmi, gyógyí tó, szociális, kulturális, mûvelô-
dési, sport, pénz  ügyi, kereskedelmi, biztosí-
tási, szolgáltatási célú építmények mindenki 
által használ ha  tó részei, továbbá azok, melyek 
használata meghatározott esetekben kötelezô, 
illetve el  kerülhetetlen. Ilyenek a közigazgatás, 
igaz ság  szolgáltatás, ügyészség építményeinek 
min     denki által használható részei.

közkert
Egy meghatározott fô funkciót (játék, sport, 
pi  henés stb.) szolgáló, egy hektárnál kisebb te -
rületû, közterületi zöldterület, amelyet bár  ki 
használhat.

közlômû
Energiát továbbító, módosító, a meghajtást az 
erôgéptôl a munkagépnek átadó szerkezet.

közpark
Több funkciót szolgáló, legalább egy hektár 
nagyságú és legkisebb oldalmérete is 80 m-nél 
nagyobb, közhasználatú közterületi zöldterü-
let, amelyet bárki használhat.

közút
Olyan közlekedésre alkalmas út, amely min-
denki számára használható.

Kresz (közúti)
A Közúti rendelkezések egységes szabályozása.

kronométer
A hétköznapi óra szélsôséges kö rülmények kö-
zött is nagyon pontosan, meg bízhatóan mû-
ködô változata.

külszíni fejtés
Olyan bányászati eljárás, ahol az értékes ré-
teg feletti rétegeket eltávolítják.

lakás
Az a hely, ahol az emberek a testi épségük nek, 
az egészségüknek, és az anyagi javaik nak meg-
vé dése céljából alkalmas módon be ren  dez ked-
nek. 

lakás alapterülete
Az alapterületnek azon része, melynek belma-
gas sága legalább 1,90 m. A három oldalról ha-
tá rolt lodzsia is ötven százalékban beszámít a 
la kás alapterüle té be.

lakberendezés elemei
Azoknak a dolgoknak az összefoglaló neve, 
me lyek meghatározzák, hogyan érezzük ma-
gun  kat egy lakásban. Ilyenek a rendelkezésre 
álló hely és tér, a bútorok, a világítás, a színek, 
a különféle anyagok és minták, a használati 
tár  gyak, a díszítô elemek.

lakberendezés
Az a tevékenység, mely során a lakásból ott-
hon lesz.

lakóhely
Az a hely, ahol emberek élnek, rendszeresen 
tartózkodnak, ahol a holmijukat tartják.

lakópark
Körülkerített, beléptetô rendszerrel ellátott te -
rület, amelyen egy-három szintes társas- vagy 
különálló házak sorakoznak, közöttük kis ut-
cákkal. Általában biztonsági, illetve por ta-
szol gálat, valamint különféle közös sport- és 
ven déglátó-létesítmények szolgálják a la kók 
kényelmét: játszótér, uszoda, szauna, fit nesz-
te rem és közös helyiségek.

lakótelep
Olyan lakóterület, amely környezetétôl el kü lö-
nülô egységet alkot. Jellemzôi közé tar  tozik a 
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sûrû beépítettség, meghatározott számú ház, 
illetve lakástípus. A lakótelep részét képezik a 
házakkal egy idôben kiépített infrastruktúra-
hálózat és a zöld te rü letek. Lakossága gyakran 
megközelíti egy kisebb város lakóinak számát.

lakótér kialakítása
A házakat, lakásokat építészek tervezik. A la-
kó  teret úgy alakítják, hogy szolgálja a benne 
élôk életvit. Van, amikor nem ismerik a leen-
dô tulajdonost, ilyenkor általános szabályok 
sze  rint tervezik meg a helyiségeket. Ez azt je-
len ti, hogy vannak benne helyek (terek), ahol 
együtt tud lenni a család, vannak, ahová el-
vo nulhatnak a családtagok (például saját szo-
ba, vagy dolgozószoba), vannak helyiségek 
a háztartási és a higiénés tevékenységek re is, 
mind ezeket közlekedô terek kötik össze. Egyes 
la kásokhoz, házakhoz kültéri terüle tek, mint 
er kély, terasz, udvar, kert is csatla kozhat.

lapátkerék
A malomkerékhez hasonló szerkezet, a gôz-
ha jók hajtására alkalmazták.

lebontó szervezetek
Azon az élôlények összefoglaló neve, melyek 
az elhalt élôlények anyagait hasznosítják, és 
vissza juttatják az anyagkörforgásba, így biz to-
sítva a talajban a növények tápanyagait. Sok-
féle lebontó élôlény van, legjelentôsebbek a 
baktériumok és a gombák.

lejtôrendszerû egyszerû gép
Lejtô, csavar, ék.

lemez
Valamilyen anyagból hengerelt, préselt, csi-
szolt vagy vágott vékony lap. 

levegôszennye zés (légszennyezés)
A levegôben olyan mennyiségben található 
meg egy vagy több szennyezô anyag, amelyik 
a környezetére káros lehet.

lomblevelû fák
Lombhullató fafajták pl. bükk, tölgy, hárs.

mag
A virágos növények magkezdeménybôl fej lô-
dô szaporítószerve. A magból megfelelô kö-
rül mények között új növény fejlôdik.

maghasadás
Egy atom két vagy több atomra történô hasadá-
sa, amely jelentôs energiafelszabadulással jár.

makett
Egy tárgy kicsinyített vagy nagyított méretû 
és alakhû másolata.

malter
A habarcs német eredetû neve.

marionett báb
Fa rudakhoz kötött zsinórok segítségével moz-
gatott figura.

másod- és harmadvetés
Az elsô, rövid tenyészidejû vetemény betakarí-
tása után végzett vetés a másodvetés. Ha ez is 
rövid tenyészidejû, akkor még harmadszor is 
vethetünk ugyanazon a területen egy ter mesz-
tési szezonban.

mechanika
A fizikának a testek mozgásával foglalkozó á ga.

megújuló energiaforrás
Olyan közeg, természeti jelenség, melyekbôl 
energia nyerhetô ki, és amely akár naponta 
több ször ismétlôdôen rendelkezésre áll, vagy 
je lentôsebb emberi beavatkozás nélkül leg fel-
jebb néhány éven belül újratermelôdik.

megújuló energiahordozók
Víz, szél, nap, biomassza, geotermikus ener gia-
hordozók, megfelelô használat mellett.

méhcsalád
A méhek államalkotó rovarok. A család tag-
jainak – királynô, dolgozók és a herék – meg-
határozott feladatuk van, a kaptár életé ben.

méhészet
Méhek tartásával foglalkozó gazdálkodás. 
Bárki lehet méhész, de a tevékenység bejelen-
tés köteles, jogszabályok szerint végezhetô.

méhészeti termékek
A méhész által elôállított termékek (méz, virág-
por, propolisz, viasz, méh pempô, méhméreg) 
összefog la ló neve.

melléképítmény
Az építési telek, illetve azon álló épületek ren-
deltetésszerû használatához, mûködtetésé-
hez szükséges építmény.

mélymûvelésû bánya
Olyan bányászati eljárás, ahol alagutat fúrnak 
a mélyen fekvô értékes anyagokig, és azon ke-
resztül termelik ki.

mennyezet
Födém, az alatta lévô helyiségbôl tekintve.

mérés
Valamilyen dolog egy tulajdonságának szám-
mal való jellemzése, azaz annak meghatá ro-
zása, hogy az alapul vett egységnek hány szoro-
sa a mérendô dolog. A mérés során bi zonyos 
tár gyak tulajdonságait úgy határozzuk meg, 
hogy az mindenki számára érthetô en, megfe-
le lô pontossággal ugyanazt jelentse.

méréshatár
Az adott mérôeszközzel megmérhetô legki-
sebb és legnagyobb érték.

mérési pontosság
A legkisebb változás, amit az adott mérôesz-
köz még mérni tud.

méretarány
Olyan számpár, ami megmutatja, hogy egy 
tárgy rajza hányszorosa vagy hányad része az 
eredetinek.
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mérôeszköz
Egy eszköz, aminek segítségével a mérés el-
végezhetô. Általában a mért adat valamilyen 
módon leolvasható a mérôeszközrôl.

mértékegység
A mérés alapjául szolgáló egység. Többnyire 
va lamilyen fizikai tulajdonság alapján hatá-
roz zák meg.

mesterséges környezet
 technikai környezet

mész
Mészkôbôl égetett, fehér építôipari kötôanyag.

mezôgazdaság
Alapvetô termelési ág, mely élelmezési és ipa ri 
felhasználásra állít elô növényi és állati ter mé-
keket. Mivel ez a legrégebbi, ez az elsô gaz da-
sági szektor.

modell
Olyan másolat, mely az eredeti tárgy vagy 
je len  ség valamilyen lényeges tulajdonságát, 
pél dául mûködését kívánja lemásolni.

monolit vasbeton födém
Egy tömbbôl álló, az építés helyszínén vagy 
elô zetesen üzemben betonacél szálakból 
össze  szerelt vasbetonból és a helyszínen be dol-
go zott betonból álló födém.

monolit
Nagy méretû, egyetlen darabból, tömbbôl 
álló tárgy, épületelem.

mulcsozás
A talaj felszínének betakarása valamilyen 
szer ves anyaggal. Elônye, hogy nedvesen és 
gyommentesen tartja a talajt. Hatására ki sebb
a talajfelszín hôingadozása, élénkebb ta  laj-
életet, lebomlásával nagyobb humusz tar tal-
mat biztosít.

munkabiztonság
Célja a munkabalesetek megelôzése.

munkagép
Valamilyen mûveletet (például megmunká-
lást, ter mékelôállítást) végzô gép.

munkamegosztás
A családi munkamegosztás lényege, hogy a 
csa  lád erôforrásait – az egyes családtagok 
sze  mélyes tulajdonságait, képességeit, álla-
po tát, idejét, a családi jövedelmet – opti má li-
san felhasználva közösen végezzük el a fela-
da  tokat.

munkaszervezés
A családellátó tevékenységek során a mun-
ka megosztáson túl a munkaszervezés az op-
ti mális idôbeosztásra, a feladatok sorrendjé-
nek meghatározására és a munkafolyamat 
elôkészítésére, a szükséges anyagok, eszkö-
zök biztosítására irányul.

munkavédelmi felszerelés
Feladata a balesetek és az egészségkárosodás 
meg elôzése. Mindig azt adott munka dönti 
el, hogy milyen védôfelszerelésre van szükség. 
Az eszközök védhetik a fejet, kezet, lábat, tes-
tet, a szemet (a látást), a légzést, a hal lást, de 
védhetnek áramütéstôl, leeséstôl vagy tûztôl.

mûanyag 
Olyan óriásmolekulákból álló anyag, amelyet 
a természetben megtalálható óriásmolekulák 
átalakításával vagy kis molekulák összekapcso-
lásával állítanak elô.

mûanyaghegesztés
Két mûanyagdarab érintkezési felületének 
összeolvasztása (például háztartási fólia he-
gesz tôvel).

nagyítás
Amikor az eredeti méretnél nagyobb méret-
ben ábrázolnak egy tárgyat.

napelem
Egy olyan eszköz, amely a nap sugárzását 
elekt  romos árammá alakítja át a fényelektro-
mos jelen ség segítségével.

napkollektor 
Meleg vizet állít elô napenergia felhaszná-
lásával.

nem megújuló energiahordozók
Szén, kôolaj, földgáz, hasadóanyagok (urán).

nemezelés
Posztókészítési eljárás, mely azon alapul, hogy 
a gyapjúszálak a meleg, nedvesség, vegy szerek 
és mozgatás hatására összeállnak, filcesednek.

nézet
Az a vetületet, mely a tárgy felületén levô éle-
ket a láthatóságnak megfelelôen ábrázolja.

növények ivaros szaporodása
A folyamat során mindig két növény ivarsej t  -
jei olvadnak össze, melybôl egy sejt, a csíra sejt 
képzôdik. A virágos növényeket ivarosan mag-
vetéssel szaporítjuk.

növénytársítás
Vegyes ágyakban használt termesztési mód, 
amely azon alapul, hogy egyes növények tá mo-
gatják egymást a fejlôdésben, védelmet nyúj-
tanak egymásnak a kártevôk, kórokozók ellen.

nyersanyag
A természeti környezetbôl kitermelt anyag.

nyílászáró
Az épület valamely nyílásának elzárására való 
szerkezet (ajtó, ablak, rács stb.).

orom
Építménynek magas, csúcsosan kiemelkedô 
felsô része, teteje.

oromzat
Az oromfal, díszítményeivel együtt.
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otthon
A tulajdonosok ízlését tükrözô, igényeiknek, 
életmódjuknak megfelelô módon berende-
zett lakás, amelyben szívesen tartózkodnak.

önkormányzati fôépítész
A helyi önkormányzat területrendezési, vala-
mint e törvényben meghatározott építésügyi 
feladataival kapcsolatos döntéseit elôkészítô 
– felsôfokú szakirányú végzettséggel rendel-
kezô – személy.

öntözési módok
Az öntözôvizet többféleképpen juttathatjuk 
a talajba. Alkalmazunk esôszerû, felületi, al-
ta laj- és csepegtetô öntözést.

ötvözet
Fém más fémmel vagy egyéb anyaggal alko-
tott keveréke.

padlás
A háztetô alatti térség.

pala
Lapokra váló sötétszürke kôzetbôl hasított 
le mez.

panelház (iparosított technológiával épült 
épület)

Üzemben (házgyárban) elôregyártott, nagy 
méretû – általában már két irányban is helyi-
ség méretû – elemekbôl a helyszínen össze-
szerelt épület.

papírmerítô szita
A merítô szita 20 x 15 mm keresztmetszetû 
fe nyôfa lécbôl készült, két egyforma fakeret, 
prak tikus mérete A/4-es (300 mm x 210 mm). 
Az egyik keretre rászögelt sûrû szúnyogháló, 
er re kell helyezni a másik ugyanakkora mé re-
tû fakeretet (amin nincs háló).

pillér
Négyszög vagy sokszög keresztmetszetû sza-
ba don álló függôleges támasz.

pillérvázas teherhordó szerkezet
A pillérvázzal biztosítható a tartószerkezettôl 
független szabad alaprajzi alakítás. A teher-
vi seléstôl mentesült homlokzat szabadon ala-
kítható.

pince
Föld alatti vagy hegyoldalba vájt helyiség; 
épü letek föld alatti helysége.

pitvar
A parasztházak udvarról, tornácról nyíló he-
lyisége.

plébánia
Katolikus egyházközösség ügyeit intézô lel-
ké szi hivatal.

polimer
Ismétlôdô egységekbôl felépülô nagy mé retû 
molekula, amely egységeket kémiai kö  tés 
kapcsol össze. A mûanyagok fontos al ko tó-
eleme.

polisztirolhab
Habosított mûanyag, például hungarocell.

rétegelt lemez
Páratlan számú, egymásra merôleges szál irá-
nyú furnérrétegekbôl ragasztással és pré se-
léssel készült lap. A szomszédos rétegek eltérô 
száliránya miatt minden irányból közel
azonos a szilárdsága.

ridegség
Az anyagnak az a tulajdonsága, hogy külsô 
erô hatására nem deformálódik, hanem pat-
tan, törik. Rideg anyag pl. az üveg, a kemény-
re edzett acél, de bizonyos mértékig egyes 
ön töttvasak is.

rozsda
A vas és acél felületén oxidáció hatására kia la -
kuló vörösesbarna színû, szemcsés vagy le me-
zes szerkezetû réteg, amely kaparás hatá sá ra 
leválik.

rögzítô öltés
Két anyag végleges összeerôsítésére szolgál.

rugalmasság
Az anyagnak az a tulajdonsága, hogy egy 
kül sô erôhatás következtében megváltozott 
alak ját az erôhatás megszûnése után elve-
szíti, azaz visszanyeri eredeti alakját.

salak
Kohósításnál és fémolvasztásnál, vagy szén, 
koksz elégetése után keletkezô, rögökké ösz-
sze  olvadó anyag.

segédanyag
A termék gyártása során azt egyik technoló-
giai lépésnél beépülô anyag.

sikattyú
Fémlemezek biztonságos megfogására szol-
gáló szerszám (pl. fúrásnál), hasonlít a fogók-
hoz, két szárát csavar szorítja össze.

sorház
Független épületszerkezetekkel és vezeté kek-
kel megvalósított önálló épületek (la kó  házak) 
zártsorú beépítéssel elhelyezett együt tese.

stílus
Az egyén megnyilvánulása, kifejezési esz-
köze és módja.

súly és tömeg 
 tömeg és súly

szalagtelek
Vékony, hosszú telek.
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szarufás tetôszerkezet
A tetôszerkezet lécezetét két-két, fordított 
V alakban összeácsolt gerenda, un. szarufa, 
tartja, ami az egész tetô súlyát falakra vezeti 
át. Ez a megoldás igényli a nagyobb szak-
tudást, és a több fát.

szegényház
Társadalmi támogatásra szoruló öregek el tar -
tására létesített intézmény, otthon. 

sze le menes tetôszerkezet
A tetôszerkezet lé ce zetét tartó két, fordított 
„V” alakban össze ácsolt gerendát (szarufát), 
vízszintes geren dák (szelemenek) támasztják 
alá.

szén-dioxid
Általában szerves anyagok (szén, kôolaj, 
földgáz, biomassza) elégetésekor keletkezô 
szín  telen, szagtalan gáz. Nagy mennyiség ben 
a légkörbe kerülve felelôs a globális fel me le-
ge  désért.

szerszám
Olyan eszköz, melyet kézi vagy gépi erôvel 
moz gatva, valamilyen anyag megmunkálá sá-
ra használunk.

sziklevél
A magban lévô táplálószövet. A benne lévô 
táp lálék addig elegendô, míg a kis csíranö vény 
gyökeret ereszt és zöld leveles hajtást hoz.

szilárdság
Az anyag ellenállása külsô erôhatásokkal szem-
ben.

szolgáltatás
Olyan gazdasági tevékenység, mely nem ter-
mel anyagi javakat, ugyanakkor kielégíti a tár-
sa dalom tagjainak szükségletét. Szolgáltatás 
többek között az oktatás, az egészségügy, a 
ke reskedelem, a szállítás is. A világ munka vál -
la  lóinak egyharmada ebben az ágazatban dol-
go zik, de a fejlett országokban ez a szám eléri 
a kétharmadot is. Harmadik gazdasági szek tor-
nak is nevezik.

szövés
Olyan textilkészítési eljárás, ahol két fonalrend-
szer merôlegesen keresztezi egymást.

tájépítészet 
Feladata az emberi alkotások tájba illesztése, 
a tájat alkotó természeti és mesterséges ele-
mek összhangjának megteremtése.

tájjellegû ételek
Egyes vidékekre jellemzô, több generáció óta 
hagyományosan készített étel vagy étel vál to-
zat.

tájolás
Az épület égtájakhoz igazodó megtervezése. 
Ennek során dönti el a tervezô, hogy mely 

helységek kerüljenek az északi, déli, keleti, 
nyugati oldalra. Ez azért lényeges, mert az 
egyes oldalak különbözô idôben különbözô 
mértékû napsütésben részesülnek. Ez megha-
tározza, hogy mikor melyik helyiségbe süthet 
be majd a nap, hol mikor lesz világosabb és 
melegebb.

talaj kötöttség
A talaj szerkezetének egyik jellemzôje. Meg-
mutatja, hogy a talajszemcsék mennyire ta-
padnak egymáshoz. A talaj kötöttsége a ben ne 
lévô agyag és homok arányától függ. A ta laj 
lehet kötött, középkötött vagy laza.

talaj
A földfelszín felsô, laza, termékeny rétege.

talajalkotók
Alapkôzet, humusz, víz, levegô.

talajpusztulás
Az a folyamat, amikor a talaj felsô (termô) 
réte ge elvékonyodik, vagy minôsége romlik.

tápanyag
Minden olyan anyag, amely táplálkozás során 
jut a szervezetbe és részt vesz a test felépíté-
sében, a szervezet mûködésében.

táplálék
Minden, amit megeszünk, megiszunk, élel mi-
szerek sokasága.

táplálkozás és egészség 
A táplálkozás alapja az egészségmegôrzésnek. 
Ak kor táplálkozunk egészségesen, ha életko-
runk, életmódunk, egészségi álla po tunk sze rint 
minden szükséges tápanya got és kiegészítô 
anya got a megfelelô for má ban és mennyiség-
ben biztosítunk a szer vezetünknek.

társadalmi környezet
Az ember környezetének azon része, amelyet 
az emberek különbözô csoportjai alkotnak 
(család, barátok, iskola, ország stb.).

tartósítási eljárás
Minden olyan tevékenység, melynek célja, 
hogy a megtermelt élelmiszereket a romlás-
tól megvédjük, hosszú ideig fogyasztha tó vá 
te gyük.

technika
Magasabb rendû tevékenységhez szükséges 
mesterségbeli tudás, a mûszaki és természet-
tu  dományoknak a termelésében történô al-
kal mazása.

technikai környezet
Az ember környezetének azon része, amelyet 
ember alkotott vagy alakított át.

technológia
Az anyagok feldolgozási módozatairól és esz-
kö  zeirôl szóló ismeretek összessége. Gyártá-
si eljárást, folyamatot, módszert nevezünk
tech  nológiának. A technológiához szükséges 
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az anyag (amit feldolgozunk), az energia (ami 
a munkát végzi) és az információ (ami a mû ve -
let irányításához szükséges).

tégla
Agyagból keményre égetett hasáb alakú fa-
la zóelem.

telek 
Településen lévô kisebb földterület, melyen 
ház áll, vagy amelyen építkezni lehet.

település
Emberek lakó- és munkahelyének térbeli 
együt  tese.

térkapcsolat
Az egyes helyiségek összefûzését jelenti. A lak-
berendezés során a téralakítás eszközeivel vál-
toztathatunk a számunkra kedvezôtlen tér  kap-
cso latokon. Alkalmazhatjuk a tér össze  nyitását 
vagy elválasztását, vízszintes vo nalak összehan-
go lását, tükrök elhelyezését.

termésképzôdés
A termés a megtermékenyítés után ala kul ki a 
zár vatermô növényeknél, a termô mag há zá-
ból.

természetes légmozgás
A természeti hatásoknak köszönhetôen kia-
la  ku ló légmozgás.

természeti környezet
Az ember környezetének azon része, amely-
ek a természet részei (idôjárás, állatok, növé-
nyek stb.).

természetvédelem
Az élôlények, természetes életközösségek, élô-
he lyek a természetes és természetközeli terüle-
tek, valamint a természeti táj meg ôr zésére hi-
va tott társadalmi tevékenység meg jelölésére 
szol gáló fogalom.

tervezés
Jövôbeli cselekvést, annak idejét és módját 
meg   határozó elgondolás. A lehetôségek, el-
vég  zendô tevékenységek végiggondolá sa, 
amelyek révén megvalósítható a meg fo galma-
zott cél, keresve a legjobb megoldást.

tész talazítók
Olyan anyagok, mely levegôssé teszik a tészta-
fé léket, megnövelve ezzel térfogatukat. Legis-
mer tebbek: a kovász, az élesztô, a sütô por, a 
szó dabikarbóna, szalakáli. Az egyes tésztafé-
lék hez más-más lazítót használnak.

tetô
Valaminek az a része, ami felülrôl lezárja, be-
borítja.

tetôszerkezet
Az épület fedésére használt anyagok (héja-
zat) tartására szolgáló szerkezet.

textilalapanyagok 
Szálasanyagokból lehet készíteni, me lyek ál-
talában kis keresztmetszetû szálak vagy ros-
tok. Lehetnek természetes eredetûek vagy 
mesterségesen elôállítottak.

textilipar
Olyan iparágak gyûjtôneve, amelyek szálasa-
nya g okból fonalakat és/vagy különbözô el-
já   rások alkalmazásával lapszerû termékeket, 
szak szóval kelméket, állítanak elô.

textil
A latin textus szóból eredô elnevezés, amely-
nek egyik jelentése „szövet, fonadék”.

textilkészítési eljárások
Olyan technológiai folyamatok, melyek ered-
mé nyeként textilipari termék készül. Az alkal-
ma zott technológia szerint megkülönbözte-
tünk szövött, kötött-hurkolt és fonás és szövés 
nél küli textilanyagokat.

tizedes mérleg
Nagy (20 kg feletti, de akár több tonna) tö me-
gek mérésére alkalmas mérôeszköz. A mé rés 
alapelve, hogy a mérendô tárgy közelebb van 
a forgásponthoz, mint a súlyok.

tok mány
A fúrógépnél a szerszám (például fúró) befo-
gá sára szolgáló rész.

tolómérô 
Hosszúságmérô eszköz, amely kb. tizedmilli-
méter pontossággal történô mérésre alkalmas.

tornác
Házak nyitott oldalú, gyakran oszlopos, fo-
lyo  só szerû része.

toronyház
Sokemeletes épület. A 10–15 szintes házakat 
kö zépmagas épületeknek, a 20 szint felettie  ket
felhôkarcolóknak nevezik. Megálmodója Le 
Corbusier, aki a városok lakóit hatalmas to-
rony házakba kívánta elhelyezni, és a házak kö-
zötti szabad tereket parkosítatta.

tömeg és súly
A tömeg egy testnek, valamilyen anyagnak 
elválaszthatatlan, saját tulajdonsága, leg-
inkább a benne foglalt anyag mennyiségére 
jel lemzô tulajdonság. Nem változik attól, 
hogy a test hol van, milyenek a külsô kö-
rül    mé nyek stb. A súly az az erô, amivel egy 
tes   tet a Föld vonzásával ellentétben meg tu-
dunk tartani. A súly a Földön bolygónk von-
zá sa miatt van.

tömegközlekedés
Minden olyan rendszer, amelynél az uta sok 
nem a saját tulajdonú jármûvekkel köz le ked-
nek.

tûlevelû fák
A fenyôfafélék.
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tûrôképesség
Az élôlények változó környezeti feltételek hez 
való alkalmazkodóképességét jellemzi. A nö-
vény t ermesztésben fontos információ, hogy 
egy növény számára mi az elviselhetô kör nye-
zet. Errôl a vetômagok csomagolá sá nak hátol-
da lán mindig található informá ció.

udvar
Valamilyen épület melletti bekerített terület.

urbanizáció
Két oldala a városodás és városiasodás. Vá ro-
so dásnak nevezik, amikor a városi népesség 
aránya nô. Ettôl szokás megkülönböztetni a 
vá rosiasodást, ami azt jelenti, hogy a települé-
sek városias jellege emelkedik, például nô az 
emeletes épületek, a kemény burkolatú utak 
aránya, javul a kereskedelmi ellátás stb.

vagyon
Bármely vállalat vagy személy tulajdonában 
lévô nagyobb értékû tárgy, eszköz (például 
felszerelés vagy árukészlet).

változó tevékenység
Olyan tevékenység, ami nem minden családban 
fo lyik, esetleg csak bizonyos életkorra jel lemzô 
(pl. gyereknevelés, betegápolás).

vályog
Növényi rostokkal (szalmával, pelyvával, tö rek-
kel, stb.) kevert agyagos sár.

város
Valamilyen (kulturális, ipari, kereskedelmi stb.) 
jelentôsége miatt központi szerepkört be töltô 
település.

városiasodás
A települések városias jellege fokozódik. Pél-
dául nô az emeletes épületek vagy a kemény 
burkolatú utak aránya, javul a kereskedelmi el-
látás.

városodás
Az a folyamat, amikor a népesség egyre na-
gyobb része városlakóvá válik.

varrás
Két textília vagy bôr tûbe fûzött cérnával va ló 
egymáshoz erôsítése.

vasbeton
Acélrudakkal (drótokkal) megerôsített beton. 
Korszerûbb változata az acél vagy mûanyag 
szálerôsítésû beton. Ez az építô anyag egye-
síti az acél és a beton kedvezô tulajdonságait.

vegyeságy
Egy olyan zöldségágyás, ahol a többféle nö-
vényt termesztünk kisebb mennyiségben a 
nö  vénytársítás szempontjai szerint.

verem
Földbe ásott nagyobb gödör valaminek a tá-
ro  lására.

vetésforgó
Egy olyan termesztési mód, amikor a nö vé-
nye ket tápanyagigényük szerint csoportosít-
va, egymás után váltva termesztik.

vetési módok
A magvak földben vagy más szilárd termô kö-
zegben történô elhelyezése szerint megkülön-
böz  tetünk szórva, sorba és fészekbe vetést.

vetület
A tárgynak mérethûen (méretarányosan) szer  -
kesz tett és merôleges vetítéssel származta tott 
ké pe.

vízáteresztô képesség
A talajok egyik jellemzôje. Összetételüktôl füg-
gôen, más módon fogadják be és tartják meg a 
csapadékot vagy az öntözôvizet. Termesztésre 
ideális, ha a talaj könnyen veszi fel a vizet, és 
azt sokáig megtartja.

zöldség
Táplálkozási és kertészeti szempontból álta-
lában zöldségnek tekintjük azokat az egy vagy 
két éves lágy szárú növényeket, melyeknek 
egyes részeit nyersen vagy feldolgozva fo-
gyasztjuk, és termesztésük során intenzív ápo-
lást kívánnak. Nem tudományos fogalom.

zsalu 
(Vas)betonozáskor használt öntôforma.

zsaluzás
Zsaluval végzett mûvelet, például a vasbeton 
szerkezetek építésénél.

zsellér
Föld nélküli mezôgazdasági munkás.

zsindely
Tetôfedésre használt falemez.
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Irodalomjegyzék:	 	

1. 112. oldal Kovács Gyula, tündérkertek.hu, 2016.
2. 112. oldal Ambrus Lajos, személyes közlés, interjú Halbritter András Albert tananyagfejlesztôvel, 2020
3. 117. oldal Francé Dezsô Élet a termôföldben, Athenaeum RT. Budapest 1927, (4. és 33-35. oldal)
4. 144. oldal Jókai Mór: Kertészgazdászati jegyzetek, 1896 Nap Kiadó, Budapest, 2002 (61-62. oldal)
5. 214. oldal Felix R. Paturi: A technika krónikája, Officina Nova Könyv- és Lapkiadó Kft. 1991. (7. o.)

Képjegyzék:	 	
 
 A kiadványban szereplô képek a Shutterstock Képügynökségtôl, illetve a kiadvány tananyagfejlesztôitôl 

származnak.
 
 Shutterstock szerkesztôi képek: Adam Szuly, aijaphoto, AkosHorvath, Alexander Zamaraev, Alberto 

Zamorano, Alexey Bagmanyan, alexmak, Anita Huszti, Anna ART, Art Konovalov, Barita, Ceri Breeze, 
 Digoarpi, ElAdawy, Elisabeth Aardema, faboi, fotogeng, Free Wind 2014, GoneWithTheWind, 
 GTS Productions, haireena, Iryna Imago, jodrum, Khaled, kosaras_balazs, Kritsaroot Udkwae, 
 Lestertair, majorstockphoto, Mark D Bailey, MikeDotta, mikkeell, MinhHue, M.Pakats, Nikolay Antonov, 
 Olga e Alexia, OPIS Zagreb, PannaPhoto, photravel_ru, Perekotypole, posztos, RichartPhotos, 
 Ruslan Kalnitsky, Ryan DeBerardinis, Ryan Fletcher,Ruslan Kalnitsky, Shanelb, Subodh Agnihotri, 
 Luz Zuluaga Photography, Tupungato, T.W. van Urk., r.nagy, The Old Major, Usacheva Ekaterina, 
 Yavuz Alhan, Varkulevich Iryna, vitfoto
 Erlich József: 159., 161., 179., 180., 182., 183., 184., 185., 204., 208., 209. oldal
 Halbritter András Albert: 118., 125., 142., 143., 189. oldal
 Fodorné Magyar Ágnes: 59., 67., 72., 97., 99., 100., 107., 112., 118., 121., 125., 126., 127., 133., 135., 
 138., 141. oldal
 Karsai Zsuzsa: 10., 23., 24., 25., 26. , 57., 75., 76., 158., 171., 172., 173., 186., 187., 196., 197., 200., 202., 
 204., 227. oldal
 Pauliczky Nóra: 125. oldal
 
 A rajzok a Shutterstock Képügynökségtôl, Técsi Zitától (grafikus) és Halbritter 
 And rás Alberttôl (tananyagfejlesztô) származnak.
 Técsi Zita: 11., 17., 19., 98., 103., 113., 136., 153., 167., 168., 169., 218., 219. oldal
 Halbritter András Albert: 55., 105., 118. oldal
 A 80. oldalon található okostányér rajza a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége
 (MDOSZ) honlapjáról származik, felhasználása a MDOSZ engedélyével történt.
 A Melléklet T10 jelû oldalán szereplô infografikát az Ökopack Nonprofit Kft. által fordított és
 átdolgozott ábra, amely a www.hulladekboltermek.hu oldalról töltöttük le az Ökopack Nonprofit Kft. 

engedélyével.
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