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Bevezetô
Kedves 6. osztályos tanuló!
5. osztályban nagyon sokat megtudtál a településekrôl, a települést alakító tényezôkrôl. Többször
szemügyre vetted lakóhelyed, iskolád környezetét, az utcákat, tereket, utakat. A 6. osztályos tankönyv
az 5. osztályos könyv folytatása. Az idén egy talán hozzád még közelebb álló téma lesz a középpontban: az otthonod. Megismerkedsz a lakások tervezésénél, kialakításánál, berendezésénél figyelembe
veendô szempontokkal. Legfontosabb kulcsszavai a környezettudatosság, egészségtudatosság, tudatos
fogyasztói magatartás, egyéni ízlés, kreativitás. Olyan praktikus ismeretek birtokába juthatsz, melyeket
a mindennapi életben is hasznosítani tudsz.
Az elmúlt évhez hasonlóan nagy szerepe lesz a környezet megfigyelésének, a társakkal való együtt
gondolkodásnak, a problémamegoldásnak, a csapatban történô munkavégzésnek. A technika és ter
vezés tantárgy az ismereteket nem kérdések formájában, hanem a munkálkodási feladatok során kéri
számon. Ezért is fontos, hogy a tankönyvben található munkálkodási feladatokat társaiddal közösen
elvégezzétek. Ezek egy részét azonban nem a tanórákon, hanem projektnapok, osztályprogramok
keretében lehet megvalósítani.
A tankönyv felépítését, jelöléseit ismerôsnek fogod találni:
• A Tudástár olyan ismeretet és információt tartalmaz, melyekre a tanév során folyamatosan szüksé
ged lesz.
• A leckékben található kérdések segítenek gondolkodni, saját véleményt kialakítani a témával kap
csolatban. A munkálkodás feladatait a halványzöld háttérszín emeli ki. Némely leckében tudásbô
vítô érdekességek is szerepelnek. Ha piros felkiáltójelet látsz egy keretben lévô szöveg mellett,
akkor mindig nagyon figyelmesen olvasd el, jól jegyezd meg és kövesd, mert ez segít abban, hogy
ne érjen baleset.
• A Kislexikonban megtalálod a tankönyvi leckékben vastagon kiemelt fogalmak magyarázatát.
• A könyv végén találhatók a kiemelhetô sablonok, melyekre a tankönyv megfelelô feladatainak
elvégzéséhez lesz szükséged. Az alábbi jelölések segítenek eligazodni a tankönyvben:
Kérdés, feladat 1. Mit gondolsz, mi az „amerikai konyha” elônye és hátránya a hagyományos konyhával szemben?
Munkálkodás

M

Érdekesség
Figyelmeztetés a baleset elkerülésére
Ebben az évben is éld át az alkotás örömét, és legyél büszke arra, amit létrehoztál! Örömteli munkál
kodást kívánunk!
Jó tanulást és sikeres munkálkodást kívánnak a szerzôk!

Épített
környezet –
tárgyalkotás
technológiája
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A1

A lakás
Mi a lakás feladata?

A lakás az a hely, ahol alszunk, pihenünk, esetleg
dolgozunk, beszélgetünk, vendégeket fogadunk,
a dolgainkat tároljuk, tisztálkodunk, étkezünk,
tanulunk, házimunkát végzünk.

Alaptevékenységek

Munkálkodás
Egy papírra szabad kézzel, vázlatosan rajzol
játok le a lakásotok alaprajzát! Alakítsatok
párokat, és a pár egyik tagja az alaprajz segít
ségével mutassa be társának a lakásuk helyiségeit!
Ezután a pár másik tagja meséljen a laká
sukról, oly módon bemutatva azt, hogy mi
re használják az adott helyiséget. Mesélje el,
hogy a család tagjai közül ki hol szokott tar
tózkodni, mit szokott csinálni.
A bemutatások végén közösen beszéljék
meg, hogy mi volt a különbség a két elbeszélés
között, melyikbôl ismerhették meg jobban a
másik otthonát.

A lakás a család otthona. Akkor jó egy lakás, ha
a lakói életét szolgálja. Ha a család minden tagja,
felnôttek és gyerekek egyaránt jól érzik magukat
benne. Mindenki számára lehetôvé teszi a pihe
nést, a kikapcsolódást, a feltöltôdést. Alkalmas a
családellátó és higiénés tevékenységek végzésére.
A lakásban folyó tevékenységeket több
féleképpen csoportosíthatjuk. Beszélhetünk
egyéni, közös és háztartási, higiénés tevékeny
ségekrôl. Másfelôl feloszthatjuk alap- és válto
zó tevékenységre. Az alaptevékenység olyan
tevékenység, amely minden otthonban rendszeresen történik. Ilyen az alvás, fôzés, mosás, takarítás, személyi higiénia. A változó tevékeny
ség az, amely nem minden családban folyik,
esetleg csak bizonyos élethelyzetekre jellemzô.
Ilyen például a gyereknevelés, a vendégfogadás,
a szórakozás, az otthon történô munkavégzés,
ami lehet pénzkeresô foglalkozás vagy hobbi
ból végzett tevékenység.
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alvás

fôzés

mosás

tisztálkodás, testápolás

Változó tevékenységek

gyereknevelés

vendégfogadás

szórakozás

otthon történô munkavégzés

Bár az alapvetô emberi szükségletek – alvás,
ételkészítés, étkezés, tisztálkodás, közösségi kap
csolatok – nem sokat változtak az évszázadok so
rán, azok kielégítésének módjai sokkal inkább.
Egy 100-150 évvel ezelôtti otthon sok érdekessé
get tartogat a mai ember számára.
Így éltek elôdeink
Az otthon fogalma a magyar emberben a „családi tûzhely” melegét
idézi föl. A tüzelôberendezésnek mindig is meghatározó szerepe volt
a magyar parasztcsaládok életében. Az ôsi füstöskonyha füstjét el
vezették ugyan a kürtôn keresztül elôbb a padlástérbe, majd a sza
badba, de továbbra is nyílt tûzön sütöttek, fôztek. Hideg idôben ez a
házbeli tûzhely adta a meleget, ez világított, ez volt a család életé
nek központja. A tûz világa mellett fontak téli estéken az asszonyok,
emellett beszélgettek, pipáztak a férfiak, hallgatták a gyermekek
elalvás elôtt az öregek meséit.

Az idôs gazda, a férfiak és a fiúgyermekek télen a kürtôs kemen
cés szobában háltak, nyáron pedig az istálló és a csûr volt a felnôtt
férfiak alvóhelye. Mivel több generáció élt együtt, a nagyobb lányok
és a fiatal párok sokszor a kamrában aludtak. A parasztházak téli
használata jelentôsen eltér a nyáridôben szokásostól. Ahogy meleg
szik az idô, az alváson kívül az ételkészítés, étkezés is kikerül a sza
badba. Bár a parasztház igen korán egy második lakóhelyiséggel
(szobával) bôvült, ez nem feltétlenül tette kényelmesebbé a család
életét. Sokszor ez volt a tisztaszoba, azaz a gyakorlatilag lakatlan
vendégszoba. Ez a fûtetlen, szépen berendezett, tisztán tartott helyi
ség a család gazdagságát hirdette.

Soproni utcarészlet

A középkori városokban is általában egy épületben volt az em
berek munka- és lakóhelye. A keskeny telekméretek miatt gyakoriak
voltak a kétszintes házak. Ezekben a földszinten volt a kereskedôk
üzlete vagy az iparosok mûhelye. Az emeleten kaptak helyet a nem
túl tágas lakóhelyiségek.
Régi parasztház

A régi parasztházakban étkezésnél az asztal köré csak a felnôtt
férfiak ülhettek. A gazda helye az asztal belsô szegleténél, a sarok
mellett volt. Étkezés elôtt ô szegte meg a kenyeret. Idôs asszonyok
ölükbe vett tányérból a kemencepadkán, gyalogszéken vagy az ágy
szélén ülve ettek. A gyermekek a földön ülve, sokszor közös tálból
ettek. Az étkezésnek az a rendje, hogy az asszonyok nem ültek asz
talhoz, több vidéken sokáig fennmaradt.

Lakásbelsô

Az 1800-as évek közepétôl kezdett elválni egymástól a munka
hely és a lakás. A leggazdagabbak a városok szélén, a nemesi kasté
lyok mintájára, villákat építettek. Ezekben jól elkülönültek a családi
élet, a vendégfogadás és a családellátó tevékenységek céljait szol
gáló helyiségek. Mivel a család ellátásáról – például fôzés, mosás,
takarítás – nagyobb létszámú személyzet gondoskodott, számukra
is volt szállás a gazdasági részhez kapcsolódóan.
Szoba egy parasztházban

A1 A lakás
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háromszori közös étkezés. Gazdagabb családoknál a 4. szoba a ven
dégek fogadására berendezett „szalon” volt. Ha ennél is többszobás
volt a lakás, a családfô kialakított maga számára egy dolgozószobát,
amit férfiszobának vagy úriszobának is neveztek. Külön gyerekszoba
még ezekben a lakásokban sem volt, csak a felsôbb osztályokéban.
A gyerek, amíg kicsi volt, a szülôk hálószobájában, nagyobb korában
a nappaliban aludt. Ezek a lakások nem voltak túl kényelmesek.
A nagy belmagasság miatt nem lehetett kifûteni. Sötétek voltak,
mert a magas, keskeny ablakokat sokszor nehéz függöny takarta el.

Bérház a budapesti Nagykörúton

Szalon

Az iparosodás – a nagyüzemek, gyárak megjelenése – jelentôsen
átalakította a városok képét. A városba érkezô munkavállalókat
el kellett szállásolni, ezért nagyon sok nagy méretû, többemeletes
„bérpalota” épült. Ez a folyamat Budapesten volt a leglátványo
sabb. A bérházak díszes homlokzatot kaptak, földszintjük utcára né
zô oldalán üzlethelyiségeket alakítottak ki.

A gyárakban dolgozó, falvakról felkerülô munkások is bérlakások
ban éltek. A jellemzôen szoba-konyhás munkáslakásokhoz nem tar
tozott egyéb helyiség. A szobát csak alvásra használták, a család élete
a konyhában zajlott. Ebben sütöttek-fôztek, étkeztek, tisztálkodtak,
egyesek még ott is aludtak. Ezekben a lakásokban nagyon kevesen
érezték magukat igazán jól. Ezen akart változtatni az 1900-as évektôl
kezdve egy új generáció. Olyan házakat, lakásokat, tárgyakat akartak
létrehozni, amelyek figyelembe veszik használójuk valódi igényeit.

A budapesti New York kávéház belsô terének részlete

A bérpaloták elsô emeletén hatalmas méretû, hét- vagy még an
nál is több szobás, 4,5 méter belmagasságú pazar „díszlakás” épült,
melynek bérleti díját csak a leggazdagabbak tudták megfizetni.
Az épület többi részében ennél szerényebb kivitelû, kisebb lakások
voltak a kevésbé tehetôsek számára. Az átlagos „polgári lakás” 3
szobás, körülbelül 100 négyzetméter alapterületû és 4 méter magas
volt. A család ellátásáról ebben is cseléd gondoskodott, aki a konyhá
ból nyíló kis méretû cselédszobában, ennek hiányában a konyhában
aludt. Az egyik szoba volt a háló, ahová a házaspáron kívül csak a
cseléd léphetett be kitakarítani. A második szoba az étkezô, a harma
dik a nappali volt. A középosztály életmódjához hozzátartozott a napi
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A Berlinben felépült Unité d'Habitation lakóház (1958)

Az új generáció egyik ilyen építésze Le Corbusier ((ejtsd: lö korbüzié)
volt. A 2. világháború után tömegek maradtak fedél nélkül, számukra
kívánt olyan gyorsan és olcsón elkészíthetô lakásokat építeni, amelyek
minden komforttal el vannak látva. Az 1947 és 1951 között épült Cité
Radieuse elsô volt a Unité d'Habitation házak sorában. Le Corbus
ier projektje a közösségi életre összpontosított, ezért az épületben
majdnem minden szolgáltatás megtalálható, ami egy településen

szükséges. A ház 23-féle, összesen 337 darab lakóegységet tar
talmaz. Természetesen az évek során kiderült, hogy ennek az elkép
zelésnek is vannak hátrányai, de építészeti nagysága vitathatatlan.

A lakás helyiségeit ma a következôképpen szo
kás felosztani:
• közös lakóterületek (pl. nappali, lakószoba, ét
kezô);
• egyéni lakóterületek (hálószoba, gyerekszoba,
vendégszoba, dolgozószoba);
• háztartási és higiénés területek (pl. konyha,
kamra, fürdô, WC, mosókonyha);
• közlekedôk és tárolók (pl. elôszoba, elôtér, lép
csô, folyosó, gardrób);
• szabad terület (ami nem tartozik bele az alap
területbe, pl. erkély, terasz, kert).
háztartási és higiénés
területek

közlekedôk és tárolók

szobák

A lakás helyiségeinek
arányos elosztása

A lakás alapterülete körülbelül az ábrán lát
ható arányok szerint oszlik el a különbözô helyi
ségek között. Kisebb lakásokban a háztartási és
higiénés területek aránya nagyobb, hiszen az
ilyen tevékenységekhez mindenképpen szükség
van egy minimális alapterületre. Ezeknek a helyi
ségeknek a kialakítása drága, így a kis lakások
négyzetméterének ára mindig magasabb, mint a
nagyobbaké.
Az alapterület és a szobák száma meghatároz
za, hogy az adott lakás hány fô részére ideális.
A tervezôk a korszerû lakásoknál a nappali mellett legalább három kisebb méretû szobával számolnak, egy szülôi hálóval és két gyerekszobával.
A nagyobb létszámú családnak nemcsak több
szobára, de több mellékhelyiségre – WC-re és für
dôszobára – is szüksége van. A helyiségek egymás
közötti kapcsolata befolyásolja a család életét.
A vizesblokkok (konyha, WC, fürdô) helye is fontos szempont. Ahol a fürdô minden szobából jól
megközelíthetô, ott több lehetôség van a szobák
különbözô célú használatára.
Munkálkodás
I. Méréssel állapítsátok meg, hogy mekkorák
a különbözô nyílászárók és berendezési tárgyak méretei!

Állapítsátok meg, hogy
milyen magas egy felnôtt,
és milyen magas egy gye
rek! Mérjétek le egy ajtó
magasságát, és számítsátok ki, hogy mekkora
hely marad a felnôtt feje
felett! Mekkora lenne
egy arányosan csökkentett gyerekajtó? Milyen magasan van az ajtó
kon a kilincs? Legalább milyen magasnak kell
annak lennie, aki még ki tudja nyitni?
Az ablakok esetében mérjétek meg a pa
rapetmagasságot, vagyis az ablak alsó szélének
földtôl való távolságát! Milyen magasan van
egy felnôtt szeme, ha ül? Kilát ülve az ablakon?
Milyen magasan van egy gyerek szeme,
ha ül? Ô is kilát az ablakon, vagy neki alacso
nyabb ablakra lenne a kilátáshoz szüksége?
Milyen magasan van a plafon a teremben?
Mérjétek le a berendezés (szék, asztal, szek
rény) méretét is! Vonjatok le következtetése
ket azok használhatóságáról, figyelembe véve
a Tudástár 3. leckéjében olvasottakat!
II. A lenti alaprajzon egy körülbelül 100
négyzetméteres, 4 szobás lakás látható. Az
alaprajzon lévô négyzetrács félméteres be
osztásban készült, vagyis egy kis négyzet
egynegyed négyzetméter.

a) A négyzetrács segítségével határozd meg
az egyes helyiségek alapterületét! A kiszáÉ
NY a füzetedbe
molt adatokat jegyezd fel
is,
késôbb még szükséged lesz rá!
K
b) Határozd meg, hogy milyen
D a különbözô
helyiségcsoportok területének aránya!
A százalékszámításnál számolhatsz 100
négyzetméteres alapterülettel, mert a fa
lak vastagsága miatt a valóságban minden
helyiség egy kicsit kisebb. Beszéljétek meg
kis csoportokban, hogy hogyan osztanátok el a lakás helyiségeit egy négyfôs –
kétgyerekes – család tagjai között! Melyik
lenne a nappali, a szülôi háló, illetve melyek lennének a gyerekszobák? Indokoljátok meg a választásotokat!

A1 A lakás
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A2

A lakás jellemzôi
Milyen lakókörnyezetben található a lakás, amelyben
éltek?

A lakást építészmérnök tervezi, és ritkán olyan sze
rencsés a helyzet, hogy a jövendô lakókkal közö
sen tudja kialakítani az alaprajzot. A tervezésnél
elsôsorban a megfelelô építészeti elôírásokat kell
követnie.

elôszoba (közlekedô) legyen legalább 1,5 méter
széles. Az 1980-as évektôl kezdve építenek ha
zánkban úgynevezett „amerikai konyhás” laká
sokat is. Ennek jellemzôje, hogy a konyha a lakó
térben található.

Alapterülete, szobák száma, helyiségek
méretei

Az amerikai konyha elterjedését könnyítette, hogy konyhaközpon
tú nemzet vagyunk. Nagyanyáink konyhájának meghittsége
növelte a család összetartó erejét. Gyorsította elterjedését a haté
konyság növelésére irányuló törekvés is, amit gépesítéssel, a munka
végzés szervezettségével és optimális térkihasználással érhetünk el.

Az egyes helyiségek szokásos alapterülete:
Helyiség megnevezése

Mérete

Lakószoba (nappali), étkezôhely nélkül

18–20 m2

Lakószoba (nappali) étkezôvel

22–28 m2

Étkezô

7–9 m2

Hálószoba

14–18 m2

Gyerekszoba egy gyereknek

10–15 m2

Gyerekszoba két gyereknek

14–18 m2

Fürdôszoba WC-vel
Fürdôszoba WC nélkül
WC

5–6 m2
5 m2
1,5–2 m2

Konyha étkezôhely nélkül
Konyha étkezôhellyel

7–9 m2
8–15 m2

Szobának az olyan, 12 m2-nél nagyobb helyiséget nevezzük,
melynek van ablaka. A félszoba alapterülete 6 és 12 m2 között
van. Ablaktalan helyiség nem nevezhetô szobának. Nincs ablaka a
hálófülkének és a hallnak. Ma már nem építhetnek 8 m2-nél kisebb
lakószobát, és lennie kell a lakásban legalább egy 17 m2-nél nagyobb
szobának, melynek alapterületébe nem számít bele a fôzés és az ét
kezô területe.

A táblázatban szereplô számok mutatják, hogy
nemcsak a túl kicsi, hanem a túl nagy alapterület
sem kívánatos. Az egyes helyiségeknél nem elég
az alapterületre figyelni, fontosak az arányok is.
A szoba például ne legyen hosszú és keskeny, az
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Amerikai konyhás lakás

1. Mit gondolsz, mi az „amerikai konyha” elônye és
hátránya a hagyományos konyhával szemben?
Alapterület, szobák száma, helyiségek
méretei
Többszintes lakásnál jó, ha a földszinten is van egy
lakószoba – idôsek, betegek számára –, valamint
fürdôszoba, WC. Ha a lakásban csak egy WC van,
akkor az legyen különálló. Két lakószobásnál na
gyobb lakásban kötelezô önálló illemhelyet léte
síteni. Elôírás, hogy a WC ajtaja nem nyílhat ét
kezôvel, konyhával egy légtérbe.
Kívánatos, hogy a következô helyiségek közel
legyenek egymáshoz:
• konyha és az étkezô,
• konyha és a kamra,
• konyha (kamra) és az elôszoba (bejárat),
• hálószoba és a fürdôszoba.
• Amíg a gyerek kicsi, jó, ha a gyerekszoba közel
van a szülôi hálóhoz, késôbb lehet távolabb.

3. Melyik helyiségeknek kell a legcsendesebbnek
lenniük, és miért?

Tájolás, szellôzés, természetes
megvilágítás, zaj

Szigetelés (hang-, hô-, vízszigetelés)

Tájolás

Jellemzôi

Északi fekvés

Nem éri közvetlen napsütés,
egyenletes szórt fényt kap, hideg.

Keleti fekvés

Reggel kap napot.

Déli fekvés

Napos, világos, nyáron meleg.

Nyugati fekvés

Délután kap napot.

A lakás
tájolása

A lakásokat hang, hô és nedvesség ellen kell szige
telni. A szigetelés minôsége alapvetôen a felhasz
nált építôanyagoktól függ.
A lakásnak fûthetônek kell lennie. A fûtôtestek
hollétére elsôsorban a berendezkedésnél, a búto
rok elhelyezésekor kell figyelni. Az elektromos
hálózat kialakítása körültekintô tervezést igényel.
Egy jól megtervezett lakásvilágítás többféle vilá
gítási mód – általános, helyi – egyidejû alkalma
zását feltételezi. Az egyes helyiségek megfelelô
megvilágítása mellett fontos a fali dugaszolóaljzatok (konnektorok) elhelyezése megfelelô számban és magasságban. Például a nagyobb gépeket
– hûtôszekrény, mosógép, televízió – külön kon
nektorról célszerû üzemeltetni.

Tájolás szempontjából szerencsés, ha a lakószoba délnyugati, a gyerekszoba déli-délkeleti, a há
lószoba keleti, a konyha északi fekvésû. A két
irányba tájolt lakás jól átszellôztethetô.
2. Miért fontos a megfelelô szellôztetés?
A napfény, a természetes megvilágítás jóté
kony hatással van a szervezetünkre. Egy normál
belmagasságú helyiség akkor kap elég fényt, ha
az ablakainak felülete legalább az alapterületének nyolcada. Ha a belmagasság nagyobb, az ab
lakok felületének is nagyobbnak kell lenniük.
Azonos ablakfelület esetén a középen elhelye
zett ablakokon keresztül kapjuk a legtöbb nap
fényt. A magasabb és keskenyebb ablak kedve
zôbb, mint az alacsonyabb, de szélesebb. A túl erôs
napfény zavaró is lehet, ezt árnyékolással (pl. füg
göny, reluxa alkalmazásával) lehet csökkenteni.
Zaj hatására az emberekben kellemetlen ér
zések keletkeznek, feszültté válnak. Zajként
érzékelünk minden olyan hangot, ami zavaróan
hat. A tartós zaj az egészséget is károsítja; hal
láscsökkenést okoz. A jól hangszigetelt falak
elsôsorban a levegôben terjedô zajt, például a
hangos beszédet, zenét fogják fel. Megfelelô
padlózat kialakításával megakadályozható a
lépések hangjának terjedése. A szerelvények (pl.
vízvezetékcsövek) úgynevezett testzajt okoznak.
A lakó- és hálószobák zajszintje már azzal is csökkenthetô, ha ezeket tôlük távol helyezzük el.

Konnektorok a konyhapult felett

Munkálkodás
I. Alakítsatok öt csoportot! Mindegyik csoport
válasszon egyet a 10. oldal alján lévô párok
közül. Példákkal alátámasztva magyarázzátok
el, miért fontos, hogy az általatok választott
helyiségek közel legyenek egymáshoz. Mond
jatok példát arra is, hogy milyen kár szár
mazhat abból, ha ez a feltétel nem teljesül!
II. Egyéni munkában tervezz egy 80-100 m2-es
lakást! Határozd meg a hosszabb és rövidebb oldalának méretét! Határozd meg
a méretarányt! Egy méter a rajzon legyen
2 centiméter!
Rajzold le a megfelelô méreteket egy milli
méterpapírra vagy négyzetrácsos lapra! Raj
zold be a falakat, nyílászárókat! A tervezés so
rán vedd figyelembe a leckében olvasottakat!
A lakástervet papír helyett valamilyen lakás
tervezô program segítségével is elkészíthetitek.

A2 A lakás jellemzôi
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A3

Lakásból otthon
Mire kell figyelni egy lakás kiválasztásánál?

A lakás helyiségeit aszerint csoportosíthatjuk,
hogy mikor mit csinálunk. Egyes tevékenységek
nappal végezhetôk, mint például a fôzés, az ét
kezés, a házimunka vagy a vendégfogadás, film
nézés. Ezek zajjal járnak, így célszerû azokat
elkülöníteni a csendesebb „éjszakai” tevékenysé
gektôl, a pihenéstôl, az alvástól és az ezekhez
kapcsolódó tisztálkodástól és öltözködéstôl. Egy
jól megtervezett lakásnál a különbözô részeket a
közlekedési helyiségek összekapcsolják és egyúttal szét is választják.
A lakást lakói alakítják át otthonná. A megfelelô lakás kiválasztásánál a legfontosabb szempont,
hogy hányan fognak élni a lakásban, hány évesek,
milyen kapcsolatban vannak egymással – azaz kik
nek lesz közös szobájuk. Mi a foglalkozásuk, mik
a szokásaik, kedvteléseik? Ezek határozzák meg,
hogy hány szobára és milyen egyéb helyiségekre
van szüksége a családnak.

lyen hangos az utca, vagy mennyire hallatszanak
át a szomszédból a zajok. Egy berendezett lakásban mindig könnyebb elképzelni az életünket,
mint egy üresben.

fürdôszoba
amerikai konyha

„A” lakás

WC

nappali
elôszoba

hálószoba

1. Szerinted a fenti lakás hány ember számára
ideális? Milyen életkorban, milyen foglalkozás
esetén?
Vásárlásnál a végleges döntés elôtt célszerû
többször, különbözô napszakokban is megnézni
a lakást. Megfigyelni, hogy mikor kap napot, mi
„B” lakás
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2. Két lakószobás lakást szeretnél vásárolni. Az „A”
és „B” jelû lakást nézted meg. Melyiket választanád? Mi indokolja a választásod? Beszéljétek meg közösen, hogy melyik lakásnak mi az
elônye, és mi a hátránya!
Nagyon ritka, hogy egy lakás teljes mértékben
megfelel minden elképzelésünknek.
Vannak olyan adottságok, amelyeket el kell
fogadni, például a lakás elhelyezkedését, kör
nyezetét. Vannak olyanok is, melyeken bizonyos
határok között lehet változtatni. Az alaprajzot
például a belsô falak áthelyezésével vagy hozzá-
építéssel lehet átalakítani.

Munkálkodás
Az elsô leckében látott alaprajzot a lakás új
tulajdonosai az alábbi módon alakították át:

I. Hasonlítsátok össze az átalakított alapraj
zot az eredetivel! Keressétek meg, hogy
hol történt változás! Az összehasonlításban
segít, hogy az alaprajzok a mellékletben is
megtalálhatóak.
		 A négyzetrács segítségével határozzátok
meg az egyes helyiségek alapterületét, ará
nyait!
		 Beszéljétek meg kis csoportokban, hogy
hogyan osztanátok el a lakás szobáit egy
négyfôs – kétgyerekes – család tagjai között.
Melyik lenne a nappali, a szülôi háló, illet
ve melyek lennének a gyerekszobák? In
dokoljátok meg a választásotokat! Fogal
mazzátok meg, hogy miben változott az
átalakított lakás, mennyiben változtatta
meg az ott élôk életét!
		 Keressetek még átalakítási lehetôsége
ket! Indokoljátok, hogy az általatok javasolt
változások miben segítenék a család életét!
II. Modellezzétek a múlt órán megtervezett
lakást térben is! Dolgozzatok csoportban!

Az elôzô órán elkészített alaprajzokat ha
sonlítsátok össze, és válasszatok közülük,
vagy a saját terv helyett modellezhetitek a
mellékletben levô alaprajzon is a lakást.
		 A kész alaprajzot ragasszátok fel egy ke–
ményebb alapra! Erre a célra megfelel egy
karton- vagy gipszkartonlap, egy hungarocell vagy farostlemez. A falak magassága
legyen 3 méter. A falakat elkészíthetitek
papírból. Használjatok mûszaki rajzlapot
vagy vékonyabb színes kartont a következô
módon: a falak alján hagyjatok 1 centimétert az alapra való felragasztáshoz. Elôször
készítsétek el a külsô határolófalakat!
Jelöljétek be az ajtók és az ablakok helyét!
Egy ajtó 2 méter magas és 1 méter széles
legyen! Vágjátok ki az ajtó három oldalát,
hogy nyitható legyen! Az ablakok 1 méter
magasan kezdôdjenek, és 1,5 méter magasak legyenek! Az ablakokat is kivághatjátok. Ezután az alsó 1 cm-es csíkot hajtsátok be derékszögben, és ragasszátok rá az
alapra! Próbáljatok meg minél hosszabb
falakat készíteni!
A falak találkozásánál is hagyjatok legalább 1 cm széles ragasztási fület! Ha szükséges, a falakat felül merevítsétek hurkapálcával vagy vastagabb kartoncsíkkal! A külsô
falak után készítsétek el a belsô falakat is!

		 A falak lehetnek hungarocell lapokból is.
Ebben az esetben az alaprajzon hagyjatok
a lemez vastagságának megfelelô távolsá
got az egyes helyiségek között. A falakon
az ablakok, ajtók helyét teljesen vágjátok
ki! Minden fal legyen külön lap, amiket
megfelelô kenhetô ragasztóval vagy kétoldalú ragasztószalaggal ragasszatok össze!
		 A lakás egyes helyiségeit, szobáit külön
is választhatjátok. Ezek mindegyikét má
sik csoport készítheti.

A3 Lakásból otthon
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A4

Bútorok
Milyen bútorok találhatók a lakásotokban?

A lakást lakói alakítják otthonná, amikor a saját
igényük szerint berendezik azt. A lakás berende
zésének legfontosabb elemei a bútorok. A búto
rokat lehet feladatuk szerint csoportosítani.

Az elsô bútorok Egyiptomban a Kr. e. 2. évezred sírleleteibôl
kerültek elô (karosszék, láda, ágy nyaktámasztóval). A szék kétség
telenül egyiptomi találmány. Legegyszerûbb fajtája hasonlít a népi
„gyalogszékre”, mely egy ülôlapba befúrt három lábból áll. Már itt
is találhatunk díszesebb karos- és háttámlás székeket, melyek általá
ban a rajtuk ülôk rangját fejezték ki (pl. trónszék).

A fáraó trónszéke a kairói Egyiptomi Múzeumban

1. Nevezd meg az egyes bútorcsoportok jellemzô
bútorait!
Egy kis bútortörténet

Tutanhamon fáraó sírjából származó, fából készült,
elefántcsonttal, arannyal és ezüsttel díszített láda
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Használták az asztalt, de a szekrényt még nem ismerték. A késôi
római császárkorban jelent meg elôször az ajtókkal, polcokkal fel
szerelt szekrény. Ez azonban nem terjedt el, késôbb újra fel kellett
fedezni. Addig a tömlôk, zsákok, a kosarak, cserép- és faedények
mellett a ládák szolgáltak tárolásra.

A parasztház kamrája. Látható, hogy a tároláshoz itt is
kosarakat, cserép- és faedényeket használtak

Háromlábú népi
gyalogszék

Az egyes helyiségeknek, tevékenységeknek megvannak a jellegzetes bútorai.
előszoba

étkező

hálószoba

nappali

gyerekszoba

2. Sorold fel az egyes helyiségek jellemzô bútorait!

A parasztház jellegzetes bútorai: befúrt lábú szék,
lécvázas dikó, ácsolt láda

A falusi parasztház bútorait, a befúrt lábú gyalogszéket,
a lécvázas dikót vagy az ácsolt ládákat minden férfi elô tudta
állítani. A késôbbi népi bútorokat szakember készítette. A 10–13.
században a jobbágyok házaikban többnyire a puszta földön, il
letôleg földre terített gyékényszônyegen aludtak. A földön hálást
évszázadokkal késôbb, még a 19. században is megfigyelték a
köznép körében.

Antoni Gaudi által tervezett pad 1900-ból

Az ember az egyszerû felületek és megoldások alkalmazása
után lassanként elkezdte díszíteni bútorait és környezetét. A sor
ban egymást követô mûvészeti stílusokat megfigyelve észreve
hetjük, hogy az emberiség mindig két véglet között ingázott: ha
már a túlburjánzó formákból elege lett, elôvette az egyszerû,
tiszta vonalvezetést, majd néhány évtized elteltével újra igénye
volt arra, hogy megmozduljanak a vonalak.

Ahhoz, hogy egy lakásból otthont teremtsünk,
tudnunk kell, hogy hogyan akarunk élni benne.
Az elfoglaltságok, szokások, az idôbeosztás fel
mérése sokat segít abban, hogy kényelmesen
rendezhessük be a lakásunkat. Azt sem szabad
elfelejteni, hogy a család változik (nô vagy csökken a család létszáma, változnak a szokásai stb.),
és ennek a változásnak meg kell jelennie a lakás
berendezésében is.
3. Hogyan jelenik meg a család létszámának változása a berendezésben? Mondj rá példát!
Bútorvásárlásnál a következôkre kell figyelni:
• Elfér-e a bútor az adott helyen? (Egy bútor
helyigénye nagyobb, mint a térben elfoglalt
helye, hiszen a bútor használatához is szükség
van helyre. Például egy szekrény ajtaját ki kell
tudni nyitni, a széket hátra kell húzni, amikor
rá akarunk ülni.)
• Megfelel-e arra a célra, amire használni szeret
nénk? Elférnek-e a bútorban azok a tárgyak,
amiket tárolni szeretnénk benne? (Elég szé
lesek-e a polcok, megfelelô-e az asztal magas
sága, szélessége stb.)
• Megfelel-e a használó testméreteinek? (A gye
rekeknek magasabb székre vagy alacsonyabb
asztalra, szekrényre van szükségük.)
• Mennyire stabil, mennyire tartós, hogyan lehet
tisztítani, mennyire könnyû mozgatni, használni? (Milyen könnyen lehet az ágyat kinyitni, a
fiókokat kihúzni, mennyire terhelhetô a szék, a
polc stb.)
• Hogyan fog a környezetébe illeszkedni? (Színében, stílusában illik-e a többi bútorhoz, berendezési tárgyhoz?)
• Megéri-e az árát? (Például túl drága ahhoz ké
pest, amennyi a használati értéke, vagy ameny
nyit a családi költségvetés elbír.)

A4 Bútorok
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Egy lakás berendezése elôtt érdemes arról méretarányos alap
rajzot készíteni, és azon tervezni meg a berendezést. Sokkal
könnyebb a méretarányosan megrajzolt bútorokat tologatni a papí
ron, mint a valódiakat a szobában.

Ergonómia
Azzal, hogy egy bútor mikor felel meg a használó
testméreteinek, az ergonómia tudománya foglal
kozik. Ergonómia alatt értjük – amirôl a Tudástár
Munkavégzés címû leckéjében részletesebben is
olvashatsz – a munkafolyamatok célszerû meg
szervezését és a tárgyak emberi méretekhez való
igazítását. Célja, hogy csökkentse az ember fizikai
igénybevételét. Ez azt jelenti, hogy a tárgy terve
zésénél figyelembe veszik a jövendô felhasználó
igényeit, testméretét és azt, hogy hogyan fogja
használni az adott tárgyat.
Az ergonómia szó a görög ergos (munka) és nomos (törvény)
szavakból származik. Jelentése: „a munka gazdaságos meg
szervezésének elmélete és gyakorlata, az észszerû erôkifejtés tudo
mánya”, vagy egyszerûbben: az ember és a munkakörnyezet közötti
kapcsolat tanulmányozása.

A lakás helyiségei közül a konyha az, ahol a
legjobban körülhatárolható munkavégzés fo
lyik. Ez is az oka, hogy a konyha ergonomikus be
rendezésének van a legnagyobb irodalma. A tu
dományos kutatások eredményeit felhasználva az
ember köré szervezhetjük a konyhát úgy, hogy a
berendezés minden eleme a használó kényelmét
és egészségét szolgálja. A bútorok és háztartási
készülékek logikusan követik a konyhai tevékenységek menetét, ugyanakkor elég helyet biztosíta
nak a munkavégzéshez és a tároláshoz egyaránt.
A munkapult magassága, a berendezések beépítése és a bútorok belsejének kialakítása kivétel
nélkül a használó egyéni adottságaihoz igazodik,
hogy a konyhai tevékenységet megkönnyítse.
A berendezési tárgyak, bútorok többségét az
átlagos magasságú emberek testméretéhez iga
zítják, így ezek használata komoly gondot okoz
az átlagtól jelentôsen eltérô (túl alacsony vagy
túl magas) emberek számára. A fürdôszobától a
konyháig mindenütt kényelmetlen elvégezniük a
mindennapi tevékenységet, legyen szó a holmik
elpakolásáról, az íróasztalnál végzett munkáról
vagy a fôzésrôl, alvásról. Ezért számukra különö
sen fontos, hogy a lakásuk berendezését a saját
testméretükhöz igazítsák.
A gyerekeknek is nehézséget okoz a felnôttek
számára készült tárgyak használata, ezért már ôsi
dôktôl fogva készítenek számukra alacsonyabb bú
torokat. A régi falusi iskolákban például, ahol több
osztály tanult egy teremben, különbözô méretû
padok voltak az eltérô életkorú tanulók számára.
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Régi iskolapadok

A tanuláshoz szükség van egy nyugodt helyre,
ahol a diák elôveheti a tankönyveit, megírhatja
a leckéjét. A tanulósarok kialakításához érdemes
olyan asztalt, széket vásárolni, amelynek állítható
a magassága. Az íróasztal legyen legalább egy
méter hosszú és hatvan centiméter széles, mert
akkor lesz elegendô hely a füzeteknek, köny
veknek, lámpáknak, írószerszámnak. Anyaga le
gyen tartós, könnyen tisztítható. Elhelyezésénél
figyelni kell arra, hogy sok természetes fény érje.
Az íróasztalhoz szükséges egy viszonylag erôs és
fókuszált fényû, állítható nyakú lámpa. Ezt úgy kell
elhelyezni, hogy az írásra használt kézzel szemközti
oldalról világítsa meg az asztalt, mert így nem vet
árnyékot az éppen használt füzetre, könyvre. Az asztal közelében érdemes felszerelni néhány polcot.

Tanulósarok

Munkálkodás
Otthon hol szoktál tanulni? A te tanulósarkod
mennyiben felel meg a leírt kívánalmaknak?
Melyek azok a körülmények, melyek nem fe
lelnek meg a kívánalomnak? Hogyan tudnál
változtatni rajta?

A5

A bútorok elhelyezése
Milyen bútorok vannak a szobádban?
Szerinted jól vannak elhelyezve?

Minden helyiségnek, tevékenységnek megvannak
a jellegzetes bútorai, berendezési tárgyai. Ezek
kiválasztása, elhelyezése nem egyszerû feladat.
Régi idôk lakberendezése
A parasztházakban a viszonylag kevés bútor és egyéb tárgy a fal
mellé került, a szoba közepe üresen maradt. Fekvésre gyakran hasz
nálták az alacsony „dikót”, amit a menyasszonyi kelengyével meg
tömött ágy alá betolva tárolnak. A szekrény csak a két világháború
között jelenik meg a paraszti otthonokban.

A polgári lakások helyiségeinek jellemzô bútorai általában vala
milyen stílust képviselô garnitúrák, így az egyes helyiségek viszonylag
egységesek, de a különbözô szobák gyakran eltérô stílusúak voltak.
A hálószoba jellemzô bútora a szimmetrikusan elhelyezett két
darab összetolt ágy a hozzájuk készült éjjeliszekrényekkel, komód
dal és ruhásszekrénnyel. Itt kapott helyet a mosdóállvány, még ak
kor is, amikor már volt fürdôszoba a lakásban. A hálószobában a
gyerek a szülôi ágy lábához elhelyezett díványon aludt.

Hálószoba

Szoba a parasztházban

A munkáslakásokban is kevés bútor volt. A szobában egy vagy
két ágy, ruhásszekrény, asztal, néhány szék állt.

Városi lakás konyhája

Módosabb középosztálybeli családoknál már volt külön gyerek
szoba. Ezekben megjelent a gyermek életkori sajátosságaihoz illesz
kedô berendezés: fehér vagy színes bútorok, képek, játékok, úgy
elrendezve, hogy maradjon hely a szobában a játékra.

Gyerekszoba
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Az ebédlô legfontosabb bútora a szoba közepén elhelyezett nagy
méretû, nehéz étkezôasztal, a hozzáillô 6-12 kárpitozott székkel, tá
lalókkal.

kunk két gyerek számára, vagy az emeletes ágy
alatt játékkuckót rendezünk be. A nappali szobá
ba elhelyezett kinyitható kanapé alvóhely éjszaka
a szülôk vagy vendégek számára. A hálószobában
elhelyezett író- vagy munkaasztalnál nappal dolgozni, tanulni lehet. A bútorok megfelelô elrendezésével a különbözô funkciókat jól el lehet
egymástól határolni. A térbe kiforgatott polc,
kanapé térhatároló elem. Ezek arra is jók, hogy
a bútorok használatához szükséges nyugalmi te
reket elválasszák a szoba mozgalmasabb részeitôl,
a közlekedôutaktól. Az amerikai konyhát el tudjuk különíteni a tér más funkciójú részeitôl búto
rozással, például étkezôpulttal, konyhaszigettel.

Ebédlô

A szalont a reprezentáció néhány fontos kelléke különböztette
meg az egyszerûbb nappalitól.
Legfontosabb dísze az ülôgarnitúra és az üveges vitrin volt. Ez
utóbbiban a család „kincsei”, értékes tárgyai kaptak helyet. Ha nem
volt zeneszoba, itt állt a zongora, még akkor is, ha a családtagok
nem muzsikáltak. A hatalmas, cirádás bútorokkal telezsúfolt szobák
kényelmetlenek voltak, és nehéz volt ezeket tisztán tartani.

Többfunkciós nappali

Munkálkodás
I. Milyen funkciókat lehet megkülönböztetni
az ábrán látható nappaliban?

Szalon

A mai korban a bútorok kiválasztásánál, el
helyezésénél a célszerûség a legfontosabb szem
pont. Arra kell figyelni, hogy a család minden tag
ja számára – esetleg a vendégeknek is – legyen
külön fekvôhely; asztal és szék az étkezéshez,
munkavégzéshez, pihenéshez. Legyen elegendô
hely a ruhák, könyvek, élelmiszerek és egyéb holmik tárolásához.
A berendezés egyik fontos szempontja a ren
delkezésre álló tér kihasználása. Ha kisebb a lakás
alapterülete vagy kicsi a helyiségek száma, megfe
lelô berendezéssel többfunkcióssá alakítható. Ilyen
megoldás, ha a gyerekszobába emeletes ágyat ra-
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Nevezzétek meg az egyes tevékenységekhez
tartozó bútorokat! Vizsgáljátok meg, hogy mi
lyen közlekedôút vezet az egyes bútorcsoportokhoz, van-e elegendô hely azok használatához!

II. Tanulmányozzátok alaposan az alább látható
berendezett kétszintes lakás alaprajzát, bú
torozását a feladatban leírt szempontok sze
rint!
A lakás amerikai konyhás, három szoba és
két félszoba található benne. Az összes alap
területe 94 m2. A lakásban egy házaspár la
kik két gyerekkel. Az egyik gyerek iskolás, a
másik még óvodás. A feleség építészmérnök,
otthon dolgozik.

Emelet

M

H

Földszint

Milyen helyiségek találhatók a lakásban?
Mit tudtok elmondani a lakás beosztásáról?
Milyen az egyes helyiségek aránya? Melyik
szobának mi a szerepe, ki lakhat benne? Mi

lyen helyiségek vannak a földszinten, és mi
lyenek az emeleten? Hol vannak az egyéni és
hol a közösségi terek? Mi ennek az elônye?
Van-e elegendô közös és személyes tér? Van-e
elegendô hely a különbözô munkavégzések
hez, pihenéshez, kikapcsolódáshoz? Megfe
lelô-e a különbözô helyiségek kialakítása,
egymással való kapcsolata? Van-e megfelelô
és elegendô bútor az egyes tevékenységek
megvalósításához és a tároláshoz? Az azonos
célú bútorcsoportok a bejárattól akadály nél
kül megközelíthetôk-e – közlekedôutak –, és
minden bútorcsoport használatához van-e
elegendô hely (nyugalmi területek)?
III. Rendezzétek be az általatok elkészített la
kásmakettet egy négytagú család számára!
Elôször tervezzétek meg, hogy melyik szo
bát milyen célra fogják használni! Melyik lesz
a nappali, hol lesz az étkezô, melyek lesz
nek a gyerekek szobái, a szülôi háló? Írjátok
össze, hogy melyik szobába milyen bútorokra
lesz szükség! Figyeljetek arra, hogy minden
tevékenységhez elegendô bútor álljon a család rendelkezésére! Legyen elegendô asztal,
szék, fekvô- és pihenôbútor, továbbá tároló
hely!
Ha elkészült a lista, jelöljétek be vázlatosan
az egyes bútorok helyét! Ne feledkezzetek el
arról, hogy a bútorok helyigénye nemcsak a
térbôl elfoglalt részt, hanem a használatukhoz szükséges helyet is jelenti. Figyeljetek
arra, hogy a helyiségekben kialakuljanak a
közlekedôutak, azaz az ajtótól akadálytalanul
el lehessen jutni az egyes bútorcsoportokig.
Az egyes szobák megtervezését, kivitelezését
eloszthatjátok kisebb, két-három fôs csopor
tok között is. A tervezési feladatnak ezt a
részét valamilyen 3D lakástervezô program
segítségével is elvégezhetitek. Az interneten
többféle ilyen program található. Ezek egy ré
sze csak online használható, de vannak számí
tógépre letölthetô típusok is.
		 Végül készítsétek el a szükséges bútorok
makettjét papírból, esetleg fából vagy más
anyagokból. A mellékletben megtalálhatók
a legfontosabb bútorok kivágható, összera
gasztható modelljei. Ha valamibôl – például
székbôl – többre van szükség, mint amennyi
a modellben található, saját magatok is elké
szíthetitek. Folytassátok a makettet a követ
kezô órákon!

A5 A bútorok elhelyezése
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A6

Lakberendezés
Mitôl válik „otthonossá” egy lakás?
Melyik az a tárgy a szobádban, amit legjobban
szeretsz?

A lakás berendezése a bútorokon kívül a használa
ti tárgyak, háztartási gépek, világítótestek, ár
nyékolók, lakástextilek, növények, dísztárgyak
kiválasztását és elhelyezését is jelenti. Akkor ott
honos egy lakás, ha praktikus, kényelmes és szép.
Olyan hely, ahol jól érezzük magunkat családunkkal, vendégeinkkel, sôt akkor is, ha egyedül va
gyunk. A szép lakáshoz hozzátartozik a stílus,
amitôl hosszú távon is magunkénak érezhetjük
azt. Ez nem csak pénzkérdés, az ismeret és az ízlés
költséges megoldásokat helyettesíthet.

sárgászöld, a zöld, a kékeszöld, a kék, a kékesibolya és az ibolya.
A leghidegebb ezek közül a kékeszöld. A hideg színek általában
megnyugtató, míg a meleg színek élénkítô érzést keltenek. A fehér,
a fekete és a szürke semleges szín.
Az egymással szemben lévô színeket kiegészítô (komplementer)
színeknek hívják. Ilyen például a zöld és a vörös. Ezek erôsítik egy
mást, ha egymás mellett vannak. A színskálán egymás mellett lévô
színeket hasonlónak (analógnak) tekintik. Ezeknél elég alacsony a
kontraszt, ezért harmonikus hatást keltenek együtt.
A színharmónia feltétele a színek közötti rend, vagyis olyan ár
nyalatok együttese, amelyek valamilyen elv szerint rendezôdnek.
Kísérletek szerint a teljesen véletlenszerûen összeválogatott színek
rendetlen benyomást keltenek.

sárga
sárgásnarancs

sárgászöld

narancs

zöld

kékesszöld

Az ember törekszik a rendre, mert a rendetlenség feszültséget okoz. Rendetlennek érzünk egy
lakást akkor is, ha a dolgoknak nincs meg a saját
helyük, ha túlzottan zsúfolt, azaz nincsenek meg
a nyugalmi területek és a közlekedôutak.
A következô két közmondás a lakásra is vonat
kozhat: „rend a lelke mindennek” és „a válto
zatosság gyönyörködtet”. A harmónia ezt a két
szempontot egyezteti, rendet teremt a változa
tosságban. A lakás harmóniájának egyik feltétele
a megfelelô színek használata.

vörösesnarancs

kék

vörös

kékesibolya
ibolya
Hideg színek

Egy kis színtan
A három alapszín a sárga, a kék, a vörös. Mellékszínek a zöld, az
ibolya, a narancs. Az alap- és mellékszínek között helyezkednek el a
belôlük kevert színek, például a zöld és a sárga között a sárgászöld.
Meleg szín a sárga, narancssárga, narancs, vörösesnarancs, vörös,
vörösesibolya. A legmelegebb szín a vörösesnarancs. Hideg szín a
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A 12 fokú színskála

vörösesibolya

Meleg színek

Munkálkodás

rövidebb

nagyobb
alacsonyabb

A fenti szobabelsô a mellékletekben is meg
található két példányban. Az egyiket színezd
ki olyan színekkel, amelyek neked a legjobban
tetszenek, a másikat „nem tetszik” színekkel!
Hasonlítsátok össze a csoport tagjai által
készített képeket! Szavazással döntsétek el,
hogy melyik tetszik közülük legjobban a csoportnak, és melyik a legkevésbé!

keskenyebb

A színek hatása a térérzetre

Ha két vagy több színt egymás mellett alkalmazunk, a színharmónia elveinek ismerete nagyon
hasznos számunkra. Harmonikus színegyütteseket
lehet ellentétes színekbôl, szomszédos színekbôl
vagy egyetlen szín különbözô árnyalataiból létrehozni. A színharmónia lehet kontrasztos is, attól
függôen, hogy milyen hangulatot kívánunk megteremteni a térben.
Ilyen a sötét-világos, hideg-meleg vagy a kiegé
szítô színek használata. A legegyszerûbb a semle
ges színek (fehér – fekete – szürke) közötti rend
és egy élénk árnyalat (pl. piros) közötti kontraszt.
Nehezebb harmóniát teremteni, ha több színt
próbálunk egymással keverni – ezt hívják csoport
harmóniának. Ezt próbálgatni kell, mert a színek
hatása csak egymás mellett érvényesül. A harmo
nikus színsorok elônye, hogy elemei szabadon
használhatók egy térben, mert összeillôk lesznek.

A színek hatása.
Ugyanaz a bútor
más háttér elé
helyezve másként
mutat

A színek szerepe a téralakításban
A színek megfelelô alkalmazásával megváltoz
tatható egy helyiség méreteinek, arányainak ér
zékelése. Egy hosszú folyosó meleg színekkel ki
festve rövidebbnek látszik. Egy kis szoba meleg
színnel, például pirossal kifestett falakkal, bezárt
ságérzetet kelthet. A hideg szín tágíthatja a teret.
Egy hideg színû nagy szoba barátságtalan lehet.

A megvilágítás szerepe
A színek és formák különbözô megvilágítás mellett más és más érzetet keltenek. A fény, a világítás elsôsorban a munkavégzés szempontjából
fontos, de esztétikai szerepe sem elhanyagolható.
Minden szempontból megfelelô fényviszonyokat
többirányú megvilágítással érhetünk el.

A6 Lakberendezés
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Lakástextíliák

Munkálkodás

A színekkel hangulatokat teremtünk, vizuálisan
melegebbé vagy hûvösebbé tehetünk egy szobát.
A színek, a minták és a fény együttes alkalmazásá
val megváltoztathatjuk a helyiségek látszólagos
arányait. Egy szobában a burkolatok (falak, padló,
plafon) és a bútorok színének megváltoztatása
gyakran költséges és munkaigényes feladat. A la
kástextíliák (függönyök, szônyegek, díszpárnák,
terítôk) megfelelô kiválasztásával és használatával
sokkal könnyebben megtehetjük ezt.

Nézzétek meg újra a kiszínezett szobabelsô
ket! Elemezzétek a legjobban tetszôket és a
legkevésbé tetszôket is a színtanban olvasottak alapján! Milyen színeket – hideg és meleg
– használt a készítô? Milyen volt a színek har
móniája? Mit lehetne változtatni rajtuk, hogy
jobban tetsszenek?
A következô órákon folytassátok a lakás
makettet! Egészítsétek ki, díszítsétek textilek
kel, képekkel! A kész lakásmodell biztosan
örömet fog szerezni egy kisebb gyereknek,
ha nekiajándékozzátok. Az elkészült lakásmakettet mutassátok be!
Kik számára készült a lakás? Milyen helyisé
gek találhatók a lakásban? Milyen a lakás be
osztása, tájolása? Milyen az egyes helyiségek
aránya, mekkora az alapterületük? Hol vannak az egyéni és hol a közösségi terek? Melyik
szobának mi a funkciója, ki lakik benne? Hogyan kapcsolódnak egymáshoz a különbözô
helyiségek?

A színes párnák megváltoztatják a szoba hangulatát

Dizájn (eredeti angol nevén design)
Napjaink lakberendezésével kapcsolatban az er
gonómián kívül gyakran megjelenik a dizájn fo
galma is. Ez utóbbi sok ember számára különle
ges, meghökkentô tárgyakat jelent, pedig a dizájn
alapvetôen a tárgyak elôállításának folyamata.
Nem lehet egyszerûen leírni, még megmagyarázni is nehéz,
hogy mit takar pontosan a dizájn fogalma. A legegyszerûb
ben ipari formatervezésnek, tárgyalakításnak lehetne mondani, de
több annál. Olyan, tömegtermeléssel készült tárgyakra használjuk,
melyek tervezésében, elkészítésében mérnökön kívül a felhasznált
anyagokat, technológiákat jól ismerô mûvész is részt vett.
Az igényesen tervezett tárgyak használhatóságuk mellett szépsé
get is visznek a hétköznapokba. Nem mindegy, hogy milyen tárgyak
kal vesszük magunkat körül, mert a tárgyaink befolyásolják a han
gulatunkat, ezenkívül jellemeznek is minket.

Állólámpák rattanból
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Az értékelés szempontjai:
Tervezés: Van-e elegendô közös és személyes
tér? Van-e elegendô hely a különbözô mun
kavégzéshez, pihenéshez, kikapcsolódáshoz?
Megfelelô-e a különbözô helyiségek kialakítása, egymással való kapcsolata? Van-e megfelelô és elegendô bútor az egyes tevékeny
ségek megvalósításához és a tároláshoz?
(Érdemes az egyes helyiségek berendezését
abból a szempontból is elemezni, hogy az azonos célú bútorcsoportok a bejárattól akadály
nélkül megközelíthetôk-e – közlekedôutak –,
és minden bútorcsoport használatához van-e
elegendô hely – nyugalmi területek).
Kivitelezés: Mennyire vagytok elégedettek az
elkészült makett minôségével? Mennyire sike
rült a méretarányokat betartani?
Önértékelés, társak értékelése: Ki mennyire
vette ki a részét a közös munkából, melyik
részt ki készítette, kinek ez egyéni ötleteit
valósítottátok meg? Mennyire sikerült tartanotok magatokat az eredeti tervekhez?
Hogy tudott együttmûködni a csoport? Mi
okozta az együttmûködés során a legna
gyobb nehézséget? Voltak-e konfliktusok,
és hogyan tudtátok azokat kezelni? Mit csi
nálnátok másképp?

A7

Háztartási helyiségek
Milyen háztartási helyiségek vannak egy lakásban?
Szerinted melyik a legfontosabb közülük?

A lakás nemcsak a pihenés és feltöltôdés helye, ha
nem munkahely is, hiszen helyet ad a családellátó
tevékenységeknek. Ezek közül talán a legfonto
sabb az ételkészítés.
A konyha
A konyha a lakás legdrágább helyisége, kialakí
tása igényli a legnagyobb körültekintést. Ez nem
véletlen, hiszen a konyhának és berendezései
nek többféle szempontnak kell egyidejûleg
megfelelnie. A konyhában végzett munkának
gyorsnak, hatékonynak, azaz szervezettnek kell
lennie. A helyiség kialakításának és a beren
dezésének ezt támogatnia kell, amit már a ter
vezésénél is figyelembe kell venni.
A konyhai munkaháromszög a hûtô, mosogató és a tûzhely
egymáshoz viszonyított elhelyezését jelenti. Akkor hatékony
a konyhai munka, ha a három pont – tárolás, elôkészítés, fôzés
– között az összes távolság nem több 6 méternél. A legjobb, ha
legalább a tûzhely és a mosogató ugyanazon a vízszintes pulton,
egymástól maximum 3 méter távolságban helyezkedik el.

Ezután következik az elôkészítésre szolgáló
pultrész, a tûzhely, újabb pult az ételek lerakásá
hoz, majd a mosogató. Ha ezek egymást követik,
azt soros elrendezésnek nevezik. Ha nincs hosszú
egyenes falszakasz, a konyha bekanyarodhat L,
esetleg U alakban. A konyhabútorok lehetnek
egymással szemben két sorban is. A térbe benyú
ló konyhapultot újabban „félszigetnek”, a térben
szabadon állót „szigetnek” nevezik. Ezek fôleg
az étkezôvel, nappalival egy légtérben lévô kony
hákra jellemzôek, ahol a sziget a különbözô funk
ciók között térelválasztó szerepet is betölt.
Nagyobb létszámú családnál a szabad pultfe
lületet növelni kell, és ezekre lehet elhelyezni a
gyakran használt háztartási gépeket (pl. kávéfôzô,
vízforraló, kenyérvágó).
Konyhai gépek

Hûtô,
Hűtő,
kamra
kamra

Munkaháromszög
Munkaháromszög
Munka háromszög

Tûzhely
Tűzhely

Ergonomikusan elhelyezett konyhagépek
Mosogató
Mosogató

Konyhai munkaháromszög

Az ételkészítés a nyersanyagok elôkészítésével
kezdôdik. Ezeket a konyhához kapcsolódó kamrá
ban, ennek hiányában a konyhai kamraszekrény
ben és a hûtôben tároljuk.

A tûzhely lehet gáztûzhely vagy elektromos.
Ha a lakásban elérhetô a vezetékes gáz, a kony
ha elég nagy, és van szabadba nyíló ablaka, akkor lehet benne gáztûzhely. A palackos gáz bal
esetveszélyes, és a beszerzése, cseréje sem túl
kényelmes. A mai elektromos tûzhelyek már ener
giatakarékosak, jól szabályozhatók. A modellek
jó részében a fôzôzónák egymástól függetlenül
idôzíthetôk. Az indukciós lapoknál, mûködési el
vükbôl következôen, nincs maradék hô, azaz a

23

lap lekapcsolás után már nem melegíti tovább
az ételt. Gyorsaságuk felveszi a versenyt a gáz
tûzhelyekkel is. A fôzôlap fölé javasolt olyan pá
raelszívót építeni, amelyik az elszívott levegôt a
szabadba vezeti ki.
A sütôknél, éppen szabályozhatóságuk és idô
zíthetôségük miatt, az elektromos modellek a
gyôztesek. Ha lehet, a sütô ne a hagyományos he
lyére, a fôzôlap alá kerüljön, hanem külön gépként beépítve, magasabbra. Elônye, hogy nem
kell lehajolni sem a sütés ellenôrzésekor, sem az
étel kivételekor. Fontos, hogy legyen mellette egy
olyan felület, melyre lerakható a sütôbôl kivett
forró étel. A legtöbb konyhából nem hiányozhat
a „mikró”, azaz a mikrohullámú sütô. Ennek a helye ne a konyhapulton legyen, hanem a szekrény
egyik polcán. Fejmagasságban elhelyezve sokkal
kényelmesebben lehet kivenni belôle az ételt.
A mosogató ne kerüljön közvetlenül elektromos berendezés mellé. Sokan szeretik az ablak alá
tervezni, de ez sok esetben akadályozza az ablak
kinyitását, a megfelelô szellôztetést, esetleg az
ablak tisztítását. A kézi mosogató mellett javasolt
pult alá rakható mosogatógépet is tervezni, még
kisebb létszámú családoknál is.

A konyhai alsó szekrények kihúzható fiókjai

Egy jól tervezett konyhában öröm ténykedni.
Ellenkezô esetben sok idegeskedéssel járhat a sü
tés-fôzés.

Alapvetô konyhai funkció megvalósítására szolgáló
területek

Mosogatógép

A hûtôszekrény is fontos része a konyhának.
Azonban a mélyhûtônek nem tesz jót a konyhai
meleg, javasolt azt hidegebb helyen elhelyezni.
Külön tudomány a fôzéshez-sütéshez-tálalás
hoz szükséges eszközök megfelelô elhelyezése.
Erre a célra a konyhaszekrény alsó, illetve felsô,
fejmagasságban lévô részei használhatók legjob
ban. A mai korszerû konyhában az alsó szekrények
jó része kihúzható fiók, ami sokkal átláthatóbb és
praktikusabb.
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Az ételkészítés során figyelni kell a biztonságos
munkavégzésre.
A háziasszony éles szerszámokkal, például késsel dolgozik. A fôzés, sütés során a meleg vagy
forró ételek könnyen égési, forrázási sérüléseket
okoznak, hogy csak a legnyilvánvalóbbakat em
lítsük. A nem megfelelô alapanyagból, a nem
megfelelô módon elkészült ételek mérgezést
okozhatnak. Ezért fokozottan figyelni kell az
élelmiszer-biztonsági elôírásokra, az alapanya
gok, az élelmiszerek tárolására és a konyha, illet
ve a konyhai munkavégzés tisztaságára, azaz a
higiéniára. A háztartási balesetekrôl, a megfelelô
takarításról a következô leckékbôl többet is megtudhatsz. A konyhastúdiókban, bútoráruházakban szakemberek és tervezôprogramok segítenek
a konyhatervek elkészítésében. Ezek egy része a
neten is elérhetô, és ingyenesen használható.

Tárolás

Mosógép
a fürdôszobában

A lakásban meg kell oldani az élelmiszereken
kívül a különbözô holmik, például ruhák tárolá
sát is. Szerencsés, ha a lakásban egy külön táro
lóhelyiséget lehet kialakítani erre a célra. Ez a
gardróbszoba.
Egy kétszobásnál nagyobb lakásba különálló
WC-t kell tervezni, lehetôleg kézmosóval.
A gyerekeknek kényelmesebb kádban fürödni.
A felnôttek zuhanyozni szeretnek jobban, ami víz
takarékossági szempontból is jobb megoldás. Zuhanyozni kádban is lehet, de az idôsebb emberek
nek már gondot okoz a kádba való ki- és belépés.
Ezért számukra a zuhanyfülke jobb megoldás. Ha
egy lakásban két fürdôszoba van, célszerû, ha az
egyikben zuhany, a másikban kád van. Nagyobb
fürdôszobákban lehet akár mindkettô.

Gardróbszoba

Ennek hiányában ajánlott egy nagy méretû
gardróbszekrény beszerzése. Ezt egy szélesebb
folyosón vagy a hálószobában lehet legjobban
elhelyezni. Ilyen szekrények is kaphatók elemes
kivitelben, különbözô kialakítású belsôkkel, reke
szekkel, akasztós és fiókos részekkel. A gardrób
szekrényben természetesen nemcsak ruhákat, tex
tilnemûket lehet tárolni, illetve a lakásban sem a
gardrób az egyetlen tárolóhely, hanem az összes
többi tárolóbútor is.
A szûkös rakodóteret növelni lehet pár egysze
rû ötlettel, például ágy alatti tárolókkal, felnyit
ható fedelû padokkal, a szekrényekbe elhelyezett
praktikus kiegészítôkkel.
A lakásokban rengeteg olyan holmi keletkezik,
amit tulajdonosai használni már nem tudnak, de
kidobni sincs szívük. Nem akkor vagyunk környe
zettudatosak, ha ezeket még évekig ôrizgetjük.
Rendszeresen, legalább évente szelektálni kell a
ruhák, egyéb tárgyak között, és gondoskodni kell
a felesleg megfelelô elhelyezésérôl.
Mosás, tisztálkodás
Fontos háztartási feladat a ruhák és a különbözô
lakástextíliák tisztítása, mosása. A mai mosó-,
esetleg szárítógépek nagyban megkönnyítik
ezt a feladatot. Kevés lakásban van lehetôség
ezeket külön helyiségben, mosókonyhában el
helyezni. Általában a fürdôszobában van a helyük, ritkábban a konyhában vagy a folyosón.

Pici fürdôszoba zuhanykabinnal

Munkálkodás
I. Látogassatok el egy konyhastúdióba vagy bú
toráruházba, és nézzétek meg a különbözô
konyhabútorokat, gardróbszekrényeket. Kér
jétek meg az eladót, hogy mutassa meg az
áruházi kínálatot és a bútorrendelés menetét!
II. Egy tervezôprogram segítségével tervezzétek meg a saját vagy a mintalakásotok kony
hájának berendezését. Ahhoz, hogy hozzá
tudjatok kezdeni a feladathoz, ismerni kell
a helyiség pontos méretét, az ajtók és ablakok helyét és méretét, a vízvezeték csatla
kozási pontjának a helyét.
Gyûjtsétek össze ezeket az adatokat, és
kezdjetek neki a munkának! A kész terveket
osszátok meg egymással, véleményezzétek
egymás terveit!

A7 Háztartási helyiségek
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A8

Veszélyek az otthonunkban
Szerinted milyen veszélyek fenyegetnek téged az otthonodban? Milyen háztartási balesetekrôl hallottál már?

Magyarországon évente több mint negyedmillió háztartási baleset történik. Ezek jó része a
szabályok betartásával, nagyobb odafigyeléssel
megelôzhetô lett volna.
egyéb
baleset

háztartási
baleset

19%
37%

közlekedési
baleset

21%
23%

Vegyszerek
Mindennapi munkánk, életünk során nagyon sok
vegyszert használunk. Ezek az anyagok meg
könnyítik a munkát, de nem veszélytelen a hasz
nálatuk. Többségük maró hatású sav vagy lúg.
Kisebb-nagyobb mértékben mérgezôek. Az oldó
szertartalmúak és egyes zsíroldók tûzveszélyesek.
Többségük környezetszennyezô. A vegyszerek
csomagolásán piktogramok jelölik az anyag leg
fontosabb veszélyes tulajdonságát. Lehetôleg felnôtt jelenlétében vagy tudtával használd ezeket!

munkahelyi
baleset

Balesetek megoszlása tevékenységek szerint

1. Olvasd le a diagramból, hogy milyen tevékenység közben történik a legtöbb baleset!
Hazákban a legtöbb baleset otthon következik
be. Egy évben átlagosan kétszer annyian halnak
meg a lakásukban bekövetkezô baleset miatt,
mint közlekedési balesetben. A statisztikák szerint
a lakás „legveszélyesebb” helyisége a fürdôszoba
és a konyha. A leggyakoribb balesetek pedig az
esésbôl adódó sérülések, az égési sérülések és a
mérgezések.

maró
(C)

környezetre
veszélyes
(N)

ingerlô,
irritatív
(Xi)

robbanásveszélyes

égést tápláló,
oxidáló
(O)

ártalmas
(Xn)

(E)

gyúlékony
(F)

mérgezô
(T)

rendkívül
gyúlékony
(F+)

rendkívül
mérgezô
(T+)

Munkálkodás

Otthon is vigyázz a testi épségedre!
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Keressetek példát olyan tevékenységekre,
amelyek során vegyszert használnak!
Közösen beszéljétek meg, hogy
• milyen baj lehet abból, ha a vegyszereket
áttöltjük más üvegbe vagy dobozba!
• miért fontos, hogy kisebb gyerekek elôl el
zárva tároljuk ezeket az anyagokat!
• miért veszélyes, ha a vegyszer élelmiszerrel
érintkezik!

Vegyszerhasználatra vonatkozó
szabályok
• A vegyszereket és egyéb veszélyes anyago
kat csak eredeti csomagolásukban szabad
tárolni, hûvös, elkülönített helyen.
• Te is figyelj arra, hogy kisgyermek ne fér
hessen hozzájuk!
• Csak szükség esetén és a lehetô legkisebb
mennyiségben használj vegyszert!
• Használata elôtt figyelmesen olvasd el a
csomagoláson lévô használati utasítást, és
azt pontosan tartsd be!
• Csak jól szellôztethetô helyen, lehetôleg
nyitott ablak vagy ajtó mellett dolgozz!
Némely vegyszernek a belélegzett gôze is
mérgezést okozhat!
• Tûzveszélyes vegyszerek használatával egy
idôben nem szabad gyufát használni, tüzet
gyújtani! Ilyenkor egy elektromos szikra is
tüzet okozhat!
• Védôruhát, védôkesztyût, szükség esetén
védôszemüveget, porszûrôt vagy légzô
maszkot is fel kell venni!
• Egyes vegyszerek kémiai reakcióba léphetnek egymással. Ezért szigorúan tilos több
féle vegyszert egyszerre használni ugyanarra a feladatra! Legveszélyesebb a savas és
klóros tisztítószerek együttes használata.
Ilyenkor egy erôsen mérgezô gáz, klór sza
badul fel. Ez a bôrrel, szemmel vagy más
testnedvekkel – például a nyelôcsô nyál
kahártyájával – érintkezve sósavvá alakul,
ami nagyon erôsen maró anyag. Ez történik
például, ha WC-tisztításra hipót és valamilyen vízkôoldót egyszerre használnak.
• A vegyszerek csomagolóanyagai is veszé
lyes hulladékok a bennük maradt vegyszer
maradékok miatt. Ha lehet, hulladékudva
rokban kell elhelyezni azokat!

A vegyszeres dobozok tanulmányo
zása közben járjatok el gondosan!
A vizsgálat után mossatok alaposan
kezet!
A legnagyobb óvatosság mellett is történhet
baleset. A legtöbb szer csomagolásán és a szerhez
kötelezôen elérhetôvé tett biztonságtechnikai
adatlapon (amit a gyártó honlapjáról tölthetsz
le) ilyen esetekre is található útmutató. Általános
szabály, hogy a bôrre került anyagot azonnal le
kell törölni, majd bô vízzel lemosni. A szembe ke
rült anyagot minél gyorsabban bô vízzel ki kell
mosni. A savak és a lúgok maró hatása függ a
töménységüktôl, és a víz hígítja azokat. A vegy
szer lenyelése, rosszullét, hányinger, hasmenés
esetén azonnal orvoshoz kell fordulni!
Környezetbarát tippek: Szintetikus tisztítószerek
helyett használd nagyszüleink bevált szereit! Ecet
tel, mosószódával, konyhasóval, szódabikarbó
nával is lehet tisztítani a szennyezôdéseket. Kap
hatók olyan tisztítószerek is, amelyek sav, lúg- és
foszfátmentesek. Ha lehet, válaszd a környezetkí
mélô megoldásokat!
Gyógyszerek
A gyógyszerek is veszélyes anyagok. Orvosságot
csak az orvos által felírt mennyiségben és ideig
szabad szedni. Eredeti csomagolásukban, a be
tegtájékoztatóval együtt, egy dobozban vagy
szekrénykében kell tárolni azokat! Sok mérgezés
fordult elô azért, mert kisebb gyerekek édesség
nek gondolták a tablettákat.

Munkálkodás
Gyûjtsetek össze néhány, a háztartásban hasz
nált vegyszert! Keressetek rajtuk piktogra
mokat, és azonosítsátok ôket! Olvassátok el
figyelmesen a csomagolásokon található szö
veget, és értelmezzétek a kapott információ
kat!

A8 Veszélyek az otthonunkban
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Kisebb sérülések otthoni ellátása
A háztartási balesetek jelentôs része égési sérüléssel jár. A maró anyagok is égési sebeket okoznak
a bôrön.
2. Hogyan keletkezhetnek még égési sebek?
Égés, forrázás után a bôrt legalább 15 percig
hûteni kell hideg folyó vízzel vagy gyakran cserélt
vizes borogatással, esetleg jéggel. A jég alá tegyél
egy vékonyabb textíliát!
A hûtésre azért van szükség, hogy megállítsuk
a hôhatás továbbterjedését a belsôbb szövetek
felé. Ezután, ha szükséges, fertôtleníteni kell, és
steril kötszerrel bekötözni. A bôr nagyobb felüle
tû égési sérülését orvosnak is látnia kell!

Kézfej bekötözése

II. Kutatási feladat
Keressetek példákat olyan esetekre, amikor
egy kis odafigyeléssel, a szabályok betartásával elkerülhetô lett volna egy sérülés!
Közösen beszéljétek meg, hogy mit kellett
volna tenni annak érdekében, hogy elkerüljék a balesetet!
Lakástüzek

Különbözô sebek ellátása

Vérzô sebek többféle módon keletkezhetnek.
A horzsolt seb a leggyakoribb, és bár fájdalmas,
ritkán marad utána sebhely. A vágott seb erôsebben vérzik, mint a horzsolással kialakult, mivel
vágáskor nagyobb erek is sérülnek. A szúrt sebek
kicsinek tûnhetnek, de mélyek lehetnek. A harapás okozta sebet a fokozott fertôzésveszély miatt
mindenképpen meg kell mutatni orvosnak! A vér
zést csillapítani kell, a sebet pedig fertôtleníteni
és bekötözni.

A lakástüzek leggyakrabban gondatlanság (pl.
tûzhelyen felejtett étel, el nem oltott gyertya)
miatt keletkeznek. Elôfordulnak véletlen tûzesetek is, például villámcsapás, meghibásodott
elektromos berendezés, gázszivárgás következ
tében. Az üzletekben kapható elektromos ké
szülékek általában biztonságosak, de meg
hibásodások így is elôfordulhatnak. A nem
megfelelô mûszaki állapotú kapcsolók és csatla
kozók felmelegszenek. Ha a kapcsoló meleg,
égett szagú, tilos használni, meg kell javíttatni!
Vizes, párás helyiségekben használt elektromos
készülékeknél még nagyobb figyelmet kell for
dítani a biztonsági szabályok betartására!

Munkálkodás
I. Gyakorold a különbözô sebkötözési, elsôse
gélynyújtási módokat! Készíts kézfejre fe
dôkötést!
(Keressetek olyan weboldalakat, videókat,
melyeken hasznos információkat találsz az
elsôsegélynyújtáshoz!)
Figyelmetlenség okozta tûz
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A tûzoltás a katasztrófavédelmen
belül mûködô tûzoltók feladata.
• Tûz észlelése esetén, mint azt
már tudod, a 105-ös számon a tûzoltókat
vagy a 112-es segélyhívó számot kell hívni
telefonon.
• Fontos, hogy ne csak a tûzoltókat, hanem a
tûz közelében lévô embereket is figyelmeztessük hangjelzéssel, például kiabálással.
• Amíg kicsi a tûz, meg kell próbálni eloltani.
Tüzet sokféle módon lehet oltani. A különbözô oltási eljárásokkal az égés valamelyik
feltételét kell megszüntetni.

Munkálkodás

1. Hûteni az égô anyagot és annak környezetét. Erre legalkalmasabb a víz.

II. Gondoljátok végig, és közösen beszéljétek
meg a következôket!
Hogyan tudnátok tüzet eloltani a követke
zô eszközökkel: lapát, vödör, szódásüveg,
seprû, homok, vastag kabát, szônyeg, vastag talpú cipô?
Milyen módon oltanátok el a tábortüzet, a
kigyulladt televíziókészüléket?
Mit csinálnátok, ha a tûzhelyen a serpenyôben kigyulladna az olaj?

Fontos tudni, hogy...
• feszültség alatt lévô berendezést TILOS vízzel oltani!
• éghetô folyadék tüze vízzel nem oltható el!
2. Elzárni a tüzet a levegôtôl, például leönteni vízzel, földet szórni rá, letakarni sûrû
szövésû anyaggal, eltaposni. Ha van kéznél
tûzoltó készülék, az is használható.
Tûzoltáshoz különbözô típusú, például porral, habbal,
gázzal oltó tûzoltó készülékek léteznek. Ezek különbözô
típusú tüzek oltására alkalmasak.
Használatuk elôtt tanulmányozni kell a készülékeken lévô
használati útmutatókat!

Tûz oltása tûzoltó készülékkel

3. Eltávolítani az éghetô anyagot a tûz köze
lébôl. Lakástûznél a tûz- és robbanásveszélyes anyagokat – elsôsorban a PB-gáz-pa
lackot – ki kell vinni a szabadba, és a lakást
áramtalanítani kell!

I. Játsszátok el egy tûzeset bejelentését! A be
jelentô kövesse az erre az esetre vonatkozó
iránymutatást. Adja meg
• a tûz helyének pontos címét, emeletszámmal együtt,
• mi gyulladt ki, milyen anyag vagy tárgy ég,
• milyen anyagok vannak a közelben, amik
szintén meggyulladhatnak,
• van-e veszélyben emberélet,
• a tüzet bejelentô személy nevét és telefon
számát!

Ha a tüzet nem lehet eloltani, menekülni kell.
Menekülés során a legfontosabb a légutak és a
szem védelme. A légzést a száj és az orrnyílások
elé kötött, bevizezett kendôvel vagy sállal bizto
sítsd. A fejedet és a testedet is védd vizes taka
róval! Ha meggyulladt a ruhád, feküdj le a földre,
és az arcodat eltakarva, hemperegve próbáld el
oltani!
A füst legalább annyira veszélyes, mint maga a
tûz. Meghajolva, esetleg kúszva menekülj! A füst
felfelé terjed, így alul kisebb a fulladás veszélye.
A padló közelében a hômérséklet is alacsonyabb.
A legrövidebb úton próbálj kijutni a szabadba!
Menekülésre soha ne használd a liftet, mert az el
romolhat a tûz következtében, vagy áramkimara
dás miatt megállhat. Magas épületbôl a tetôn ke
resztül is lehet menekülni.
Elôfordulhat, hogy a lépcsôházi tûz miatt a la
kásból nem lehet kimenni a folyosóra.
Ilyenkor csukd be az ajtót, de ne zárd be!
Az ajtónyílást tömítsd el belülrôl körbe vizes
ruhával!
A csapból jövô vízzel locsold az ajtót és a ru
hát, így hosszú ideig meggátolhatod, hogy a tûz
bejusson a lakásba! Ne ugorj ki a lakásból az emeleti ablakon keresztül, a tûzoltók gondoskodnak
a mentésrôl.

A8 Veszélyek az otthonunkban
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Víz okozta károk
A lakásban nem csak a tûz, a túl sok víz is veszé
lyes. Egy véletlenül nyitva hagyott vízcsap, egy
vízvezetékcsô kilyukadása miatt kifolyó víz tönk
reteheti a berendezést, a padlót, és a falakban is
komoly károkat okozhat. Figyelj arra, hogy mindig elzárd a vízcsapokat! Ha a család hosszabb
idôre elhagyja a lakást, a vízvezeték fôcsapját is
el kell zárni!
A viharok, esôzések, árvizek is kárt tehetnek a
lakóépületekben. Az ilyen katasztrófák pusztítá
sának megelôzése, az okozott kár enyhítése a
katasztrófavédelem szakemberei mellett minden
lakosnak állampolgári kötelessége.
Lépcsôházi tûz

Nagyobb épületekben, lakóházban kötelezô
tûzriadótervet készíteni. Ennek része, hogy a me
nekülési útvonalat rajzokon, esetleg zöld hátté
ren futó emberkét ábrázoló, kijáratot jelzô táb
lákkal, lámpákkal jelölik. Célja, hogy veszély
esetén a legrövidebb idô alatt el lehessen hagyni
az épületet.

Menekülési út jelzése
Árvízi munkák: gátépítés és kitelepítés

Munkálkodás
Járj nyitott szemmel!
1. Keressétek meg az iskolátokban a tûzriadó
tervhez kapcsolódó jelzéseket!
2. Próbáljatok meg bekötött szemmel kijutni a
terembôl a menekülési útvonalon keresztül
a szabadba! (Valódi tûz esetén biztos ha
sonlóan nehéz lesz ugyanezt az utat füsttôl
köhögve, könnyezô szemmel megtenni.)
Ezeket a feladatokat párban végezzétek! A második feladatnál a pár egyik tagjának legyen
bekötve a szeme. A társa kísérje, és baj esetén
segítse! Ismételjétek meg a feladatot fordított
szerepekben is!
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Munkálkodás
Végezzetek kutatást a következô témák vala
melyikében, és az eredményét osszátok meg
társaitokkal!
• Milyen biztonsági intézkedéseket kell meg
tenni, ha hosszabb idôre elhagyja a család a
lakást, például külföldre megy nyaralni?
• Nézzetek utána, hogy melyek a tábortûz
gyújtás szabályai!
• Nézzetek utána, hogy menekülés (kitelepítés) esetén melyek a legfontosabb dolgok,
amiket magaddal kell vinned!
• Keressetek képeket és leírásokat természeti
és ipari katasztrófákról!

A9

A lakás tisztán tartása
Milyen házimunkát szoktál otthon végezni?

Otthonunkban az egyik legfontosabb háztartási
munka a takarítás. Csakhogy a különféle tárgyak
nem azonos ütemben koszolódnak, így tisztításuk
is máskor esedékes.

A takarításra is igaz, hogy minôségi munkát jó
anyagok és eszközök szakszerû használatával lehet elérni, betartva a biztonsági szabályokat.

Takarítási feladatok
A takarítási munkákat leggyakrabban a rendsze
rességük szerint szokták csoportosítani, így be
szélhetünk naponta, hetente, havonta és még rit
kábban elvégzendô takarítási feladatokról.
Szokás helyiségenként elvégzendô munkákról
beszélni, illetve van olyan szempont is, amikor a
munkához használt anyagok, eszközök szerint
csoportosítják a feladatokat.
Legnagyobb „szakirodalma” a tavaszi nagyta
karításnak van, amikor a gondos háziasszony tel
jesen feje tetejére állítja a házat, és a legapróbb
zugot is portalanít, lemos és felmos. Ebbôl a család minden tagjának ki kell vennie a részét. Erre
természetesen nagy szükség van, de az év során
folyamatosan és rendszeresen végzett tisztogatás
után ez a feladat is sokkal könnyebb.
Különbözô fajtájú porszívók

Nagytakarítás

Segítségünkre vannak a hagyományos porszí
vókat kiváltó vezeték nélküli álló vagy más néven
rúdporszívók, melyekkel könnyebb az ágyak és
egyéb bútorok alatti területeket kitakarítani.
A kicsi, kézi „morzsaporszívók” segítségével
nemcsak a morzsát lehet könnyen összeszedni,
de a kárpitok tisztítását is megkönnyíti. A ro
botporszívók is egyre okosabbak és hatékonyab
bak. Egyéb szilárd felületek, például ablakok
tisztításához is kaphatók készülékek.
És nemcsak a készülékek fejlôdtek, hanem az
anyagok is. A mikroszálas törlôkendôk jól szívják a
nedvességet, és hatékonyan gyûjtik a port. A külön
bözô lakástextíliák könnyen tisztíthatók az otthonokban található mosógépekkel. Már nemcsak
az ágynemûhuzat, hanem gyakran maga az ágynemû is mosható. A szövetbútorok felülete is könynyebben tisztítható, sôt ma már a falakra is kap
hatók mosható tapéták, festékek.
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Szövetfelületek tisztítása

Minden családtagnak oda kell figyelnie, hogy
rakjon maga után rendet, a mosatlan edényt te
gye a mosogatóba, a levetett szennyest a szeny
nyestartóba. A fürdôkádat, WC-t legalább a na
gyobb szennyezôdésektôl tisztítsa meg használat
után! A szobájában tartson rendet! Egy háló
szoba sokkal rendezettebbnek tûnik, ha az ágy
szépen le van takarva. Ha az ágy rendezett, va
lószínûleg a többi holmi sincs széjjelhagyva. Egy
rendezett szoba mindig tisztábbnak látszik, mint
egy rendetlen.

Van pár olyan szabály, amit
naponta be kell tartani ahhoz,
hogy otthonunk mindig tiszta és
ápolt legyen. Különösen fontos a
konyha és a fürdô higiénikus tisztasága. Ami kiömlik, azt minél
hamarabb fel kell törölni.

Ha a család megszokja, hogy ezeket a feladatokat napi rendszerességgel elvégezze, könnyedén rendet lehet tartani a lakásban, és nem okoz
gondot egy váratlan vendég betoppanása.
Takarítószerek

Háziállat tartása plusztakarítást igényel

A konyhát naponta fel kell söpörni, a piszkos
edényeket el kell mosogatni. Fontos a mindennapos szellôztetés. Szellôztetéskor tiszta, friss levegô
jön be a lakásba, ami kisöpri a szagokat, a párát
és a port. A tartósan párás levegô penészedéshez,
dohossághoz vezet a lakásban, ami egészségká
rosító!
A hagyományos takarítószerek között meg
különböztetünk tisztítószereket és ápolószereket.
Nagyon sokféle kapható belôlük, használatuk
elôtt alaposan el kell olvasni a használati útmuta
tójukat!
A vegyszeres tisztítás káros az egészségre és a környezetre. Csak szüksé
ges esetben használjátok azokat,
illetve helyettesítsétek környezetbarátabb sze
rekkel!
Rendetlenség
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Hagyományos tisztítószerek
Tisztítószer

Felhasználása

só

Üveg, vörösbor- és vérfolt eltávolítása. Vérfolt eltávolítására a
legegyszerûbb és környezetbarát
módszer a hideg vízben való áztatás. Textíliák, szônyegek színét
élénkíti.

ecet
és citrom

Fehérít, puhít, élénkíti a festett
textília színét. Szônyegtisztításra,
kárpittisztításra, ablaktisztításra
használjuk. Hatékonyan tünteti
el a mészfoltokat. Mindkettô jó
vizkôoldó.

tojáshéj

Dörzsölôszer.

aludttej

Ezüsttárgyak tisztítása. Penészfolt
eltávolítása textíliából.

szalmiákszesz

Ablak, csempe, mosdó- és WCkagyló- és lefolyó tisztításra
használható.

friss,
ropogós hó

Szônyeget ráterítve, beletaposva
tisztít, élénkíti a színeket.

Mit és mivel lehet hatékonyan takarítani?
Mit?

Mivel?

textilpadló, ülô
garnitúra kárpitja

ecetes víz, samponos szerek,
szônyegtisztító hab

PVC- kô- fa- és
laminált padló

eltalános tisztító, speciális
viaszemulzió, törlôviasz,
padlóviasz

felületkezelt fa

bútorápoló

felületkezeletlen
fa

csiszolópapír és -vászon,
súrolószer, mosogatópor

fémek

aludttej, speciális fémtisztí
tók

üveg, porcelán,
kerámia

ecet, citrom, szalmiákszesz,
kenôszappan, mosogatószer,
speciális ablaktisztító

bôr

speciális ápolókrémek

Védekezés a kártevôk ellen
Minden kártevô ellen a legjobb védekezés a
tisztaság, és ha elzárva tartjuk azt, ami neki táp
lálék lehet. Fontos, hogy szüntessük meg a fal
réseit, hézagait (minden ajtó- és ablakkeret mel-

lett, továbbá a csôvezetékek körül), mert ezekbe
vagy ezeken keresztül beköltözhetnek a lakásba.
Javaslat arra az esetre, ha mégis elszaporodnának:
• Csótány ellen szeletelj karikára egy uborkát, és
a szeleteket helyezd a csótányok útvonalába!
Ha megeszik, elpusztulnak tôle. A liszt és bórax, valamint a szódabikarbóna és a cukor 1 : 1
arányú keveréke is hatásos ellenük.
• Hangyák ellen hatásos védekezés, ha a bejá
rathoz, az ablakpárkányra ôrölt szegfûszeget
vagy sütôport szórsz. Megeszik a hangyák és elpusztulnak. De távol tartja a ôket a paradicsom
szára, a levendula virága és a diófa levele is.
• A legyeket elûzi a bazsalikom, a paradicsom, a
diólevél és a csalán is.
Hasznos tanácsok a munkavégzéshez
• Takarításnál fentrôl lefelé érdemes haladni.
• Mozdulataidat kapcsold harmonikusan egy
másba, például kígyószerû mozdulatokkal moss
fel!
• Könnyebben dolgozol nagy ívû, lendületes moz
dulatokkal.
• Körkörös mozdulatokkal könnyebb dolgozni,
mint az ide-oda irányuló mozdulatokkal.
• A munkavégzésnél mindkét kezedet használd,
mert így jobb lesz a munka ritmusa, a kezed
egyenletesebben fárad.
• Kerüld a fej feletti munkát!
• Megfelelô méretû takarítóeszközökkel dolgozz: a kicsi befér a kisebb helyekre, a nagyob
bal pedig gyorsabban dolgozol, de több erô
kell hozzá.
• Használj kerekes felmosóvödröt, kerekes szállí
tóeszközöket!
Az itt felsorolt módszereket több internetes olda
lon is meg lehet találni, ugyanakkor más oldalakon kísérlettel alátámasztott cáfolata is megjelenik. Keressetek erre példákat, és vitassátok meg,
hogy szerintetek melyik a megbízható módszer!

Kerekes felmosóvödör
Felmosás „kígyószerû”
mozdulatokkal

Ha a fenti tanácsokat megfogadod, sokkal könynyebb és gyorsabb lesz a házimunka.

A9 A lakás tisztán tartása
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A10

Karbantartás, felújítás
Mi a különbség a karbantartás és a felújítás között?

Akár családi házban, akár többlakásos bérházban
élünk, mindig van olyan feladat, amit el kell vé
gezni, végeztetni ahhoz, hogy a házban (lakásban) minden megfelelôen mûködjön. A lakás
legfontosabb állagmegôrzési, azaz karbantartási
munkája a takarítás. De ezen kívül is rengeteg
olyan dolog van, amit rendszeresen ellenôrizni
kell, illetve meghibásodás esetén meg kell javítani.
A karbantartás egy eszköz zavartalan, folyamatos mûködése
érdekében végzett tevékenység. A felújítás egy elhasználódott
eszköz eredeti állapotának, mûködôképességének helyreállítása
céljából végzett tevékenység. Egy eszközt akkor kell felújítani, ha
a rendszeres karbantartással már nem lehet olyan állapotba hozni,
amely nem veszélyezteti a mindennapi mûködését. Ide kapcsolódik
még a beruházás fogalma, amely új eszközök beszerzését jelenti.
Például egy mosógép karbantartása a gép tisztítása, szagtalanítá
sa, vízkômentesítése. Ezeket megfelelô vegyszerek adagolásával,
meghatározott idôközönként történô tisztítómosással meg lehet
oldani. De ha például vízkôlerakódás miatt elromlik, szerelôt kell
hívni, aki megjavítja. Ekkor a mosógép újra mûködôképes, azaz fel
lett újítva. Ha a gépet nem lehet megjavítani, újat kell vásárolni. Ez
már beruházásnak számít.

Kisebb szereléseket, javításokat is meg lehet
oldani házilag, de például a hibás villanyszerelés
tüzet, halálos balesetet okozhat. A vízvezetékhálózatban a leggyakoribb hiba a csapok csöpö
gése, a lefolyók eldugulása, a WC-tartály meghi
básodása, az esetleges csôtörések.
Csôtörés esetén feltétlenül szakembert kell hívni, aki a hibás csôszakaszt szakszerûen kicseréli.
A fából, fémbôl készült tárgyak egy része is fo
lyamatos gondoskodást igényel, különösen, ha
azok a szabadban vannak, mint például a korlá
tok, kerítések. Ezek védelme, festése házilag is
megoldható. A fából készült ajtókat, ablakkere
teket is idônként fel kell újítani.
Nemcsak a lakás berendezési tárgyait kell folya
matosan karbantartani, szükség esetén felújítani,
hanem az egész lakást, tehát a padlót és a falakat
is. A falak átfestése, a padló cseréje, illetve fából
készült padló esetén a fa felújítása után sokszor
rá sem lehet ismerni a helyiségre!

Ugyanaz a helyiség festés elôtt és után
Mosógép elvízkövesedett fûtôszála

Felújítás

Karbantartás

Egy lakás felújításához ma már sokféle korszerû
anyag kapható. A padlóra kerülhet szônyegpad
ló, parketta, laminált padló, járólap vagy egyéb
vízálló padlóburkolat. A falakat lehet festeni, ta
pétázni, csempézni. Ma már sokféle színû lemos
ható falfesték kapható. Gyakori, hogy ugyanan-

Néhány karbantartási munka nagyon egyszerû,
nem igényel különösebb szaktudást. Ilyen például
egy kiégett izzólámpa cseréje vagy egy serpenyô
nyelén meglazult csavar behajtása.
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nak a helyiségnek a falai eltérô színûek lesznek,
esetleg másféle anyaggal burkolják. Az egyszínû
falakat jól lehet díszíteni különbözô matricákkal,
festményekkel is.

Fontos, hogy
a felhasznált
anyagokban,
alkalmazott színekben
a szoba vagy a lakás
használója döntsön

Padló burkolása

Falak festése, tapétázása

E munkák egy része a szakirodalom tanulmá
nyozása, internetes oktatóvideók megnézése
után házilag is kivitelezhetô. Nagyobb, illetve ne
hezebb munkák elvégzéséhez érdemes mester
embert fogadni, aki nemcsak szaktudással, hanem profi eszközökkel is rendelkezik. Igaz, hogy
az ô munkadíját ki kell fizetni, de ennek egy része
a minôségen és a gazdaságos anyagfelhasználáson megtérülhet.

Fal színének kiválasztása

Ha a felújítás falak, helyiségek áthelyezésével
is jár, már a tervezésbe be kell vonni egy építészt.
Az elektromos hálózat felújításánál, a fûtési rendszer korszerûsítésénél, nyílászárók cseréjénél még
energetikai szakértôre is szükség lehet. Egyes át
alakítások – például bôvítés – elvégzéséhez nem
csak szakemberekre, hanem hatósági engedélyek
re is szükség van.

A10 Karbantartás, felújítás
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Munkálkodás
I. A csoport minden tagja válasszon ki egy olyan
foglalkozást, szakmát, amelyre szükség van
egy lakás tervezése, építése során! Nézzetek
utána a választott szakmával betölthetô mun
kaköröknek, elvégzendô feladatoknak, a pá
lyaalkalmassági feltételeknek, a lehetséges ta
nulási utaknak! A keresés eredményét osszátok
meg egymással egy közös megbeszélésen!

Alaprajz

Számoljátok ki, hogy mennyi kellene belôle
a szoba padlójához, és az mennyibe kerülne!
Figyeljetek arra, hogy a kiszámolt mennyiségnél
átlagosan 10 százalékkal több anyagra van szükség a vágási veszteség miatt, illetve csak egész
csomagokat lehet megvásárolni! Többféle színben, anyagban gondolkodjatok!

II. Tervezzétek meg egy osztálytársatok szobá
jának felújítását és berendezését! A „meg
rendelô” készítse el a szobája alaprajzát pon
tos méretekkel, méretezéssel! Jelölje be az
ajtó, ablakok pontos helyét, méretét! Ablaknál
a parapetmagasság megadására is szükség van.
Adja meg a szoba magasságát, jelölje be a konnektorok, fûtôtestek elhelyezkedését!
Írja le vagy szóban mondja el, hogy melyek a ked
venc színei, kedvenc elfoglaltsága, hogyan tölti
otthon a napjait. Milyen elvárásai vannak a szo
bával kapcsolatban, mik az elképzelései? Számol
játok ki a szoba alapterületét! Keressetek az in
terneten padlóburkoló anyagokat!
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Válasszátok ki a fal színét! Itt is készítsetek
több tervet! A legjobb, ha a terveket valamilyen
lakástervezô program segítségével készítitek el.
A kész terveket egyeztessétek a „megrendelô
vel”. Ha kész a szoba színvilága, jöhetnek a bútorok. Itt is lehet többféle tervet készíteni. A bútorok képeit kiválaszthatjátok reklámújságokból,
bútoráruházak prospektusaiból. Készítsetek egy
montázst a választott berendezésrôl!
Ismét egyeztessetek a megrendelôvel! Készít
sétek el a megrendelônek legjobban tetszô, vele
egyeztetett terv makettjét!
Dolgozzatok öt-hat fôs csoportban, és mindegyik csoport másik megrendelônek készítsen
szobatervet! Értékeljétek az elkészült makettet a
már ismert szempontok szerint!

A11

Textíliák gondozása
Milyen ruhadarabok vannak rajtad?
Milyen alapanyagból készültek?

A ruházat feladata, hogy elfedje a testünket, és
ezzel megóvjon a külsô környezeti hatásoktól.
A hidegebb éghajlaton élô ôsember állati
bôrökkel – bundával – takarta el a testét, így
védekezve a hideg ellen. A melegebb éghajlaton
élôk viszont alig viseltek ruhát. De nagyon hamar
elkezdte az ember díszíteni öltözékét, és egyre
többféle alapanyagból, egyre fejlettebb technológiával állított elô textiliákat.
Textilalapanyagok
A textiliparban használt alapanyagok lehetnek
természetes vagy mesterséges eredetûek. A mai
ruházatok és lakástextíliák legfontosabb termé
szetes alapanyagai a növényi eredetû pamut és
a len, valamint az állati eredetû gyapjú.
A pamut szakítószilárdsága nagy, ami nedve
sen tovább növekszik, ezért a pamutból készült
termékek tartósak, és jól moshatók. Vízfelvéte
le kiváló, ami higiéniai és mosási szempontból
fontos. Jól színezhetô. Nyúlása 10% körül van,
ezért a pamutból készült áruk gyûrôdnek. Hô
hatásnak kb. 200 °C-ig ellenáll, ezért jól vasalha
tó. A napfény csökkenti a szakítószilárdságát,
ezért nem szabad napon szárítani. Széles körben használják felsô- és alsóruházatként, lakás-,
háztartási és mûszaki textíliák elôállítására.

A len is természetes, növényi eredetû alap
anyag. Szakítószilárdsága a pamuténál nagyobb, nedvesen tovább nô. Nyúlása, rugalmas
sága kicsi, ezért a belôle készült textília erôsen
gyûrôdik. Tapintása hûvös, kiváló nedvszívó és
légáteresztô. Kedvelt nyári ruhaszövet.
A gyapjú szakítószilárdsága a szálas anyagok
közül a legkisebb, ami nedvesen még tovább
csökken. Nyúlása kiváló. A legrugalmasabb ter
mészetesen szálas anyag, ezért a gyapjúból ké
szült termékek nem gyûrôdnek. Nedvszívó ké
pessége az összes szálas anyag közül a legjobb,
vizet a szálak belsejébe is fel tud venni. Ezért kis
megázás esetén a gyapjúruha még nem nedves
tapintású. Hô- és fényállósága kicsi, óvatosan
kell vasalni. Hôszigetelô képessége jó. Normál
mosószerekkel nem mosható, mert a lúgok oldják, roncsolják a gyapjúszálakat.
Hajlamosak a filcesedére, könnyen össze
megy, ezért fektetve kell szárítani. Meleg ru
házati cikkeket, lakás- és mûszaki textíliákat is
készítenek belôle.

Gyapjúpulóver

Pamuttörölközô

A mesterséges alapanyagú mûszálak legna
gyobb elônye, hogy tulajdonságaik elôre megter
vezhetôk, és mindig azonos minôségben állíthatók
elô. Szakítószilárdságuk nagy, sima felületük mi
att könnyen tisztíthatók. Formatartók, nem gyû
rôdnek, könnyen száradnak. Nem molyosodnak.
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Nem szívják a nedvességet, könnyen szennyezôdnek. Súrlódás hatására „göbösödnek”, csak ala
csony hôfokon moshatók és vasalhatók.

Az alapanyagok rövid szálait sodrással egyesítik hosszú fonallá. A fonalakból a textilipar gyárt
textilanyagokat. Ez leggyakrabban méteráru,
amit a kereskedelem hosszegység – méter – alapján értékesít.
A legtöbb textil szövéssel készül. A szöve
tek alapvetôen két, egymást keresztezô fonal
rendszerbôl állnak. A hosszirányú fonalrendszer a
láncfonal, az erre merôleges, keresztirányú fonalrendszer a vetülékfonal. A szövetek hajlamosak a
foszlásra, szálasodásra.
A szövet megjelenését és tulajdonságait alap
vetôen a kötésmód, azaz a két fonalrendszer
keresztezôdésének módja határozza meg. A szö
vetek szerkezete három alapkötésre vezethetô
vissza. Ezek a vászonkötés, sávolykötés és atlasz
kötés.

PET- palackból gyártott poliészter

A textilipar gyakran vegyesen használja a természetes és mesterséges alapanyagokat.
Az úgynevezett kevert szálas termékek mindkét anyagfajta elônyôs tulajdonságát megôrzi,
egyesíti.

Vászonkötés

Kevert szálas textiltermék

Textilkészítô eljárások
Sávolykötés

A textíliák tulajdonságait az alapanyagon kívül az
elôállítás módja is meghatározza.
A szövés a legôsibb textilkészítési eljárás. Az elsô textíliákat
nem ruhaként használták. A természetben elôforduló háncsok,
indák már eredeti alakjukban is alkalmasak szövetszerû termékek
elôállítására, ezért az ôsember a lakóhelyének falát szôtte növényi
rostokból.
A fonatolás, amit a hétköznapi nyelvben gyakran hívnak fonás
nak, szintén ôsi technika. 12 ezer évvel ezelôtt már kosarakat ké
szítettek hajlékony faágakból, indákból ezzel az eljárással. Textilbôl
készült ruhadarabokat viselô emberi alakok elôször a 4500 évvel
ezelôtt épített egyiptomi piramisok falfestményein, illetve a 4000
éves sumer szobrokon láthatók. A kötés sokkal fiatalabb találmány.
Európában a legrégebbi kötött tárgyi emlékek az i. sz. 2-3. század
ból valók.
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A vászonkötés kötésraj
zán a kötéspontok sakk
táblaszerû elrendezô
dést mutatnak, vagyis a
lánc- és a vetülékfonalak
felváltva vannak lent és
fent. A szövetek közül
a vászonkötésûek a leg
erôsebbek, a legszoro
sabbak. Kevésbé fosz
lanak, de érzékenyek a
szálak sérüléseire.
A sávolykötésnél a kö
téspontok átlós irányban sorakoznak. Az átlók egymással párhuza
mosak, ami a szövetnek
sávozott (barázdált) képet ad. Ezek a szövetek
lazább szerkezetûek,
ezért puhábbak, hajlé
konyabbak, és jobban
foszlanak.

Az atlaszkötésnél a kötéspontok egyenlete
sen elszórva helyez
kednek el a szövet fe
lületén. A szövet egyik
oldalán fôleg a vetôfo
nal, a másikon fôleg a
láncfonal látható, ami
miatt a felületük sima,
fényes. Elsôsorban a seAtlaszkötés
lyem-, mûselyem szöve
tek készülnek ezzel a szövésmóddal. Ezek a szö
vetek a leglazábbak, ezek foszlanak leginkább.

A kötésnél az egymás melletti és egymás fölötti
szemek összekapcsolódásából alakul ki az összefüggô kelme. Lazább szerkezetûek, hajlékonyak,
puhák, rugalmasak, könnyen nyúlnak. A kötés is
lehet vetület- vagy láncrendszerû. A vetülékrend
szerûnél, ha egy szál elszakad, a szemek lefutnak, mert nincs, ami megtartsa. A láncrendszerû
kötött kelmék nyúlása, rugalmassága kisebb, de
nem hajlamosak a szemfutásra, és nem bomlanak.

• Lakástextíliáknál – például takaró, terítô, függöny, konyharuha, ágynemû – a tisztázatlan,
foszló széleket duplán behajtva szegik be (dolgozzák el), megakadályozva a további szála
sodást (rojtosodást).
• A rövidvarrat a varrás végének megerôsítése.
Megakadályozza a varrások és varratok fel
szakadását, bomlását, és egyben megerôsítik
a végzôdést.
• Gombok, patentok, kapcsok, csatok felvarrása.
• Gomblyuk készítése.

Vetületrendszerû kötött
textília.
Az egymás melletti
szemek sorokat,
az egymás fölöttiek
oszlopokat
alkotnak.

Bonyolult szerkezetû,
láncrendszerû kötött
textília

Gomblyuk készítése kézzel

A horgolásnál fonalból hurkolással állítanak
elô textíliát, a fonal vastagságának megfelelô
horgas tû segítségével. A horgolt kelme merevebb
és formatartóbb, mint a kötött. Fonalkészítés nél
kül is készülhetnek textíliák. Ilyen a gyapjúból a
nemezelési eljáráshoz hasonlóan készülô filc és
posztó. Ezek sûrû, tömött szerkezetûek. A vágott
széleik nem foszlanak, ezért a feldolgozás során
nincs szükség azok eldolgozására.
Varrás
A különbözô textíliákból varrással készítenek
használati tárgyakat, például ruhákat, lakás- és
ipari textileket.
Varrási feladatok
• Összevarrás, azaz két anyag összeerôsítése.
• Egy kis darab (pl. zseb vagy folt) rávarrása.
• Az anyag szabott szélének eltisztázása, fosz
lásának megakadályozása a szegés. A szegés megoldható szegôvarrattal, behajtással,
pánttal. Szegés például egy takaró szélének
körbevarrása pelenkaöltéssel.

• Díszítések, például hímzések készítése.
Munkálkodás
I. Vizsgálj meg különbözô textilanyagokat
szabad szemmel, majd nagyító alatt. Döntsd
el minél pontosabban, hogy az adott textil
milyen eljárással készült. Természetesen a
megvizsgált anyagok lehetnek különbözô
ruhadarabok is. A megállapításaidat írd le
táblázatos formában!
II. Keress különbözô ruhadarabokon példákat
az egyes varrási feladatokra!

Az elkészített
farmerkabáton
minden varrási
feladatra található
példa

Beszegett
takaró

A11 Textíliák gondozása
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Tisztítási jelek, avagy a textil-KRESZ
Mindenki szeretné, ha a kedvenc ruhadarabjai
nem nyúlnának ki, nem mennének össze, nem
bolyhosodnának, és nem vesztenék el a színüket.
Mindenki tudja, hogy a ruhák és más textíliák leg
fontosabb gondozási munkája a mosás, tisztítás.
Sokan azt is tudják, hogy a ruhák kezelési útmu
tatója a beléjük varrt címkébôl olvasható ki, csak
úgy, mint az összetételük. Ennek ellenére sokan
kivágják a ruhákból, pedig ebbôl lehet megtudni,
hogyan lehet mosni, szárítani, vasalni, mit szabad,
és mit tilos. Ugyanakkor sokan nem tudják megfe
lelôen értelmezni ezeket a jeleket.

A négyzet alakú ikonok a centrifugálásra, szárí
tásra vonatkoznak. Áthúzva nem centrifugálható,
üresen hagyva bármilyen fordulatszám megengedett. Három függôleges vonalnál kíméletes cent
rifugálás szükséges.
Tilos csavarni, a ruhát vizesen kell
elkezdeni szárítani.

Centrifugálásra vonatkozó
ikonok

Centrifugálás utáni szárítási utasítások:
A ruhát fektetve
kell szárítani

Mosás

Fehérítés

Szárítás

A ruhát szárítókötélen függesztve
kell szárítani

Vasalás Vegytisztítás

Alapvetô mosási ikonok a ruhacímkén, a szabványnak
megfelelô sorrendben

A mosás dézsára emlékeztetô ikonja azt jelenti,
hogy az adott ruhanemû mosógépben mosható.
Ha át van húzva, akkor nem lehet géppel mosni,
száraz tisztítást igényel. A „dézsába” beírt szám a
legnagyobb megengedett mosási hômérsékletet
jelenti. Ha például 30 szerepel, a ruha legfeljebb
30 Celsius-fokon tisztítható.

A ruha csak árnyékban szárítható

A négyzetben lévô kör a gépi szárítás jele. Ha
át van húzva, az anyag centrifugálható, de nem
szárítható szárítógépben. Ha a négyzetben üres
kör van, bármilyen hômérsékleten szárítható. Egy
pontnál alacsony hômérsékleten, két pontnál no
mál hômérsékleten is szárítható.

Egyes országokban pontokkal jelölik az optimális hôfokot. Egy
pontnál hideg, kettônél meleg, háromnál forró víz szükséges a
mosáshoz.

Amennyiben nincs vonalka az ikon alatt, mosógépben normál mosási programmal mosható. Egy
vonal vasalást könnyítô programot, a kettô kímélô programot igényel. Ha a dézsában „kéz” van, a
ruha csak kézzel mosható.

30

30

30

Szárítógépre vonatkozó ikonok

A címkén szereplô vasaló jel arra utal, hogy a
ruhadarab hogyan vasalható. Ha át van húzva,
nem vasalható. Egy pontnál maximum 110 fokon
vasalható, lehetôleg gôzölés nélkül.
Két pont esetén maximum 150 fokon, három
pontnál maximum 200 fokon vasalható.

Mosási ikonok

Még a fehér ruhák közül is vannak, amelyek
nem fehéríthetôek. Erre utal, ha a fehérítést jelö
lô háromszög át van húzva. Üres háromszög ese
tén a ruhadarab klór- és oxigénalapú szerekkel
fehéríthetô. Háromszög két vonalkával a belse
jében azt jelenti, hogy csak klórmentes szerekkel
fehéríthetô.
Fehérítési ikonok
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Vasalási ikonok

w

Vegytisztítási ikonok

Ha ilyennel találkozol egy ruhacímkén, nem
szabad mosni, el kell vinni egy ruhatisztító szalonba. A körben lévô vegytisztítási utasításokat ne

ked nem szükséges ismerni, elég, ha a tisztítóban
dolgozó szakember tudja értelmezni. A betûk (P,
F, W) a különbözô alkalmazható vegyszereket jelö
lik. Ha a kör át van húzva, vegyileg nem tisztítható.
A címkéken lehetnek még szöveges kiegészíté
sek is, például ha az adott ruhadarabot elkülönít
ve vagy kifordítva kell mosni.

A kézi varrás legfontosabb kellékei a tû, a cér
na és az olló.
Gyakran használt kézi öltések:

Futóöltés. Textilek
összehúzására,
ráncolására is
használják

Tûzôöltés, más néven
visszaöltés erôs
rögzítôöltés. Két
anyag összevarrására
alkalmas
Ruhacímke

A lakástextíliák és az ágynemûk rendszeres
mosása a lakásban lévô por mennyiségének csök
kentése érdekében is szükséges. A szobában lévô
szônyegek, kárpitozott bútorok megnövelik a
porszintet. A hálószobában az ágynemûk, illetve
az ágyban összegyûlô poratkák és elhalt bôrsej
tek miatt is nagy mennyiségû por keletkezik.
A háztartási pornak csak 60%-a kintrôl behordott föld és szálló
por, 40%-a magában a lakásban keletkezik. A második rész a
szônyegekbôl és kárpitozott bútorokból származó szövetdarabok
ból, elhalt bôrsejtekbôl, valamint az ezekkel táplálkozó poratkák
ürülékébôl tevôdik össze.
Ez utóbbi okozza a köznyelvben házipor-allergiának nevezett be
tegséget. A poratkákat azonban nem csak a 60 °C-os mosás, már az
ágynemû napon történô szellôztetése is elpusztítja.

Ferde szegôöltés.
Anyagok felhajtásánál
használják, de
alkalmas két anyag
összeerôsítésére is

Rejtett öltés,
elsôsorban anyagok
felhajtására,
szegésére használt
kézi öltés

Munkálkodás
Keressetek különbözô ruhadarabokon mosási
címkéket, és értelmezzétek azokat.
Csoportosítsátok a ruhadarabokat alap
anyag szerint, és keressetek azonosságokat,
különbségeket a rájuk vonatkozó mosási uta
sítások között.

Mindig olyan tût válasszunk, ami
a munkánkhoz a legalkalmasabb,
mert így gyorsabban és könnyebben
dolgozhatunk. Soha ne használjunk görbe
vagy rozsdás tût. Sem a csomót, sem a cérnát
nem szabad feszesen meghúzni, mert nem
lesz szép a varrás.

Kézi varrás eszközei, öltései
Ruháink és lakástextiljeink gondozása nem csak
tisztításból áll. Egy leszakadt gomb vagy egy kis
szakadás miatt biztos nem szeretnéd kidobni
kedvenc ruhadarabjaidat! Milyen jó, ha tudod,
hogyan lehet megjavítani azokat. Ezért érdemes
elsajátítani a kézi varrás néhány alapöltését.

Ha ismersz pár alapöltést, az elhasznált, kido
básra ítélt textiltárgyaidnak új feladatkört talál
hatsz. Így lehet farmernadrágból tartó, táska,
esetleg lámpaernyô. Akkor is jól jön a tudásod, ha
valami meglepetést akarsz készíteni szeretteid
nek. Ráadásul varrni nagyon szórakoztató dolog.

A11 Textíliák gondozása
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Régibôl új
Mennyire vagy elégedett a szobád jelenlegi
berendezésével, bútoraival?

Biztos te is szeretnéd, ha a szobád megújulna, és
valamennyi bútor ki lenne benne cserélve újra.
Munkálkodás
Nézd meg az interneten bútorboltok, bútoráru
házak kínálatát! Válassz ki olyan bútorokat, me
lyeket el tudnál képzelni a szobádba. A szükséges
bútorok legyenek a következôk: ágy, íróasztal és
szék, ruhásszekrény (akasztós és polcos résszel),
alacsony fiókos szekrény (komód) vagy polcos
elem.
Válaszd ki mindegyik fajtából azt, amelyik a
legjobban tetszik, és készíts egy látványtervet a
kiválasztott bútorokról – rakd egymás mellé a
honlapról kivágott bútorképeket! Készíts egy be

vásárlólistát, amire felírod a bútor típusát és az
árát! Számold ki, hogy mennyibe kerülne a szo
bád minden bútorát újra cserélni! Figyelj arra,
hogy némely ágyhoz nem jár matrac, ágyrács, így
azt is írd hozzá a listádhoz!
Beszéljétek meg közösen, hogy kinek mekkora
összegbôl sikerülne újjávarázsolnia a szobáját!
Majd fontoljátok meg a következô lehetôséget:
szüleid felajánlják, hogy kapsz 200 000 Ft-ot a
szobád felújítására, de másra nem fog pénz jutni
legalább fél évig. Ha sikerül kevesebbôl kihozni,
a maradékot bármire költheted. Mit tennél ebben az esetben?

A családokban a megkeresett pénzt
be kell osztani, ezért minden nagyobb
beruházást alaposan meg kell fontolni.
Ebben az esetben a következô kérdésekben kell dönteni: biztos minden bútort
ki kell cserélni? Esetleg van olyan, ami
némi felújítás után tovább használható?
Mert a fából készült tárgyakat sokáig
lehet használni, és viszonylag egysze
rûen újjávarázsolhatók.
Fiókos komód eredeti állapotban és felújítás után (FestEni munkája)

Kétajtós kisszekrény eredeti állapotban és felújítás után (FestEni munkája)
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A fatárgyak felújításának lépései
Ha a tárgyak – bútorok – szerkezetileg rendben
vannak, a felületük átszínezésével teljesen meg
változtatható a jellegük. A szerkezeti problémák,
például meglazult illesztések, kiszakadt fiókok,
megereszkedett ajtó, egy kis hozzáértéssel szintén
javítható. Ezt a munkát mindenképpen felnôtt,
szükség esetén szakember végezze el. Legtöbbször azonban csak a bútor felülete kopott meg.

Megkopott
fiókos szekrény

Elsô lépés a régi bevonat teljes eltávolítása.
Mielôtt hozzákezdenénk, célszerû kivenni a fió
kokat, polcokat a bútorból. Az ajtót csak akkor
érdemes levenni, ha azt könnyû visszarakni.
Elôfordul, hogy a régi festékréteget festékkaparóval, spaklival kell eltávolítani, és csak
azután lehet lecsiszolni, de az esetek többségé
ben a csiszolás önmagában is elég.

A csiszoláshoz a feladatnak megfelelô minôsé
gû – szemcseméretû – csiszolópapírt kell használ
ni. Csiszolóanyagok alkalmazását mutatja a kö
vetkezô táblázat:
Felhasználási terület

Minôség

régi bevonat eltávolítása, felület egyengetése

durva

simító csiszolás, festés
és lakkozás elôtt

közepes

lakkcsiszolás

finom

Szemcseméret
30–60
80–140
180–220

Csiszolás után még jobban látszanak a fa apró
hibái, például egy régi szög helye. Portalanítás
után az egyenetlenséget javítótapasszal lehet el
tüntetni. Javítótapaszból, -pasztából sokféle lé
tezik, érdemes a fa anyagának megfelelôt kivá
lasztani. Használatuk elôtt el kell olvasni, hogy
milyen rétegvastagságban lehet felvinni, és menynyi ideig kell száradni hagyni. A tapasz megköté
se után újra át kell csiszolni a felületet, és újra
portalanítani kell.

Régi festékréteg
felkaparása spaklival
A fa hibáinak eltüntetése

A csiszolást lehet kézzel vagy géppel végezni.
Nagyobb teljesítményû csiszológépet csak felnôtt
használjon! Kézi csiszoláshoz érdemes parafából
készült betétfát vagy kézi befogót használni.
Kézi csiszolás

A fa felületének átszínezése történhet pácolás
sal, lazúrozással vagy festéssel. A pácolt és lazúrozott fa megtartja az eredeti rajzolatát, míg a festék
eltakarja azt. A pác beivódik a fába, megváltoztatja a színét, de az anyag szerkezete, rajzolata pácolás után látható marad. A sima, pormentes fára a
pácot ecsettel vagy ami még könnyebb, szivaccsal
lehet felhordani. Ehhez a munkához
célszerû gumikesztyût használni. A pácot mindig egyenletesen kell eloszlatni
a felületen, különben foltos lesz. A
bepácolt anyagot száraz, meleg helyen
kell szárítani. Száradás után a felületet
ajánlatos lakkozni, esetleg olajozni
vagy viaszolni.
Gépi csiszolás

A12 Régibôl új
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A kisebb, finomabb
részeket ecsettel
fessük

Pácolás

Létezik vékony- és vastaglazúr. A vékonylazúr mélyen beszí
vódik a fába.
A fa légáteresztô és páraáteresztô marad, miközben védve lesz a
gombásodástól. A vastaglazúr filmréteget képezve védi a fát, ezért
csak olyan faszerkezetekre való (ajtó, ablak, lambéria), melyek mé
rete nem változik az idôjárás hatására. A fa erezete a vastaglazúr
alatt kevésbé látszik.

A nagyobb, sima
felületeket célszerû
hengerrel festeni

Lakkozás

Általában egy réteg alapozófestéket és egy
vagy több réteg fedôfestéket alkalmazunk.
Az alapozófestés után a felület néha érdes,
ilyenkor nagyon finom csiszolópapírral simára
kell csiszolni. A festéket ecsettel, festôhengerrel,
szakipari körülmények között esetleg festékszóró
géppel lehet felhordani.

A lakk az anyag felületén többnyire átlátszó
védô-, díszítôréteget alkot. A lakkozást mindig
több rétegben kell elvégezni. Az elsô réteg meg
száradása után a felület érdes, kicsit szemcsés ta
pintású. A lakkréteget simára kell csiszolni nagyon
finom, 180-220 szemcseméretû csiszolópapírral.
Gondos portalanítás után lehet felhordani a má
sodik lakkréteget. Attól függôen, hogy milyen
minôséget akarunk elérni, szükség szerint több
lakkréteget is alkalmazhatunk. Az újabb lakkréteg felvitele elôtt a felületet ismét csiszolni és por
talanítani kell.

Az egyes rétegek felhordása között a következô réteg tapadása
miatt is szükséges a csiszolás. Az utolsó réteg felhordásánál
kell legjobban figyelni a festék eloszlatására, mert ez már nem lesz
csiszolva, így a felületi hibák, például ecsetnyomok megmaradnak.

A fatárgyakat egyedivé lehet tenni például ta
pétával, dekupázstechnikával, matricával borítva.
Még meglepôbb hatást lehet elérni textilborí
tással, esetleg saját, alkoholos filccel készített
rajzzal, amit száradás után le kell lakkozni.

Festeni csak tiszta, sima felületet lehet. A festék
egyrészt beivódik a fába, másrészt réteget képez
a felületén. Minden esetben befedi, eltakarja a
fa szerkezetét, rajzolatát. A festékek alapozó-,
átvonó vagy fedôfestékek lehetnek.
A fedôfestékek közül a zománcfestékek védik legjobban a fe
lületet a különféle igénybevételektôl, ezért ezeket használják a
leggyakrabban. Az alapozó- és közbensô festékrétegre kerülnek fel
utolsóként. Manapság egyre több olyan festék kapható, amelyek át
vonó, sôt gyakran még alapozófestékként is használhatók, így elég
egy-, maximum kétféle festéket használni.
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Borítással díszített fatárgy

Vasból készült tárgyak felújítása, festése

Biztonsági szempontok

A rozsdát a réteg vastagságától függôen festékka
paróval (spachtlival), drótkefével le kell kaparni.
Utána a felületet csiszolóvászonnal tisztára kell
csiszolni. A tiszta fémszínû felületet egyenletesen
be kell festeni alapozófestékkel. Az alapozófesték
tökéletes száradása után fedô- (zománc-) festéket
kell felhordani egy vagy több rétegben. Az idô
ben elvégzett javítással a fémtárgyak sokáig hasz
nálhatók maradnak.

A pácok, festékek, lakkok felhasználásához szoba
hômérséklet, kb. 20 C° az ideális. A felületkezelés
és a száradás ideje alatt a helyiséget szellôztetni
kell. A felületkezelô anyagok csomagolásán szerepel az összetételük, veszélyességük, felhasználási
és munkavédelmi elôírásaik, amelyeket mindig be
kell tartani. Ahol lehet, használj vízbázisú szert:
ezekbôl nem szerves oldószer, hanem víz párolog
száradáskor.
Ezek az anyagok a környezetre ártalmasak,
maradékaikat, ideértve a csomagolásukat is, ve
szélyes hulladékként kell kezelni, nem szabad pél
dául a lefolyóba önteni.
Hulladékudvarokban átveszik, ahonnan elszál
lítják megfelelô megsemmisítésre.

Munkálkodás

Alapozófesték felvitele fémre

Egyes festékek közvetlenül a rozsdás felületre is
felvihetôk, de ebben az esetben is el kell távolítani festés elôtt a hámló rétegeket. Vastagabb rozsdaréteg esetén sem lesz tartós ez a fajta festés.

Kutassatok fel olyan kisebb fatárgyakat, amelyeket festéssel újjá lehet varázsolni! A meg
felelô tárgy megtalálásához kérjetek a fel
nôttektôl segítséget! Érdemes a keresést az
iskola pincéjében kezdeni, elképzelhetô, hogy
találtok ott olyan fiókos szekrényt, amelyet
már leselejteztek, de még nem dobtak ki. Ha
több fiókja van, minden fiókot más újíthat fel
a saját egyéni ízlése szerint.
Ha nem találtok mást, szekrényüket vesztett régi fiókok vagy fadobozok is jók lesznek.
Az elkészült mûveknek keressetek helyet és
funkciót az osztálytermetekben! Ha kültéri fes
tékeket használtok, az iskolaudvarra is készít
hettek beszélgetôhelyet székekkel, asztallal.

Fémajtó festése alapozás után zománcfestékkel

Praktikus tanácsok
Bár a mûveletek közben ajánlatos gumikesztyût
viselni, a pácok, festékek, lakkok gyakran a bôrre
kenôdnek. Ezt a saját oldószerével lehet eltá
volítani. A szerszámokat is a használt anyagnak
megfelelô oldószerrel lehet tisztítani, lehetôleg a
festés után azonnal, különben a szálak összeragadnak, és a szerszám használhatatlanná válik.

Fiókos szekrény egyedi fiókokkal

Ha megtetszett a munka, keress olyan tárgya
kat, melyek felújítva a szobád díszei lehetnek.
Esetleg szüleid segítségével újítsátok meg a szo
bád néhány bútorát.

A12 Régibôl új

45

A13

Újrahasznosítás
Mit kezdtek a régi megunt tárgyaitokkal, játékaitokkal?

Mint ahogy azt a Tudástár 2. – Mit kezdünk a hul
ladékkal? címû leckébôl is megtudhatod, a ház
tartásokban keletkezô hulladékok legalább egy
harmada újrahasznosítható. Újrahasznosítás
minden olyan tevékenység, mely a hulladékot
nyersanyaggá, illetve olyan termékké alakítja át,
ami csökkenti a természetes anyagok felhasználá
sát. E tevékenység angol elnevezése a „recycling”
(ejtsd: riszájkling). Ez a szó nagyon jól kifejezi,
hogy ebben a folyamatban az anyagok környezettudatos körforgásáról van szó, azaz: nyersanyag –
késztermék – hulladék – nyersanyag.

Selejtezés
Mint tudjátok, a háztartási hulladék nagy része
papír, textil, mûanyag, üveg és fém, ha az alap
anyagát nézzük. A lakók szempontjából nézve
ezek elhasználódott, elromlott, megunt, kinôtt,
feleslegessé vált tárgyak, lomok.
A hulladékhasznosítás a selejtezéssel kezdôdik.
Ez nem könnyû feladat, mert mindenki ragaszko
dik régi tárgyaihoz, emlékeihez. Pedig egy kinôtt
ruhát, megunt játékot akkor kell elajándékozni,
esetleg eladni, amikor még jó állapotban van,
nem akkor, amikor már senki sem veszi hasznát.
Munkálkodás

nyersanyag

késztermék

hulladék
Anyagok környezettudatos körforgása

Az újrahasznosítás célja a Föld erôforrásai
nak kímélése és a természetbe kerülô hulladék
mennyiségének csökkentése. A Föld erôforrásait
kíméljük, ha kevesebb fát kell kivágni, például a
papírgyártáshoz vagy kevesebb ércet kitermelni
például a vasgyártáshoz.
Ezen a tevékenységen belül megkülönböztetnek értéknövelô
(upcycling) és értékcsökkentô (downcycling) újrahasznosítást,
aszerint, hogy az elôállított termék az eredetihez képest jobb vagy
rosszabb minôségû.
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Nézd át otthon az összes szekrényedet, pol
codat, fiókodat, és az abban talált tárgyakból
képezz különbözô kupacokat! (Persze ne egy
szerre rámold ki az összes helyet, hanem egy
más után, sorjában.)
Az elsô kupac a „semmi baja, használom”.
Ide kerülnek az iskolaszereid, a mindennap
használt ruháid, játékaid és azok a tárgyak is,
amiktôl biztos nem akarsz megválni. Ezeket
vissza is lehet rakni a helyükre. A második az
„ennek még valaki hasznát veszi”, a harma
dik a „szemét”. Ez utóbbiakat az anyagának
megfelelô szelektív gyûjtôbe kell elhelyezni.
A középsô kupacból lehet elajándékozni,
esetleg eladni – természetesen csak a szüleid
tudtával és beleegyezésével.

A mások számára még hasznosnak ítélt
tárgyakat – ruhák, cipôk, játékok, könyvek és
hasonlók – hozzátok be az iskolába, és ren
dezzetek „garázsvásár” bolhapiacot. Az ese
ményt jó elôre hirdessétek meg, készítsetek
plakátokat, szórólapokat! Gondoskodjatok
róla, hogy minél többen értesüljenek róla!
A plakátokat helyezzétek ki feltûnô, sokak
által látogatott helyekre, például a bejá
rathoz, ebédlôbe, büfé elé! Az el nem kelt
tárgyakat eltelhetitek a következô alkalomra, odaadhatjátok egy szeretetszolgálatnak,
vagy beletehetitek a szelektív gyûjtôkbe.

Átalakítás
A szemét között is akadhatnak „kincsek”. Elôfordulhat, hogy egy tárgynak, mely az eredeti fel
adatát már nem tudja betölteni, egy kis kreativitással, egy kevés munkával teljesen új szerepkört
lehet találni. Az interneten rengeteg ilyen leírás
olvasható. Pár ötlet gondolatébresztônek, anyagfajtánként rendszerezve.
A fémeket az ipar beolvasztás után tudja újrahasznosítani. Otthoni körülmények között ezeket
lehet a legkevésbé átalakítani. Ugyanakkor a régi
fémtárgyak – vasalók, mozsarak, vagy akár egy
régi mérleg – díszei lehetnek a konyhának. A régi
varrógépek állványaiból nagyon gyakran készül
asztal. Egyes udvarokon virágállvánnyá alakított régi kerékpárok, mezôgazdasági eszközök
láthatók. Régi lábosokba, fémkannákba is lehet
virágot ültetni. De van, aki régi kerékpárvázat
akaszt a szobája falára díszként.

Az üvegek egy része a háztartásokba csomagolóanyagként kerül. Ezt a feladatát akkor is jól
ellátja, ha már nem az eredeti termék található
benne.

A különbözô vegyszerek, gyógysze
rek üvegeiben még alapos kimosás
után sem szabad élelmiszert tárolni!
Ezeket veszélyes hulladékként kell kezelni,
csakúgy, mint a mûanyag vegyszeres üvegeket, fémbôl készült festékesdobozokat!

Egy-egy érdekesebb formájú palackból lehet
váza. Az üvegtárgyakat üvegfestéssel, dekupázso
lással, gravírozással még egyedibbé lehet tenni.

A folyadékok nagy részét már nem üveg-, hanem mûanyag palackokba csomagolják.
Ezekbôl egy kis fantáziával lehet tárolóeszköz,
madáretetô vagy virágcserép. Néhányan még ennél is kreatívabb módon használják azokat. Az
olajos, vegyszeres flakonokat nem szabad újrafelhasználni.

Székülôkék
PETpalackból

Kerékpár a falon

A13 Újrahasznosítás
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A háztartásokba sok papír reklámújságok, cso
magolóanyagok formájában kerül be.
Ezek egy része tovább használható. Az aján
dékzacskók, újabb ajándékokkal megtöltve, to
vábbadhatók. Tasakokat használt csomagolópapír
ból házilag is könnyû készíteni. A papírdobozok
megkönnyíthetik a tárolást. Kisebb dobozokat
mindenki készíthet színes kartonlapból.

A textil újrahasznosításának évezredes hagyo
mányai vannak. Régen drága volt a textil, ezért
nagy becsben tartották. A nagyobb testvér kinôtt
ruháit tovább hordta a kisebb, az anya menyasszonyi kelengyéjét a lányok vitték tovább. Még a leggazdagabbak is gyakran alakíttatták át ruháikat,
megôrizve az értékesebb részeket (pl. hímzett betét, csipke), ahelyett, hogy újat vásároltak volna.
A foltvarrás gyökerei is az idôszámításunk elôtti idôkbe nyúlnak
vissza. A praktikum és a takarékosság hozta létre. Az asszonyok
sajnálták kidobni az elszakadt ruhákat, ezért a már elhasznált tex
tilek még használható részeit vágták ki és varrták össze, hogy azok
ne vesszenek kárba.

Házilag készült
papírdobozok

Régi
pólókból,
törölközôbôl
készült
textiljátékok

A nagyobb dobozokat eredeti formájukban,
esetleg csomagolópapírral vagy tapétamaradék
kal borítva sokáig használhatjuk polcainkon,
szekrényeinkben.
Ma is készíthetünk házilag régi ruhákból, anyag
maradékokból sokféle tárgyat, például táskákat,
zsákokat, takarókat, díszpárnahuzatokat, textiljá
tékokat.
Tapétával borított
hullámkarton doboz
Sötétítôfüggöny
maradékából díszpárna
huzat

Újságpapírból, csomagolópapírból egyszerû
szövési technikával szintén készíthetôk tárolódo
bozok. Ezek elkészítéséhez találhatsz útmutatót
a 17. leckében.

A fából készült tárgyak felújításáról az elôzô
leckében részletesen olvashattál.
Ugyanakkor gyakori, hogy régi tárgyakat
egészen más célra használnak fel, így lesz például
egy régi varrógép dobozából postaláda.

Újságpapírból
szôtt tároló
Régi varrógép
dobozából postaláda
(FestEni munkája)
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Fogas

Falécbôl
falipolc

Divatos a fából készült csomagolóanyagokat,
például gyümölcsös rekeszeket, raklapokat némi
átalakítás után bútorként használni. Ezek átala
kításáról nagyon sok leírás található a neten.

Raklapok
ból készült
bútor egy
étterem
teraszán

Farekeszekbôl
kamraszekrény

Raklapok
ból kerti
bútor

Raklapok
ból kom
posztkeret

Raklapokból, fa kábeldobból iskolaudvari bútorok a gyôri
egyetem udvarán. Tanítóhallgatók munkája

Munkálkodás
Raklapok
ból virágfal

Növényi gyökerekkel, komposzttal érintkezô
eszközöket olyan raklapból készíts, amin HT (Heat
Treated = hôkezelt) felirat olvasható. Ezeket nem
kezelték mérgezô vegyszerekkel.
Környezetbarát és biztonságos felületkeze
lésük a használt sütôolajjal végzett olajozás lehet.

Készítsetek használati tárgyat anyagok újra
hasznosításával. A következô lehetôségek kö
zül választhattok:
• Keressetek a neten egy érdekes leírást, és
valósítsátok meg.
• Keressetek egy tárgyat, és némi ötlettel, krea
tivitással alakítsátok át használati tárggyá.
• Válasszátok ki a 17. lecke valamelyik leírását,
és készítsétek el.
A kész tárgyakat közösen értékeljétek a már
ismert szempontok szerint.

A13 Újrahasznosítás

49

A14

Az iskola terei
Biztos hallottad már a mondást, hogy az iskola
a második otthonod. Mit gondolsz róla?

A gyerekeknek kötelezô iskolába járniuk. Ez már
régóta így van a világ minden táján. Az iskolák
többsége az állam által fenntartott közintéz
mény. Célja, hogy az ifjabb nemzedék minden
olyan tudást és ismeretet elsajátítson, amire felnôtt korában munkavállalóként, állampolgárként
szüksége lesz. Ez már abból is látszik, hogy az oda
járó gyerekeket tanulónak hívják.
A Tudástár 4. leckéjében már utaltunk rá, hogy
az iskola számodra munkahely. Ugyanakkor, mi
vel a gyerekek idejük majdnem egyharmadát az
iskolában töltik, fontos, hogy otthon érezzék ma
gukat benne. Az otthonos környezet segíti az agy
munkáját, míg az idegen, stresszes körülmények
gátolják a figyelemfenntartást és a memóriát is.
A lakáshoz hasonlóan az iskolában folyó mun
kát is feloszthatjuk alap- és változó tevékenysé
gekre, az iskola tereit egyéni és közösségi terekre,
gazdasági és higiénés területekre, közlekedôkre
és tárolókra, valamint szabad területekre oszthat
juk fel.

könyvtár

1. Keressetek olyan helyiségeket, külsô vagy belsô
tereket az iskolátokban, amelyek nem szerepelnek a Terek az iskolában címû grafikán!
Fontos, hogy az iskolaépület kialakítása, berendezése használói számára célszerû, kényelmes és
szép legyen. Az egyes helyiségek méretét, berendezési tárgyait és azok elhelyezését az adott helyiség funkciója, a használók létszáma határozza
meg, csakúgy, mint a lakásnál.
Az osztályterem
Egy tanuló számára az iskola terei közül az osztályának a terme a legfontosabb.

számítógépterem

Egy 19. századi osztályterem képe

tornaterem

osztályterem

Terek az iskolában
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ebédlô

szaktanterem

Egy mai osztályterem képe

Munkálkodás
Figyeljétek meg a képeken látható osztálytermeket, és hasonlítsátok össze egymással, illetve a saját osztálytermetekkel!
Hasonlít egymáshoz a képeken látható két osz
tályterem? A ti saját osztálytermetek berende
zése mennyiben hasonlít a képen látható mai
osztályteremre? És mennyire hasonlít a 200 évvel
ezelôtti osztálytermet ábrázoló képre? Mi lehet
ennek az oka?
Végezzetek egy rövid vizsgálatot az osztály
termetek használatával kapcsolatban. Alakítsatok
ki 3-4 fôs megfigyelôcsoportokat. Minden csoport
más-más jelenséget figyeljen meg pár napig:
Hang- és fényviszonyok
Milyenek a fényviszonyok az osztályteremben?
Jól látható-e a tábla lámpa nélkül, vagy csak vilá
gítással? Van-e, akit zavar a besütô napfény? Milyen az akusztika a teremben? Kik hogyan hallják,
amit a tanárok mondanak? A hátsó padokban is
hallható minden?
Órai munka jellemzôi
Hogyan viselkednek a gyerekek óra alatt? Meny
nyi a mocorgás? Kik és vajon miért mocorognak?
Vannak-e olyanok, akik elhagyják a helyüket az
órák alatt? Van-e eltérés a különbözô tanórákon
való viselkedések között?

Közlekedés, tárolás, a saját hely megközelítése
Hol vannak a személyes holmik, táskák a terem
ben? Van elég hely a személyes dolgok tárolá
sára? Van mindenkinek külön szekrénye? Akik a
padjuknál tartják a táskájukat, hol helyezik el?
Zavarják ezek a holmik a padsorok közötti közlekedést? Van-e, akinek nehézséget jelent óra alatt
kijutni a terembôl a többi pad miatt? Általában
könnyû vagy nehéz közlekedni a teremben?
A csoportok tagjai készítsenek feljegyzéseket
a megfigyeléseikrôl. Szükség esetén készítsenek
interjút az egyes osztálytársakkal, tanárokkal.
A megfigyelési idôszak végén a kis csoportok
beszéljék meg tapasztalataikat, vonjanak le kö
vetkeztetéseket, majd osszák meg a csoport, az
osztály tagjaival.
Közösen állapítsátok meg, hogy a padok jelen
legi elrendezésének mik a pozitívumai, és mik a
negatívumai. Keressetek példákat olyan termek
re, ahol másképpen van elrendezve a berendezés.
Mi ennek az oka?
Vitassátok meg, hogy a lentebb látható
teremberendezésnek milyen hatása lenne,
mik lennének az elônyei, hátrányai a mostani
elrendezéshez képest.

Tanári viselkedés jellemzôi
Általában hogyan és hol helyezkednek el a ta
nárok óra közben? Ülnek a tanári asztalnál, vagy
járkálnak fel-alá a sorok között? Melyik a jellem
zôbb tanári viselkedés?
Szünetek jellemzôi
Hogyan telik a szünet? El kell hagyni a tantermet, vagy bent lehet maradni a szünetekben? Kik
azok, akik szívesebben mennek ki a folyósóra, és
kik azok, akik szívesebben maradnak a teremben?
Akik a teremben maradnak, a saját helyükön vannak, vagy mászkálnak, esetleg valaki más mellé
ülnek le? Hova lehet, hova szoktak még a teremben a székeken kívül leülni?
Étkezés a teremben
Hol eszik meg a tízórait a gyerekek? Van erre kü
lön hely az iskolában? Ha a teremben étkeznek,
az asztalnál vagy állva, járkálva teszik ezt? Esetleg
kimennek a folyosóra? Hol tudnak kezet mosni,
vizet tölteni?

„A” elrendezés

„B” elrendezés

A14 Az iskola terei
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A hagyományos osztálytermi elrendezés – a
padok egymás mögött oszlopokban elhelyezve,
a táblával szemben, a táblánál magyarázó tanár
felé fordulva – a hagyományos osztálymunkának
kedvez. A tanulók nem látják társaik arcát, nehezen tudnak egymással kommunikálni. Kétszemélyes padok esetén minden tanuló könnyen ki
tud menni a táblához, illetve a tanár is könnyen
oda tud menni bármelyik tanulóhoz. A padsorok
között marad elég hely a közlekedésre. A padok
az ablakra merôlegesen vannak elhelyezve, és a
rajtuk beesô fény általában a jobbkezesek szá
mára megfelelô az íráshoz.
A tanórák többségén csoportmunka is folyik,
amikor fontos, hogy a tanulók lássák csoporttár
saik arcát, tudjanak velük kommunikálni. Az „A”
elrendezés a kis csoportos munkának, a „B” a
közös megbeszéléseknek kedvez. Szerencsére a
mai osztálytermekben már van lehetôség a be
rendezésnek az adott munkaformának jobban
megfelelô átrendezésére.
Ezt 200 évvel ezelôtt még nem lehetett volna
megtenni, mert a padsorokat alkotó padok egy
máshoz voltak rögzítve.
Az ideális az lenne, ha a tanteremben olyan
egyszemélyes tanulóasztalok lennének, amelyek
könnyen mozdíthatóak, és alakjuknál fogva vál
tozatos módon egymáshoz illeszthetôek.

Térkommandó
Az iskola épületében is a folyosó az, amely
összeköti egymással a különbözô helyiségeket.
Ezek a legfontosabb közlekedési utak, melye
ket már csak tûzvédelmi szempontból sem sza
bad bútorokkal leszûkíteni. De a legtöbb iskolaépületben találhatók olyan szabad terek,
melyek otthonossá tehetôk néhány kényelmes
ülôbútorral, falidíszekkel.

Az iskolai ebédlôknek a kulturált étkezést kell
szolgálniuk. Jó, ha az iskolai büfé elôtt is van pár
asztal székekkel.
Munkálkodás

21. századi osztályterem

A padok átrendezése sem old meg minden problémát. A személyes holmik megfelelô tárolásáról
is gondoskodni kell. Egy széthagyott iskolatáskákkal, kabátokkal telezsúfolt terem nem nevezhetô
ergonomikus munkakörnyezetnek.
Bármennyire is megfelelô er
gonómiai szempontból a szék,
amin ültök, az ülés egy statikus
testhelyzet, amely megterheli a
szervezetet. A tanórák közötti szü
netben szükség van a dinamikus
mozgásra. Szintén a pihenést szol
gálja a tanteremben egy beszél
getôsarok szônyeggel, párnákkal.
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Járj nyitott szemmel!
Alakítsatok 4-5 fôs kis csoportokat, és osszá
tok fel a csoportok között az iskola közös te
reit, mint például a bejárat közvetlen környé
ke, a folyosók, a lépcsôház – ha van, a büfé
elôtti terület, az ebédlô, az illemhelyiségek, az
udvar stb.
Járjátok be a kijelölt területet, és vizsgáljátok meg ergonómiai és esztétikai szempontból. Figyeljétek meg, hogy az adott helyiség,
tér milyen feladatot tölt be, kik használják és
hogyan, illetve milyen kihasználatlan lehetôségeket rejt.
Keressetek olyan részleteket, amelyeket
jónak tartotok, és olyanokat is, melyeken változtatni javasoltok. Észrevételeiteket jegyez
zétek fel. Készíthettek fényképeket is, de ebben az esetben is fel kell jegyezni, hogy miért
készült az adott kép.
Tartsatok közös megbeszélést, ahol minden
csapat megosztja a tapasztalatait. A lehetséges
megoldásokat keressétek meg közösen, meg
határozva, hogy melyek azok a dolgok, amik
nek a kialakításában ti is részt tudtok venni.

A15

Kerékpárral az iskolába
Hogyan, milyen közlekedési eszközzel szoktál iskolába
járni? Mennyi ideig tart az út?

Kevesen vannak olyan szerencsés helyzetben,
hogy reggelenként gyalog be tudnak menni az
iskolába. A legtöbb gyereknek tömegközlekedési
eszközökön kell utaznia ahhoz, hogy odaérjen a

tanítás kezdetére. Néhány iskolához iskolabusszal
szedik össze a környezô településekrôl a tanuló
kat, másokat a szülôk visznek gépkocsival. Akadnak olyanok is, akik kerékpárral járnak iskolába.

Munkálkodás
I. Számold ki, hogy mekkora távolság van az ott
honod és az iskolád között légvonalban, és
mekkora utat teszel meg valójában. (A számításban segíthet a Google-térkép alkalmazása,
egy útvonaltervezô, egy lépésszámláló vagy a
telefonodra letöltött lépésszámláló appliká
ció.) Számold ki, hogy mennyi idôbe telne ezt a
távolságot gyalog megtenned 4 km/óra, kerékpárral 15 km/óra, gépkocsival 50 km/óra átlag
sebeséggel számolva. Határozd meg, hogy ez
mennyi ideig tart a valóságban a lakás ajtaján
való kilépéstôl az iskolába való megérkezésig.
Ha van eltérés, vedd számba az okait.
Végezzetek felmérést a csoport tagjai között, és
határozzátok meg:
• Ki lakik legközelebb és ki lakik a legtávolabb az
iskolától légvonalban?
• Mennyi a legrövidebb idô és mennyi a leghosz
szabb, ami alatt valaki beér az iskolába?
(Itt mindenki próbáljon átlagot számolni, bár az
is tanulságos lehet, ha megnézitek, hogy meny
nyi volt a legrövidebb és a mennyi a leghosz
szabb idô ugyanannak a tanulónak.)
Még érdekesebb adatokhoz juthattok, ha a
fenti felmérést az iskola minél több tanulójára
kiterjesztitek.
II. Nézzétek meg a következô képeket, és állapítsátok meg, hogy a rajtuk látható gyerekek
milyen módon jutnak el az iskolájukba!
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Miért érdemes kerékpárral járni iskolába?
Mert környezettudatos közlekedési mód. Kiszá
mítható az utazási idô. Költségkímélô és egész
séges. Mert bringázni jó, kikapcsolódást, felfris
sülést, örömet ad. Függetlenséget és szabad
mozgást nyújt.
Új kerékpár vásárlásánál a következô szempon
tokat érdemes figyelembe venni:
• Elsôsorban a használat jellegét, a gép felsze
reltségét, és hogy mennyi pénzt akarsz el
költeni. Például hétköznapi közlekedésre, is
kolába járásra a városi és trekking típusok a
legcélszerûbbek. A váltó, fék, világítás és más
tartozék kiválasztásához szaküzletben kérj
tanácsot. A kerékpár méretét a testmagasságod alapján kell kiválasztani.
• Ügyelj arra, hogy kerékpár kötelezô felsze
relései rendben legyenek. Két, egymástól
függetlenül mûködtethetô fékszerkezet (az
egyik az elsô, a másik a hátsó kerékre hat).
Hangjelzô berendezés, amely csak csengô
lehet. Elöl egy fehér vagy kadmiumsárga fényû lámpa és fehér fényvisszaverô. Hátul egy
piros fényû helyzetjelzô lámpa és piros fényvisszaverô. Borostyánszínû küllôprizma, leg
alább az elsô keréken két darab.
• A kötelezô felszerelésen kívül szerelj fel sárés láncvédôt a ruhád megóvása érdekében.
Ügyelj a kerékpárod biztonságára, új kerék
párhoz szerezz be kerékpárlakatot, és mindig
lakatold le a kerékpártárolóban.
A kerékpár karbantartásához és a szükséges
beállításokhoz több internetes oldalon találhatsz útmutatást és tanácsokat.

Mielôtt vállalkoznál arra, hogy kerékpár
ral járj iskolába, érdemes az utat egy felnôttel
együtt bejárni, a veszélyesebb útszakaszokat,
keresztezôdéseket feltérképezni, kiválasztani
a legkockázatmentesebb útvonalat. Az útvo
naladat tervezd meg elôre, lehetôleg kisebb
forgalmú utcákon haladj, akkor is, ha az több
idôt igényel. Kerékpárral való elindulás elôtt
ellenôrizd a következôket: kerekek abroncsnyomása, kerekek rögzítése, elsô és hátsó fék
mûködése, elsô és hátsó lámpa mûködése, kormány mûködése, nyereg rögzítése.
Otthonról indulás elôtt elôre, oldalra és balra
hátra nézve gyôzôdj meg arról, hogy akadály
talanul bekapcsolódhatsz a forgalomba. Az
úton haladó többi jármûnek elsôbbsége van az
indulóval szemben. Amikor szabad az út, a bal
karral jelezd az indulási szándékodat, majd indulj el.

Kerékpárút jelzôtáblával

Öltözködési tanácsok a kerékpározáshoz
A megszokott iskolai ruhádban nyugodtan ke
rékpározhatsz, de figyelj a lobogó, elálló ruharészekre, nehogy a lánc bekapja. Használj
ruhacsipeszt, tépôzárat vagy bokára pattint
ható fényvisszaverôs szalagot. Hideg idôben
öltözködj rétegesen, több vékony réteg jobb,
mint a kevés vastag. Védd az ízületeidet! Figyelj
oda, hogy a ruha fedje a testrészeidet, hordhatsz aláöltözôket és ízületvédôket is. Világos
színû ruhában jobban látható leszel. Esôben a
jó sárvédô és az esôkabát jó szolgálatot tehet.
Egy jó kerékpáros-szemüveg megvéd a repülô
rovaroktól, naptól, esôtôl.
Lakott területen kívül sötétedés után vagy
rossz látási viszonyok között kötelezô a látha
tósági mellény vagy fényvisszaverô felületû
ruházat viselése. A sisak viselése nem kötelezô,
de mindenkinek ajánlott.
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Kerékpárral a kerékpárúton, a kerékpársávon, vagy erre utaló (megengedô) jelzés esetén
az autóbuszforgalmi sávon kell közlekedni. Ha
ilyenek nincsenek, akkor az úttest jobb szélén, a
többi kerékpárossal egymás mögött egyes oszlopban haladhattok.

Több kerékpáros az úton

Egyirányú utcában forgalommal szemben csak
akkor kerékpározhatsz, ha azt kiegészítô tábla
engedélyezi.

Egyirányú utca
jelzôtábla

Kerékpárral
behajtani tilos
jelzôtábla

Behajtani tilos, kivéve
kerékpárral jelzôtábla

Járdán általában tilos kerékpározni, ott csak a
12 éven aluli gyerekek haladhatnak, legfeljebb
10 km/h sebességgel. Iskolába menet nem haladhatsz autópályán, autóúton és olyan utakon, ahol
tábla tiltja a kerékpározást.
Az út során jobbra és balra kanyarodás közben
ne feledkezz meg az irányjelzésrôl.

Az elsôbbség az egymás útját keresztezô jármû
vek áthaladási sorrendjét jelenti. Akinek elsôbbsé
ge van, az elsôként haladhat, keresztezheti a
másik útját. A megkülönböztetô jelzést (kék-vö
rös fényt és hangjelzést) használó jármûvek részé
re mindig köteles vagy elsôbbséget adni. A jelzô
lámpás keresztezôdésen a lámpa jelzése szerint
kell áthaladni. Abban az esetben, amikor a lámpa
nem mûködik vagy sárgán villog, a kihelyezett
táblák szerint kell közlekedni.
Egyenrangú útkeresztezôdésekben – például
két csekély forgalmú utca keresztezôdésében –
nincsenek jelzôtáblák. Az ilyen keresztezôdésen a
„jobbkéz-” szabály szerint kell áthaladni. Minden
jármû a hozzá képest jobb kéz felôl érkezônek
köteles elsôbbséget adni.

Fôútvonal jelzôtábla

Most, hogy elmúltál 12 éves, te is közlekedhetsz
kerékpárral fôútvonalon. Légy óvatos, a fôútvo
nalakon általában jelentôs a forgalom, autóbu
szok, tehergépkocsik is elôfordulnak, amelyek
nagyobbak, szélesebbek a személygépkocsiknál.
Kijelölt gyalogátkelôhelyhez érve adj elsôbbsé
get az átkelô gyalogosoknak.

Kijelölt gyalogátkelôhely
jelzôtábla

Irányjelzés balra

Keresztezôdésekben figyelj az elsôbbségadás
ra, mindkét táblával találkozhatsz útközben.

Az iskolába megérkezve megállás elôtt elôre,
oldalra és balra hátra nézve meg kell gyôzôdni a
többi jármû helyzetérôl. A megállási szándékot
a jobb kar oldalirányú felemelésével jelezni kell.
Alkalmas pillanatban az út jobb szélére húzódva
lehet megállni.
Biztosítás

Elsôbbségadás kötelezô
tábla

Állj, elsôbbségadás
kötelezô tábla

A kerékpárosok számára van lehetôség biztosítást
kötni az esetleges baleseti sérülésekre, vagyonbiz
tosítást kötni kerékpárlopás ellen, és felelôsség
biztosítást kötni az okozott károk megtérítésére.
Ha eddig még nem kerékpároztál, remélhetô
leg most majd kedvet kapsz hozzá!

A15 Kerékpárral az iskolába
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A16

Közlekedéstörténet
Milyen jármûveken utaztál már életed során?

A közlekedési eszközök, a jármûvek fejlôdését az
ôskortól napjainkig részben az élelemszerzés (pl.
halászat), részben a kereskedelem, áruszállítás,
részben a hadseregek igényei ösztönözték.
Vízi közlekedés
A vízi közlekedés rendkívül sokféle jármûvel több
ezer éve mûködik. A csónak kezdetben egy kivájt
fatörzsbôl vagy favázra feszített bôrbôl készült.
Késôbb többféle fából, gerinc, bordák, palánkok
összeépítésével nagyobb hajók épültek.
Az „Érsekcsanád” dunai lapátkerekes vontatóhajó

Római gálya a Dunán

Az ókori hajósok az evezôs gályákat felszerel
ték vitorlával is, és amikor csak lehetett, felhasz
nálták a szél erejét. Akkoriban a vitorlát csak
akkor tudták használni, amikor a szél nagyjából
hátulról fújt. Késôbb, évszázadok alatt a vitorlák
formája, szerkezete és a hajósok tudása sokat fej
lôdött. Megtanulták felhasználni a szél erejét akkor is, amikor oldalról vagy szembôl fújt.
A gôzhajó megépítése és elterjedése óriási vál
tozást okozott a hajózásban. A gôzhajó a folyó
kon lefelé és felfelé egyaránt tudott közlekedni.
Használták teher- és utasszállító hajóként, leg
gyakrabban uszályokat vontattak vele.
A gôzhajókat kezdetben – a gôzgép által
forgatott – vízbe merülô lapátkerék hajtotta.
A 1860-as évektôl fokozatosan elterjedt a hajó
csavar, ami a lapátkeréknél jobban hasznosította a gôzgép energiáját.
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A XX. század elején a gyorsan fejlôdô belsô égé
sû motorok megjelentek a vízi jármûvekben is.
A hajókban leggyakrabban gázolajjal mûködô
dízelmotorokat alkalmaznak. A motorok könynyebben kezelhetôk, biztonságosabbak, na
gyobb teljesítményûek a gôzgépeknél, ezért rö
vid idô alatt felváltották azokat.
A hajó irányítását a hátulján a vízbe nyúló
kormánylapát teszi lehetôvé. A kormánylapát
– attól függôen, hogy merre fordítják – a hajó
mögött a vizet jobb vagy bal oldalra tereli, és a
hajót elfordítja. A kisebb hajókat és sportvitorlá
sokat a kormánylapáthoz csatlakozó rúddal kor
mányozzák. A nagyobb hajókat bonyolult kor
mánygépezettel irányítják.
A vízi közlekedésben, a hajók irányításában mindig fontos szerepe volt a földrajzi ismereteknek, a
tájékozódásnak. A megfelelô útvonal kiválasztá
sa és a hajó végigvezetése a kijelölt útvonalon
– más néven navigáció – létfontosságú feladat a
mai napig. A navigáció legfontosabb eszközei so
káig a térkép, az iránytû (tájoló), a szextáns és a
pontos óra (kronométer) voltak. A XX. században
megjelent a radar és a GPS, amelyek gyökere
sen megváltoztatták a hajók irányítását. A hajók
éjszaka jelzôfényeket használnak az összeütközés
elkerülése érdekében.
A XIX. század végéig a vízi jármûvek nagyrészt
fából készültek, szükség szerint fém alkatrésszel
felszerelve. A csónakokat, hajókat ácsok, aszta

losok, kovácsok, vitorlakészítôk építették kéz
mûves módszerekkel. A gôzgép elterjedése után
a hajótestek építésében a fát fokozatosan felvál
totta a vas (acél). A fémhajókat gyárakban ková
csok, lakatosok, hegesztôk, csôszerelôk, gépsze
relôk építették. A hajók építését és javítását
hajógyárakban végzik, amelyek kikötôkben talál
hatók. A különféle rakományok, áruk ki- és be
rakodása, az utasok beszállása szintén a kikötôkben történik. A kikötéshez a hajóknak merülésük
szerint elegendô vízmélységre és a rakodáshoz
darukra, szárazföldi szállítóeszközökre van szükségük.
A hajók a tengereken partközelben, és a
folyókon általában kijelölt útvonalakon haladnak. A kijelölt vízi utak elég mélyek ahhoz,
hogy a hajók akadálytalanul közlekedjenek raj
tuk. Minden ország szabályozza, karbantartja
vízi útvonalait, térképeket készít és ad ki róluk.

Modern léghajó

A repülés kezdeteirôl
Otto Lilienthal német mérnök 1891 és 1896 között
megalkotta a siklórepülô gépet, amely a vitorlázó és
motoros repülôgépek elôdje volt.

Légi közlekedés
A madarak repülését nézve bizonyára sok em
bernek eszébe jut, de jó lenne repülni! Fizikai
adottságaink azonban ezt nem teszik lehetôvé,
ezért a repüléshez segédeszközökre van szükségünk. A repüléshez különféle légi jármûveket
használunk.
A légi közlekedés résztvevôi a légi jármûvek,
a repülôterek és a légi forgalmi irányítás. Az el
sô légi jármû egy hôlégballon volt, amely a
belsejében felmelegített levegô segítségével
1783-ban emelkedett a levegôbe. A ballon nem
irányítható, ezért arra repül, amerre a szél viszi.
A hôlégballont a levegônél könnyebb gázzal
(pl. hidrogén, hélium) töltött léghajó követte
a XIX. század második felében. A léghajó kor
mányfelületekkel irányítható, és a haladáshoz
légcsavaros motorokkal szerelik fel. A nagyobb
léghajók alkalmasak személy- és áruszállításra is.

A Wright Flyer, az elsô motoros repülôgép másolata

A siklógépek sikereinek hatására többen
próbálkoztak motoros repülôgépek építésével.
Az elsô elismert, embert szállító motoros repülôgépet az amerikai Wright testvérek készítették. 1903. december 17-én a Flyer nevû gép
elôször 12 másodperc alatt 36,5 métert repült,
majd 59 másodperc alatt 260 métert.
Az elsô repülôgépek fából, könnyûfém csö
vekbôl, acélhuzal merevítéssel és vászonborítás
sal készültek. Hajtómûveik átalakított gépko
csimotorok voltak. A motoros repülôgép saját
hajtómûvével emelkedik fel és halad a levegôben. A hajtómû által biztosított sebesség miatt a
szárnyakon felhajtóerô keletkezik, ezért marad
a levegôben a gép.

Hôlégballon

Li-2 repülôgép
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A motoros repülôgép részei törzs, szárny, víz
szintes és függôleges vezérsík (ezeket együtt sár
kánynak nevezik), hajómû, irányítóberendezés,
navigációs berendezés.
A motoros repülôgépek hajtómûve lehet du
gattyús motor (mint a gépkocsiknál) vagy gázturbina (sugárhajtómû). A modern repülôgépeket
elsôsorban személy- és áruszállításra, valamint
sport- és katonai célokra használják.
A helikopter „légcsavarja”, hivatalos néven a
rotorja többágú és mindegyik ága valójában a
repülôgép szárnyára hasonlít. A függôleges ten
gely körül körben forgó szárnyak felhajtóerôt
hoznak létre, és felemelik a gépet.

Vasúti közlekedés
Vasúti közlekedésnek távolsági, elôvárosi és városi változata létezik.

A „Rocket” nevû XVIII. századi gôzmozdony másolata

Helikopter

A helikopter elônyös tulajdonságai (viszony
lag kicsi fel- és leszállóhely, függôleges fel- és
leszállás, jó manôverezôképesség) azonban jól
hasznosíthatók az élet sok területén (mentés,
szállítás, légi megfigyelés, fényképezés, katonai
alkalmazások). A ma ismert helikopterek elterjedése az 1940-es évek végén kezdôdött.
A repülôtér feladata a repülôgépek fogadása,
indítása, üzemeltetése, ellátása, és az utasok ki
szolgálása. A repülôgépeknek a földön is meg
felelô nagyságú helyre van szükségük a bizton
ságos mozgáshoz. A fel- és leszállópálya mérete
a repülôgépek méretéhez és tömegéhez igazo
dik. A gépek üzemeltetéséhez közlekedôutak,
repülôgép-tároló helyek, javító-, karbantartómû
helyek, üzemanyag- és más segédanyag-feltöltô
berendezések nyújtanak segítséget. A repülôté
ren mûködô légitársaságok végzik az utasok ki
szolgálását (jegykezelés, ki- és beszállás, csomag
kezelés).
A légi forgalmat minden országban – korszerû
rádiótechnikai és informatikai eszközök segítségével – a repülésirányító szervezet irányítja. A re
pülôgépek pilótái a levegôben a légi forgalmi irá
nyítás információi és a saját navigációs eszközeik
segítségével tájékozódnak.
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A gôzgép és a vasút kialakulása, elterjedése a
szárazföldi jármûvek mai napig tartó fejlôdését
indított el. A vasút a korábban ismert jármûvekhez
képest nagyobb mennyiségû áru gyorsabb és gazdaságosabb szállítására alkalmas. A gôzüzemû
vontatást fokozatosan a diesel- és villamos üzemû
vontatás váltotta fel. A villamos vasúti vontatás
környezetkímélô, korszerû megoldás, amelyhez
villanymozdonyokat, a pályán felsô vezetéket és
irányító-, biztosítóberendezéseket kell alkalmazni. Ma már a forgalmasabb vasútvonalak villamos
vontatásra vannak berendezve. A villamos és dí
zelüzemû vontatás gazdaságosabb, üzemelteté
si szempontból korszerûbb. A dízelmozdonyok
elsôsorban olyan vonalakon közlekednek, amik
nincsenek villamos vontatásra felszerelve.

Korszerû villanymozdony

A jelen és a jövô közlekedési eszköze a nagy
sebességû vasút, amely már több európai országban mûködik. Átlagos sebessége 250-300 km/h,
ami lehetôvé teszi, hogy a légi közlekedés reális
alternatívája legyen a vasút.

Nagy sebességû vonat (Zaragoza, Spanyolország)

A vasúti jármûvek a vasúti pályán közlekednek.
A kocsik síneken gurulnak, amelyeket talpfák tá
masztanak alá (a síneket és a talpfákat együtt
vágánynak nevezik), a talpfákat zúzottkô ágya
zatra fektetik. A vasúti jármûveket nem kell kor
mányozni, mert a sín vezeti azokat (ezért nevezik
kötött pályás közlekedésnek).
A vasútvonal fontos részei az állomások, amelyek közül a nagyobbakat pályaudvarnak nevezik.
Az utasok ott szállnak fel és le a vonatról, a vasúti
személyzet ott végzi a különféle áruk ki- és bera
kodását. A vasútállomásokon több, egymással
párhuzamos vágány található, az egyik vágányról
a másikra való áthaladást váltók teszik lehetôvé.
A nagyobb városokban külön személy- és teher
pályaudvarok vannak. A mozdonyokat, személyés teherkocsikat a pályaudvaron tárolják, karban
tartják és javítják, töltik fel üzemanyaggal.
A városi vasúti közlekedés eszközei a villamos
és a földalatti vasút (metró).

Korszerû budapesti villamos

A metró, a föld alá süllyesztett vasútvonal elô
nye, hogy a védett alagútban nagyobb sebességgel
haladhatnak a vonatok, és a forgalom nem terheli
a felszíni utakat. Ezen a módon sok ember gyor
san, gazdaságosan közlekedhet. A föld alatti épít
kezés azonban nehéz és költséges feladat, ezért
csak nagyvárosok létesítenek metróvonalakat.

Nosztalgiavillamos

A városi villamos vasút
elôdje a lóvasút volt, ahol
egy utasszállító kocsit egy
vagy két ló vontatott vas
úti síneken. Az utasok
számának növekedésével
ezeket felváltották a villa
moskocsik. Európa nagy
városaiban az 1880-as
években indult el a villamosközlekedés. A villa
mosvonalak fejlôdése a
gépkocsik és autóbuszok
elterjedésig töretlenül folytatódott. Az 1990-es
években a nagyvárosi gépkocsiforgalom növe
kedése miatt ismét elôtérbe került a villamosok
fejlesztése. Az újonnan épített villamosvonalak
a közúttól elzárt pályán haladnak. A jármûvek
csuklós, végig átjárható, alacsony padlós, gazda
ságosan üzemelô típusok. A korábbiaknál kényel
mesebbek, az idôjárásnak megfelelôen fûtött,
illetve légkondicionált belsô térrel rendelkeznek.

Automata metrószerelvény érkezik az állomásra

A nagyvárosi közösségi közlekedés fontos ele
me a forgalomirányító rendszer, amely összehan
golja a különbözô jármûfajták és útvonalak há
lózatát, menetrendjét. A hozzá kapcsolt forgalmi
utastájékoztató rendszer (Futár) jelentôsen ké
nyelmesebbé és gyorsabbá teszi a közlekedést az
embereknek.

Korszerû utastájékoztató tábla
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A csipeszfigurákat több mindenre használhatod.
Ötletes ajándékkísérôk lehetnek, vidám díszek a
gyerekszobában, vagy hasznos segédeszközök a
konyhában. Kétoldalú ragasztóval bármilyen sima
felületre rögzítheted, mágneses csíkot ragasztva
rájuk fémtáblára vagy a hûtôszekrényre is felte
heted üzenettartónak.

Az állatkák elkészítéséhez megfelelô színû fes
tékre, 4 mm-es piros és fekete gyöngyökre, parafa, karton- vagy mûanyag lapra lesz szükséged, és
természetesen pár nagyobb facsipeszre. Az állatkák szárnyának sablonjait a mellékletbôl vághatod ki.
A méhecske elkészítéséhez fesd be a csipeszt
fekete-sárga csíkosra. A szárny sablonját rajzold
körbe fekete dekorgumira vagy parafa lapra két
szer úgy, hogy azok egymás tükörképei legyenek.
Vagyis a második körberajzoláshoz fordítsd meg
a sablont. Ha parafa lapot használsz, azt fesd fe
ketére. A szárnyakat ragaszd a csipeszre. A méhecske szemei 4 mm-es fekete gyöngyök.
A katica szárnyát a méhecskénél leírt módon
készítsd el. Fesd be a szárnyakat pirosra, és fess
rájuk 7 fekete pöttyöt. A csipeszt a képen látható
módon fesd feketére és pirosra.
Ragaszd fel a szárnyakat és a gyöngyöket.
A légyhez fesd az egész csipeszt feketére. Vágd
ki a szárnyakat a sablon szerint vékony, viszonylag
merev, átlátszó mûanyag lapból, például elôlap
fóliából. A szárnyak széleit kontúrozd fekete filc
tollal. Ragaszd fel a szárnyakat és a piros színû
gyöngyöket szemnek.
A bemutatott csipeszfigurák leírása alapján
készíthetsz másmilyeneket is, megvalósítva a
saját ötleteidet.
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Tárolókosár újságpapírcsíkokból

A háztartásokban sok újságpapírt, reklámúj
ságot és csomagolópapírt dobnak ki. Ezek egy
részét újra tudjuk hasznosítani, például ha táro
lókat készítünk belôlük. A tároló elkészítéséhez
papíron kívül ollóra és papírragasztóra van szükség, esetleg nem árt pár gemkapocs, hogy készítés közben a helyükön tartsa a papírcsíkokat.
A papírból tartós, mégis könnyen hajtogatha
tó csíkokat kell készíteni. Minél nagyobb kosarat
szeretnénk, annál több csíkra van szükség. Az elsô
alkalommal elég, ha egy 4 csík széles, négy csík
magas tároló elkészítésével kezdünk. Ebben az
esetben összesen 12 csíkra van szükségünk, felté
ve, ha a csíkok körbeérik a doboz alapját.

Az alapanyag

A papírt, ebben az esetben az újságot szétszed
jük lapjaira. Az elkészült tartó akkor lesz tartós,
ha a papírcsíkok 2, maximum 3 cm szélesek. Ezt el
lehet érni, ha egy nagyobb újságlapot a hosszab
bik oldala mentén kettévágunk, és a fél lapot

a hosszabbik oldala mentén háromszor egy
más után kettéhajtunk. Ekkor egy nyolc rétegbôl álló, körülbelül két cm széles papírcsíkhoz
jutunk. A hajtási éleket le kell simítani, azaz
élezni kell. A biztosabb tartás érdekében össze
is lehet ragasztani a csíkok széleit, de ekkor egy
kicsit nehezebb lesz hajtani, mert veszít a rugalmasságából. Ilyen csíkból lesz 12 darabra szükség.

A hosszabb csíkokat össze kell szôni a kosár
aljából kilógóakkal. Az elsô csíkot a szövés elkezdésekor rögzítsd iratkapoccsal az aljából kilógó,
merôlegesen felfelé állított oldalcsíkkal.
Az elsô sor befejezése után a beszövött csík végét rejtsd el, és rögzítsd ragasztóval. Szedd ki az
iratkapcsot, és folytasd a szövést a második csíkkal az elsôhöz hasonló módon. Folytasd a munkát
a negyedik, utolsó csík beszövéséig.

A tároló
aljának
elkészítése
A függôleges csíkok
visszahajtása

A papírcsíkokat ezután szôdd össze a képen
látható módon vászonkötéssel. Figyelj arra, hogy
a csíkok közepe kerüljön középre, vagyis a csíkok
minden oldalon ugyanolyan hosszúak legyenek.
Az elsô keresztet lehet gemkapoccsal rögzíteni, és
a többit hozzáigazítani. Ha mind a nyolc szalagot
sikerült összefûzni, elkészült a kosár alja.

A függôleges csíkok maradékát vágd vissza kb.
2 centiméter hosszúra – azaz egy csíkszélességûre –, majd hajtsd vissza a kosár belseje felé, és ragaszd a kosár oldalához. A külsô csíkokkal minden
esetben így járj el. A belsô csíkokat visszavághatod a kosár magasságáig, és leragaszthatod. Vagy
hajthatod kifelé, és a külsô oldalon ragaszthatod.
Ekkor a kosár tartósabb lesz, bár kevésbé szép.
Minden leragasztott csíkot érdemes gemka
poccsal rögzíteni a teljes száradásig.

A tároló merôleges oldalának élezése

Az oldalak szövésének elkezdése elôtt érdemes
minden csík mindkét végét visszahajtani – így
könnyebb lesz a szükséges 90 fokos felhajlást elér
ni. Az oldalsó csíkok beszövése elôtt ellenôrizd a
hosszukat. Mérd meg az alap egyik oldalát, szorozd meg néggyel, és adj hozzá még négy centit –
ekkora csíkokra lesz szükség az oldalszalagokhoz.
Ez 2 cm széles csíkokkal számolva 4x8+4, azaz 36
centiméter. Ha a csíkok rövidebbek, ragasztással
toldd meg a kívánt méretre.
Az elsô
oldalcsík
beszövése

A befejezett, száradó kosár kétféle nézetbôl

A tetejét körberagaszthatod 2 cm-es csíkkal
úgy, hogy az újságpapír csík hajtása közé fogod a
felsô szélét. Így szebb és erôsebb lesz a tárolókosár felsô széle. Az újrahasznosított papírkosárban
sokféle dolgot tarthatsz, de óvd a nedvességtôl.
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Hullámkarton doboz tapétával borítva

A kész doboz egy
szekrénypolcon

Vágjuk le a doboz tetejérôl a kartonlapokat.
Szabadítsuk meg a doboz felületét minden ra
gasztószalag-maradéktól, mert azokon nem tapad meg a tapétaragasztó. A doboz alját erôsítsük
meg egy vastagabb maszkolószalaggal, ahogy azt
a kép is mutatja.

A szükséges
tapéta
mennyiség
kimérése

A legtöbb szekrény polcain szükség van nagyobb
méretû dobozokra, amikben rendszerezetten tudjuk tárolni a dolgainkat. Egy ekkora tárolódobozt
házilag elkészíteni nem egyszerû feladat, hiszen
vastag anyagból kell készülnie, különben nem
bírja a terhelést. Pont ezért a boltokban sokfélét
lehet vásárolni, mûanyagból, papírból. Ugyan
akkor rengeteg hullámkarton doboz kerül be a
háztartásokba, melyek megfelelnének tárolási
célra, de a legtöbbet kidobjuk nem túl elônyös
külsejük miatt. Pedig egy kis ügyességgel meg
némi csomagolópapír vagy tapétamaradék felhasználásával megszépíthetjük azokat.

Mérjük meg a doboz kerületét, és vágjunk le
annál 1-2 centiméterrel hosszabb darabot a tapé
tából. Mérjük meg a doboz magasságát, és alulfelül ráhagyva legalább 5 centimétert rajzoljunk
be a tapétacsíkon. Másképpen fogalmazva: húzzunk egy vonalat a tapéta egyik szélével párhuza
mosan, attól legalább 5 cm távolságban. Húzzunk egy második párhuzamost az elsô vonaltól
a doboz magasságával megegyezô távolságban.
Húzzunk egy harmadik párhuzamost az utolsó
vonaltól újabb 5 centiméteres távolságban. Ez
utóbbi mentén vágjuk el a tapétát.

Alapanyagok
és eszközök
A doboz rá
helyezése a
tapétaragasz
tóval bekent
tapétára

Munkálkodásunkhoz szükség van egy dobozra,
és annyi tapétára, mellyel körbe lehet tekerni a
dobozt, valamint tapétaragasztóra, esetleg maszkolószalagra, olyanra, amit a festôk is használnak.

A doboz elôkészítése
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Készítsük el a tapétaragasztót a dobozon leírt
útmutatónak megfelelôen. Érdemes egy kicsit sû
rûbb ragasztót készíteni, vagyis az elôírtnál keve
sebb vizet adni hozzá, mert a karton kevésbé
szívja a vizet, mint a fal. Az elkészült ragasztót
ecsettel hordjuk fel a tapéta egész felületére,
középrôl kifelé, erôteljes mozdulatokkal. Figyeljünk az anyag egyenletes elosztására, külö
nösen a széleken. Ha a tapéta kisimult és kissé
megszikkadt, helyezzük a dobozt a közepére,
figyelve arra, hogy a doboznak az alja és a teteje
az általunk rajzolt vonalra essen.

A tapéta felhajtása
a doboz oldalára

A tapéta egyik felét hajtsuk rá a doboz oldalá
ra, majd simítsuk le úgy, hogy a tapéta és a
doboz oldala között ne maradjon levegô. Na
gyobb felületeknél használhatunk tapétasimítót.
Ezután hajthatjuk rá a tapétamaradékot a do
boz felsô oldalára. Mielôtt a másik oldalt is fel
hajtanánk, az elsô lapon – ahová ráhelyeztük
a dobozt – is simítsuk el a tapétát. Ezután bur
kolhatjuk a harmadik oldalt, végül befejezzük
a negyedik oldal tapétázását. A tapétát mindig
belülrôl kifelé haladva simítjuk el. A két oldal találkozását is húzzuk át tapétasimítóval. A doboz
és a tapéta közül távolítsuk el mind a levegôt,
mind a felesleges ragasztóanyagot.

A doboz
nyitott felének
tapétázása

A doboz tetején a sarkoknál merôleges egyenes
vonal mentén vágjuk be a tapétát, figyelve arra,
hogy a vágás vége pont a doboz sarkánál legyen.
Ezt követôen hajtsuk be és simítsuk le a tapétát
az oldalaknál.
A doboz aljának
borítása

Doboz aljának borítása

Elôször a doboz alján dolgozzuk el a tapétát.
A doboz sarkainál vágjunk ki háromszöget, figyelve arra, hogy a háromszög csúcsa a doboz
sarkánál legyen. Ezt követôen egymás után si
mítsuk rá a tapétát az oldalaknál a doboz aljára.

Legvégül vágjunk ki a tapétából egy, a doboz
aljával megegyezô nagyságú darabot, és simítsuk
rá az aljára. Más dobozok borítását is a leírt mû
veleti sorrend szerint végezzük.
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Hatszög alapú papírdobozok

A doboz kivágott hálója

Ha unalmasnak találod a téglatest alakú dobozokat, készíts hatszög alapúakat.

Vágd ki a doboz részeit.
Karcold meg a hajlítási
éleket. Az összeragasztást
a doboz oldalával kezd.
Az aljának a felragasztá
sánál vedd figyelembe,
hogy a doboz oldala nem
merev, ezért az alját az oldalakhoz egymás után
nagy figyelemmel illeszd és ragaszd.
Alacsony papírdoboz

Tervezés: Mérd meg a becsomagolni, elhelyezni
kívánt tárgyak méretét. A kapott adatok alapján határozd meg, hogy mekkora dobozt szeretnél készíteni – doboz magassága (b), hatszög
oldalának nagysága (a).
Anyagszükséglet: Az elkészíteni kívánt doboz
méretéhez elegendô színes kartonmaradékok.
Eszközök: Vonalzó, ceruza, körzô, olló, kenhetô
papírragasztó.
Amennyiben hosszabb, vékony tárgyakat akarsz
becsomagolni vagy tárolni, az alábbi útmutatót
érdemes követni:
Hosszúkás papírdoboz

A dobozt célszerû két részbôl
elkészíteni, külön az alját és
külön a tetejét. Az alja egy
szabályos hatszög. A körzôt a
kívánt nagyságra kell kinyitni –
ezt jelöljük „a”-val. A kör meg
rajzolása után a kerületére
hatszor mérd fel a sugarat, így
megkapod a hatszög pontjait.
A doboz kiterített hálója

A papír ép sarkát kivá
lasztva húzz egy egye
nest a karton aljával pár
huzamosan, attól a doboz
magasságával megegyezô
távolságra. Erre a vonalra
mérd fel a hatszög oldalait. A mérést ismételd
meg a karton alján is. Húzd meg az oldalakat.
Készíts ragasztási „füleket”, ahogy az az ábrán is
látható.
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Ha az elkészíteni kívánt
doboz sokkal szélesebb,
mint amilyen magas, cél
szerû egy más módszer
szerint készíteni hatszög
letû dobozt. Ezzel a mód
szerrel készíthetsz tetôt is
az elôzôleg elkészített dobozodra. Ekkor a mére
tezésnél vedd figyelembe az anyagvastagságot is.
A doboz kiterített hálója

Rajzold meg a kört a do
boz alapjának. Készítsd el
a hatszöget. Rajzolj egy
újabb kört az elsô közép
pontjából kiindulva (koncentrikus körök). A máso
dik kör sugara az elsônél
a doboz oldalának ma
gasságával legyen nagyobb. Az alap csúcsait tám
pontként használva rajzold meg a doboz oldalait.
Az oldalak között készítsetek ragasztási füleket,
ahogy azt az ábra is mutatja.
A doboz kivágott hálója

Vágd ki a doboz hálóját.
Karcold meg a hajlítási
éleket. Az oldalakat
egyenként, egymás után
ragaszd meg, figyelve a
pontos illesztésre és a ragasztó száradási idejére.
Ezzel a módszerrel
bármilyen alakú alapra
készíthetsz dobozt a következôk szerint. A meg
rajzolt alapra egyenként mérd fel a megfelelô
magasságú oldalakat, figyelve a merôlegességre.
Vastagabb kartonból készített doboznál ragasztási
fülek helyett az oldal elemeit ragasztószalaggal

erôsítsd össze. A tetszetôs kivitel érdekében cél
szerû ezeket a dobozokat kívülrôl borítani díszes
csomagolópapírral, vagy nagyobb méret esetén
tapétával.
Díszpárnahuzat függönymaradékból
Az anyag két végének szegése ferde szegôöltéssel

Az anyag mindkét végén, a rövidebbik oldala
mentén hajtsunk be kétszer másfél centimétert,
tûzzük meg gombostûvel és varrjuk le varrógéppel, ennek hiányában kézzel, ferde vagy rejtett
szegôöltéssel.

Elôfordulhat, hogy egy díszpárna már nem megy
a szoba színéhez, esetleg tönkrement, kiszakadt.
Nagyon egyszerûen kézzel is lehet újat varr
ni maradék anyagokból, esetleg a szobai sötétítôfüggöny maradékából.
Az anyag oldalának összetûzése a ráhajtással

Az anyag hosszabbik oldalának alját hajtsuk fel
45 centiméterre – ennyi a hosszúság fele –, majd
a maradék 15 cm átfedést hajtsuk rá felülrôl. Figyeljünk arra, hogy az anyag már beszegett részén a behajtás felülre kerüljön, mint ahogy azt a
képek is mutatják. Gombostûzzük össze az olda
lakat, és a szélétôl 4 cm-re varrjuk meg géppel
vagy kézi tûzôöltéssel mindkettôt.
A varratot erôsítsük meg a széleknél (varrat
kezdete és vége), valamint a ráhagyás szélénél.
Tervezés: Elsô lépés, hogy megmérjük a párnabel
sô méreteit, hogy meg tudjuk tervezni az új huzat
méreteit és az ahhoz szükséges anyag mennyisé
gét. Fontos, hogy a párna teljes kerületébôl induljunk ki.
Annak a párnának a méretei, amire a huzat ké
szül: 96 cm széles és 90 cm hosszú. A huzatnak át
kell érnie a teljes hosszúságot, plusz még kell egy
15 cm-es átfedés és a két felhajtásra 3-3 cm. Ha
ezt összeadjuk, 111 cm-t kapunk, ez lesz a szüksé
ges hossz. (Az utóbbi számok jó közelítéssel minden huzat varrásánál használhatók.)
A szélességnek a felét kell venni, hiszen a varrás
a párna két oldalán fog futni. Ugyanakkor foszlásra hajlamos anyagnál érdemes 4 cm ráhagyással számolni mindkét oldalon. A szükséges anyagszélesség tehát: a 96 cm szélesség fele plusz 8 cm,
azaz 56 centiméter.

Fordítsuk ki a huzatot, és helyezzük bele a
párnát.

Párna belehelyezése a huzatba
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Labda (gömb) régi pólókból
Ez a gömb 6 részbôl van összerakva, patchwork
technikával elkészítve. Ezt a testet célszerû ru
galmas kötött anyagból készíteni, és puha
anyaggal, például vattával kitömni. Terménnyel
kitöltve babzsákként is használható.

ki a héjakat a textilbôl, a sablonhoz képest minden oldalon 1,5 centiméteres ráhagyással, ahogy
azt a kép is mutatja.

A sablonra felfeszített anyag két nézetbôl

Szükséges anyagok: 6 db 18 cm x 8 cm befoglaló méretû kötött pamutanyag, legalább kétféle
színbôl. Ha babzsákként akarod használni, akkor
inkább erôs vásznat válassz. (Használd fel erre
a célra a háztartásban található kinôtt, szakadt
pólókat, melyek már másra nem használhatók.
Célszerû többféle, akár 6 különbözô színû, közel azonos vastagságú anyagdarabot választani.
Például a képeken látható labda alapanyagául
3 darab régi póló szolgált.) 6 db rajzlapból
kivágott sablon (alaklemez). Puha töltôanyag
vagy termény a labda kitöméséhez; varrócérna.
Szükséges eszközök: Vonalzó, ceruza, varrótû,
6 db gombostû, gyûszû, olló.
Az elkészítés menete:
Vágd ki a mellékletbôl a mintasablont! Rajzold
körbe egy rajzlapon 6-szor, majd vágd ki azokat!

Ennek a munkának a legnehezebb része az
anyag ráfeszítése a sablonra, különösen a sarkok
kialakítása. Elsô lépésként hajtsd rá merôlegesen
a sarokkal szemben lévô anyagot a sablonra, majd
ezt követôen hajtsd be egymás után a két oldalt.
Az így kialakuló sarkot varrd össze szorosan
2-3 öltéssel. Ez után futóöltéssel haladj a másik
sarokig, a lehetô legközelebb az anyag széléhez,
vagyis minél távolabb a sablon szélétôl. Ennél
a testnél a futóöltésnek nemcsak az a feladata,
hogy vezesse a cérnát, hanem össze is kell ráncolnia az anyagot. A saroknál az elôbb leírt módon
járj el, majd ráncold be az anyag másik oldalát is.
Ne ölts bele a papírsablonba, mert akkor nehe
zen tudod kivenni azt a végén! Figyelj arra, hogy
az anyag úgy feszüljön rá a sablonra, hogy a
héjforma és a hegyes sarkok gyûrôdésmentesen
megmaradjanak. A héjakban egészen az utolsó
oldal körbevarrásáig hagyd benne a gombostût,
csak a sablonnal együtt vedd ki azt.

Az elkészült
alkatrészek
A kivágott anyagra feltûzött sablon

Az alaklemezeket tûzd fel gombostûvel egy
anyagra, figyelve arra, hogy minden oldalon ma
radjon legalább 1,5 centiméteres távolság. Vágd
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Ha mind a 6 db sablont bevontad az anyaggal,
kezdd el összevarrni a testet!

Az utolsó összevarrandó oldal egy-egy harma
dát a két sarkából kiindulva varrd meg, hogy az
oldal közepén maradjon egy szintén egyharmadnyi rés.

Az elsô két elem összevarrása

Elôször 2 db elemet illessz össze a színével egy
más felé fordítva, és varrd össze az oldalt apró
ferde szegôöltéssel. Minél kisebb és sûrûbb az
öltéssor, annál tartósabb lesz a labdád!
Figyelj arra, hogy most se szúrd át a papírt.
A kifordított, kitömött gömb

A rés két oldalán erôsítsd meg a varratot, hogy
ne szakadjon fel kifordításkor, kitöméskor.
Szedd ki a maradék két sablont, és fordítsd ki a
labdát! Kezd el beletölteni a töltôanyagot. Figyelj
arra, hogy csak megfelelô mennyiségû töltôanyag
esetén lesz elég gömbölyû. Termény esetében in
kább a súlyra figyelj.
A harmadik elem illesztése

A következô héjat illeszd a már összevarrt
két elem egyikének oldalához, szintén a színükkel egymás felé fordítva. Varrd össze az oldalt.
Szedd ki a sablont a középsô héjból, és folytasd
a munkát a következô elemmel a már ismert módon. Most is vigyázz, hogy ne ölts a papírba.

A rés bevarrása

A rés az utolsó oldalon. Ezen keresztül kell kifordítani,
majd kitömni a gömböt

Varrd be az utolsó hézagot rejtett öltéssel.
Az utolsó öltés után varrd el a szálat, és a cér
na elvágása elôtt húzd azt át a gömb belsején.
Így, ha a cérna vége a test belsejébe kerül, nehezen fog kibomlani. Az elkészült labdát nézd
át alaposan. Ha találsz a varráson hézagokat,
azt javítsd meg kívülrôl tûzôöltéssel.
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Frottírállatka régi törülközôbôl
Elszakadt, de még jó állapotú törölközöket sem
kell kidobni. Lehet belôlük kéztörlô vagy akár a
kisebb gyerekek örömére frottírállatka. Ha mos
ható töltôanyaggal tömjük ki, könnyen tisztít
ható.

Vágd ki a halacskát az anyagból, a sablon raj
zához képest legalább 2 cm ráhagyással. Tûzd
össze gombostûvel a két felet, figyelve arra, hogy
a körvonalak egybeessenek.

A kifordított halacska
Halacska régi frottírtörülközôbôl

A halacska elkészítéséhez szükséges 25 cm*25
cm anyagdarab frottírból; puha, lehetôleg mosha
tó töltôanyag; 2 db 10 mm-es szem vagy kék hím
zôfonal a szemek hímzéséhez; fekete hímzôfonal
a száj hímzéséhez; a frottíranyag színéhez illô var
rócérna.

Varrd össze a két oldalt tûzôöltéssel a vonal mentén, figyelve arra, hogy a kifordításhoz, kitöméshez
használt rést ne varrd össze. A nyílás két szélén
erôsítsd meg a varratot. Fordítsd ki az állatkát.

Az elkészült állatka

Az anyagra rárajzolt szabásminta

Kifordítás után tömd ki az állatkát, majd varrd
össze a rést kívülrôl rejtett öltéssel. Ragaszd vagy
varrd fel, vagy hímezz szemeket. Ha kisebb gye
reknek adod ajándékba, inkább hímezd a szeme
ket, mert a kisgyerekek könnyen lerágják és le
nyelik az apróbb darabokat. Végül hímezd ki a
száját fekete hímzôfonallal száröltéssel.

Vágd ki a mellékletbôl a halacska sablonját.
Rajzold körbe az anyagon kétszer, úgy, hogy azok
egymás tükörképei legyenek. Vagyis a második
körberajzoláshoz fordítsd meg a sablont, ahogy
azt a kép is mutatja.

Az összetûzött alkatrészek
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Frottíranyag helyett varrhatod polár- vagy pa
mutvászon anyagból. Ha felnagyítod a szabásmintát, és a puha tömôanyag közé egy lehegesztett zacskóban sót vagy homokot, esetleg sódert
teszel, ajtókitámasztóként is használhatod.
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Tárgyak készítése
3D nyomtatással
Láttál már 3D nyomtatót mûködés közben?

Rövid ismertetô a 3D-s tervezésrôl
A számítógépek elterjedése elôtti idôszakban
rajztáblán, papírlapokon, kétdimenziós felüle
ten folyt a tervezés. A különbözô épületek, jár
mûvek, gépek, gépalkatrészek, használati tárgyak
tervezése gyökeresen megváltozott a digitális
technika megjelenésével.
Minden tárgyat meg kell tervezni elkészítése
elôtt, olyan minôségben, hogy az alapján el tudjon indulni a gyártás. A 3D nyomtató számára
megfelelô információt tartalmazó terveket
3D-tervezôprogram segítségével lehet készíteni.
Ezekbôl nagyon sok elérhetô ingyenesen az in
terneten. Célszerû olyan programot választani,
ami egyszerûen kezelhetô, és rendelkezik magyar
nyelvû menüvel. Most egy regisztrációval elér
hetô, letöltés nélkül használható CAD (számító
géppel segített tervezés) program segítségével
ismerheted meg a 3D-tervezést.
Étkezôasztal-makett tervezése 3D-tervezô
programmal
A lakásmaketted berendezéséhez szükséged lesz
egy étkezôasztalra, amit 3D nyomtatóval szeretnél elkészíteni. A nyomtatáshoz elôbb háromdi
menziós, azaz 3D modellt kell készíteni a tervezô
programmal. A tervezés az asztal befoglaló
méreteinek meghatározásával kezdôdik.
A lakásmakett többi részéhez igazodva a mé
retarány M 1:20, vagyis ami a valóságban 100 cm,
az a makettben 5 cm. Egy étkezôasztal 80 cm magas, ezért az asztalmakett legyen 40 mm széles,
60 mm hosszú és 40 mm magas. További méretek:
az asztallap vastagsága 4 mm, az asztalláb 4 mm
oldalú, négyzet keresztmetszetû.
A program a belépés után egy milliméter be
osztású munkasík felületet ad, amelyen elké
szítheted a tervet. A munkasík valójában nem
síklap, hanem háromdimenziós tér, amely dönt
hetô és forgatható, ezért a terv minden oldalról
kezelhetô. A tervezéshez a munkasíkon egy de
rékszögû vonalzót lehet elhelyezni, ami segít a

különbözô tárgyrészek elhelyezésében és mozgatásában. A tervezést különféle sablonidomok
(téglatest, gömb, henger, kúp, ék) segítik, amelyek tetszés szerint alakíthatók.
Elôször helyezz el egy téglatestsablont a mun
kasíkon a vonalzóhoz igazítva, ebbôl alakítha
tod ki az asztal lapját! A sablon automatikusan a
munkasík felületére helyezôdik.

Téglatestsablon méret
nyilakkal

Az asztallap kialakítása

Az idom sarkain látható négyzeteket egyenként mozgatva beállíthatók a tárgy méretei.
A három fô méret (40 mm széles, 60 mm
hosszú, 4 mm vastag) beállításával kialakíthatod az asztallapot.
Az asztalláb következik, amely legyen 4 mm
oldalú, négyzet keresztmetszetû. A 40 mm magas asztal lapvastagsága 4 mm, így a láb magas
sága (hossza) 36 mm legyen.

Egy új téglatestsablon
ból alakítsd ki a lábat

Négy lábra lesz szükség. A program lehetôséget ad az idomok egyenkénti másolására.
A lábakat egymástól megfelelô távolságra
(40x60 mm téglalap sarkain) helyezd el!
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Rövid ismertetô a 3D nyomtatási
technikáról

Lábak másolása

Már csak az asztallapot kell a lábakra helyezni
és összekapcsolni a részeket. Az idomokat a
háromdimenziós térben lehet felemelni és tet
szés szerint mozgatni.

Az asztallap felsô
szélén középen
látható fekete
kúpot megfogva
a szükséges
magasságba
lehet felemelni
a lapot

A 3D nyomtatóknak nagyon sok változata létezik
a szálolvasztásos asztali nyomtatóktól az ipari
fémalkatrész nyomtatásán keresztül a házépítés
re alkalmas betonnyomtatókig.
Itt most a szálolvasztással mûködô, iskolai és
otthoni környezetben használható gépekrôl ol
vashatsz.
A „3D”, vagyis háromdimenziós nyomtatás kü
lönbözik a tintasugaras és lézernyomtatástól. Nem
szöveget nyomtat papírra tintával, hanem meg
tervezett tárgyat üveglapra, mûanyag szálból.
Minden nyomtatóhoz tartozik egy szeletelô
program, amit a saját számítógépeden tudsz
alkalmazni. A szeletelôprogram a 3D-terv (stl fájl)
adataiból a modellt rétegekre bontva elkészíti a
nyomtatófej irányításához szükséges utasításso
rozatot (útvonaltervet) „gcode” fájlformátumban. A kész gcode fájlt egy pendrive közvetítésé
vel lehet a nyomtató számítógépére tölteni.

Azután a lapot a lábak
tetejére kell csúsztatni

A háromdimenziós modell így öt különálló
részbôl áll. A programmenü segítségével kapcsold
össze a részeket egy egységgé!

A kész asztal
A 3D nyomtató részei: saját számítógép, nyomtatófej,
nyomtatófejet mozgató mechanikus szerkezet, tárgyasztal,
gépváz, nyomtatószálorsó

A kész modellnek adj nevet, ékezet nélküli
karakterek felhasználásával. Néhány 3D nyomtató
ugyanis nem fogadja el az ékezetes betûkkel
címzett fájlokat. A kész tervet „stl” formátumú
fájlban mentsd el egy külön mappában a számítógépeden. A 3D nyomtatók szeletelôprogramjai
ezt a fájlformátumot használják.
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A nyomtató fej az iskolában használt ragasztó
pisztolyhoz hasonlóan megolvasztja a mûanyag
szálat, és a program utasításai szerint mozogva,
rétegenként a tárgyasztalra építi fel a munkada
rabot (asztalmakettet). A nyomtatófej másodper
cenként 4-5 cm utat tesz meg, a rétegvastagság
0,2-0,4 mm. A kész munkadarab nem tömör tárgy,
hanem kívül sima falú, belül rácsos szerkezet lesz.

A szükséges hômérséklet elérése után a menü átvált, és lehetôvé teszi a pendrive listájából kiválasztott tárgy nyomtatásának elindítását. A 3D nyom
tató önmûködôen, emberi beavatkozás nélkül építi
fel a tárgyat.

Az asztallap már
kész, a lábak
nyomtatása
következik

A nyomtatófej három irányban, x, y, z tengelyek
mentén mozog

A nyomtató PLA vagy ABS anyagú, 1,75 mm
vastag szál, amely különféle színekben, általában
0,75 és 1 kg tömegû tekercsekben kapható.

A gép az asztallábakat nyomtatja, közben a felirat jelzi,
hogy a tárgyasztal forró
A gép befejezte
a nyomtatást

Az asztalmakett nyomtatása
A szeletelôprogramban a megtervezett asztalt
meg kell fordítani (lapjával lefelé, lábakkal felfe
lé), mert a nyomtató az asztallapot a levegôben
nem tudja nyomtatni (felépíteni). A szeletelô
program becslése szerint a nyomtatási idô körülbelül 29 perc, az anyagfelhasználás 3,1 m, körülbelül 9 gramm az 1,75 mm átmérôjû PLA szálból.
A gép bekapcsolása és a pendrive csatla
koztatása után várakozni kell, amíg a nyom
tatófej és a tárgyasztal felmelegszik a szükséges
hômérsékletre.

A kész
asztalmakett

A nyomtatófej hômérséklete 215 °C,
a tárgyasztalé 60 °C. Nem szabad
hozzájuk érni!

A szeletelôprogram által becsült nyomtatási
idô és anyagfelhasználás, valamint a valós mun
kaidô és anyagfelhasználás között lehet eltérés.
3D-s nyomtatással a lakásmakett többi bútorát is
el tudod készíteni, esetleg más berendezési tár
gyat is tudsz készíteni. A 3D nyomtatóval legyártott lapok az anyagnak megfelelô ragasztóval
összeragaszthatóak, így a szükséges bútorok egy
részét érdemes lapokból legyártani, majd összeállítani.
A nyomtató kijelzôje, menü: H a nyomtatófej hômérséklete,
B: tárgyasztal hômérséklete

A18 Tárgyak készítése 3D nyomtatással

71

A19

Világunk – 20 év múlva
Év végi összefoglalás

Az elmúlt két évben nagyon sokat megtudtál a
településekrôl, a települést alakító tényezôkrôl.
Többször is szemügyre vetted otthonod, iskolád
környezetét, az utcákat, tereket, utakat.
Megismerkedtél a lakások tervezésénél, építé
sénél és berendezésénél követendô elôírásokkal,
szabályokkal, követelményekkel.

Munkálkodás
A tanév zárásaként ezen az órán végezzetek
kutatást kis csoportokban, az alábbi témakö
rök valamelyikében:
• A jövô városai
• A jövô közlekedése
• A jövô szolgáltatási
• A jövô munkahelyei
• A jövô otthonai

A jövô városainak meg kell felelniük a klímaváltozás és a környezetvédelem kihívásainak.
A nagyvárosok lakossága csökkenni fog. Az emberek a külvárosokba, elôvárosokba költöznek,
ahol könnyebb a fenntarthatóság feltételeinek
megfelelni. Az elôvárosokban kisebbek és olcsóbbak lesznek az épületek. Újabb, azaz innovatív megoldások segítik az energia-, víz- és élel
miszer-gazdálkodást. Az utakon kevesebb lesz
az autó, nô a növényekkel beültetett területek
aránya. Több park és közösségi kert lesz. Az intelligens utcai lámpák pedig gazdaságossá és kör
nyezetbaráttá teszik a köztéri világítást.

Gondolatébresztônek mindegyik témakörben olvashattok egy rövid ismertetôt, hogy
egyes tudósok miben látják az adott területen
a közeljövô változásait. Természetesen vannak
másfajta elképzelések is, hiszen senki sem tudhatja, hogy milyen lesz a jövô pontosan. Olvassátok el, keressetek hozzá még anyagokat.
Elôvárosi lakókörnyezet

Okosváros

Okosközlekedés

Óriási szuperfák („Supertrees”) Szingapúrban
Önvezetô autók az utakon
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A lakosság nagy részének nem lesz saját autója,
mert a közösségi, bérelhetô elektromos autókat
használja. Ezeket a város szélén, napelemes par
kolókban tárolják, így nincs szükség garázsokra.
Ezek az autók alapvetôen önmûködôk lesznek,
és telefonos alkalmazással rendelhetôk házhoz.
A teherszállítás egy részét nem gépkocsival, hanem csomagküldô drónokkal fogják megoldani,
ami jelentôsen csökkenti az utak forgalmát.

Okosszolgáltatások
A bevásárlásról és a szórakozásról a jövôben sem
kell lemondani, a jövô intelligens városai sem kép
zelhetôk el új generációs szolgáltatási központok
nélkül.

Bevásárlóközpont

Megnô a közösségi közlekedés szerepe. Az elô
városokból a hyperloop segítségével lehet majd a
belvárosba, vagy más városokba eljutni. A hyper
loop a hagyományos vasutakat kiváltó rendszer,
amelyben vákuumcsôben, légpárnás kapszulák
ban utaznak az emberek 1000 km/óra feletti se
bességgel. Ha ezt az elképzelést mégsem lehet
megvalósítani, a már meglévô maglev (lebegô
mágnesvasút) is kiváló alternatíva, igaz ennek az
átlagsebessége várhatóan „csak” 500 km/óra.

Az online kereskedelem mellett az emberek
továbbra is szeretnek plázába járni. Az okosplá
zában a legfejlettebb helymeghatározó és navi
gációs rendszer könnyíti meg a parkolást, mobil
applikáció segíti a tájékozódást – épületen kívül
és belül egyaránt. A divatüzletek mellett élelmi
szer-áruház, éttermek, kávézók, multiplex mozi,
fitneszterem, gyermekjátszóház és egyéb szolgál
tatások széles köre várja majd a látogatókat.
A szolgáltatók igénylik a vásárlói visszajelzéseket,
és ezek figyelembevételével fejlesztik majd szol
gáltatásaikat, és próbálnak versenyképes árakat
kialakítani.

A jövô vonata

Robotfelszolgáló egy étteremben

Csomagszállító drón

A19 Világunk – 20 év múlva
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Okosmunkahely
Ma elsôsorban munka miatt tömörülünk városokba, de ehhez a jövôben nem kell annyit utazni,
vagy a közös munkához egy térben tartózkodni.

Háztartási robot a konyhában

Az intelligens otthonokban a lakás nagyobb
rendszerei, például a fûtés, a világítás, a háztartási gépek egy közös egységet alkotnak, melyeket
hanggal lehet irányítani, Illetve az esetek nagy részében már erre sem lesz szükség. Mesterséges intelligencia fog gondoskodni arról, hogy a lakásban
minden tökéletesen rendben legyen, mûködjön.
Munkamegbeszélés

Azokon a munkahelyeken is, ahol elengedhe
tetlen a személyes jelenlét, például a gyárakban,
egyre nagyobb szerep jut a mesterséges intel
ligenciának. Az ember munkája helyett még
jobban a robotoké lesz a fôszerep. A tárgyak,
épületek egyre nagyobb része 3D nyomtatási
technológiával fog készülni. A jövôben csúcsrobo
tok végzik a mezôgazdasági munkák nagy részét
is. Ugyanakkor nagyobb jelentôsége lesz a kisebb
területeket mûvelô biogazdálkodóknak és a kéz
mûves termékeknek.

Mezôgazdasági robotok

Okosotthon
A háztartások egyre inkább önellátóak lesznek.
A szükséges energiát napelemek termelik. Mi
vel az emberek otthonról dolgozhatnak, egyre
fontosabb lesz számukra, hogy szép, vidéki kör
nyezetben éljenek. Újraéled a kertkultúra és hob
bikertészet. Sokan otthon fogják megtermelni
az általuk elfogyasztott zöldségeket, gyümölcsö
ket. A kisebb használati tárgyaikat is saját ma
guk fogják elkészíteni 3D nyomtató segítségével.
A személyes kapcsolatok egy része is a virtuális tér
be helyezôdik át.
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21. századi otthon

Munkálkodás
Beszéljétek meg közösen, hogy mit gondoltok errôl a felvázolt jövôképrôl, találtok-e
benne ellentmondást, mennyire tartjátok
megvalósíthatónak, illetve tetszene-e nektek
a tudósok által elképzelt jövô. Ez az óra arra
is alkalmas, hogy megbeszéljétek az év elején
tett, környezettudatossággal kapcsolatos fo
gadalmaitok teljesítését. Mindenki lapozzon
vissza a vállalásaihoz, és értékelje azok betar
tását. Közösen beszéljétek meg, hogy milyen
változásokat hozott környezettudatossági
program, milyen eredményei lettek. Szavazással döntse el a csoport, hogy kinek ítéli meg
a legkörnyezettudatosabb osztálytárs címet.

Ha találtatok olyan területeket, ahol sikerült
látható eredményeket elérni, már hasznos volt az
éves munkátok, tettetek a fenntarthatóságért. A
nyári szünetben, a pihenés, nyaralás, a feltöltôdés közepette se feledkezzetek el arról, hogy a
környezettudatosság nem kampány, hanem mindennapjaink része. A jövônk akkor lesz okos, ha az
erôforrásokat okosan használjuk fel.
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T1

Ember és környezete
Milyen hatások értek ma a környezetbôl?
Ezek kellemes vagy kellemetlen hatások voltak?

A környezet mindazon tényezôk összessége,
amelyek egy adott élôlényre tényleges hatással
vannak vagy lehetnek. Ebbôl a meghatározásból sejthetô, hogy a környezetre sok-sok dolog
bonyolult kölcsönhatása jellemzô, azaz e téren
rendszerben kell gondolkodnunk.
1. Sorolj fel olyan dolgokat, melyek nem részei a
környezetednek (azaz nincsenek és nem is le
hetnek hatással rád)!
Az emberre ható környezeti tényezôket három
csoportra szokták osztani. Az elsô csoportba tarto
zók a természeti környezet elemei. Ide sorolhatók
például az élôvilág szereplôi, a kôzetek, az idôjá
rás, a Föld mágneses mezôje. Ezek már az emberi
társadalmak kialakulása elôtt is léteztek, ám az
emberi tevékenység is hat rájuk. Gondoljunk pél
dául az egész Földre vonatkozó globális felmele
gedésre, általában a környezetszennyezésre vagy
az erdôk kiirtására.

A harmadik csoport tényezôi a mesterséges
vagy technikai környezetet alkotják. Ezek a hatá
sok a technika fejlôdésével folyamatosan változ
nak. A mai ember számára talán a legfontosabb
hatások a technikai környezetébôl jönnek.

természeti
környezet

társadalmi
környezet

mesterséges,
technikai környezet

A fenti ábrán a nyilak azt jelzik, hogy az egyik
„szereplô” hat a másikra, minden részbôl minden
hova mutat nyíl. Nézzünk néhány példát!
• Egy embert megcsíp egy kullancs (a természeti
környezet hatása az emberre).
• Az ókorban a városok a folyók mentén alakultak ki (a természeti környezet hatása a társa
dalmira).
• Egy ember házat épít (az ember hatása a természeti környezetre).
• Gerincferdülése lesz valakinek a helytelenül
kialakított számítógépes munkahelye miatt
(a technikai környezet hatása az emberre).
2. Keress további példákat mindegyik hatásra!

Útépítés erdôben

A második csoportba tartozó tényezôk alakítják
a társadalmi környezetet. Az innen érkezô hatá
sok a történelem során folyamatosan változtak.
De a változás nem csak ilyen nagy idôléptékben
lényeges. Az egyes emberek kapcsolata a többi
ekkel élete során is sokat változik. Lényegében
ezek a többi ember, az intézmények és a kultúra
hatásai az egyes emberekre.
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Az embert érô környezeti hatásokkal nagyon
sok tudományág foglalkozik. A teljesség igénye
nélkül néhány:
Természeti
környezet

Társadalmi
környezet

Mesterséges
környezet

biológia,
fizika, kémia,
geológia,
csillagászat

történelem,
szociológia,
pszichológia

mûszaki tudomá
nyok: építészet,
gépészet,
elektronika

Minden tudományágnak van saját eszközrendszere és vizsgálati területe. A technika és tervezés
tantárgy leginkább a mesterséges környezet és az
ember kapcsolatával foglalkozik. A mesterséges
környezet sajátos tulajdonsága, hogy a hatást
gyakorló tényezôket az ember hozta létre, így a
hatások befolyásolása is az embereken múlik.
Kölcsönhatás a környezettel
Minden élôlény megpróbál válaszolni a környezeti
hatásokra. Sok állat odúba vagy barlangba húzó
dik védelmet keresve. Bizonyos állatok jelentôsen
átalakítják környezetüket, például az egyes fo
lyószakaszokat elrekesztô, hódvárat építô hódok.
Azonban tagadhatatlan, hogy közös környeze
tünkre a legnagyobb hatást az emberi tevékeny
ség fejti ki.
Az élôlények többsége az évezredek során kü
lönbözô technikákkal alkalmazkodott a környe
zetéhez. Az ember „trükkje” az, hogy a történe
lem kezdete óta a szükségleteinek megfelelôen
jelentôsen átalakítja a környezetét.
Az ember környezetátalakító tevékenysége sok
esetben komoly károkat okoz. Sajnos napjaink
ban ezek a hatások már nemcsak a természeti
környezet, hanem az ember számára is visszafor
díthatatlan káros következményekkel járnak.
Csak néhány példa. A meggondolatlan erdôtele
pítések, illetve a behurcolt idegen növényfajok
miatt nô az allergiás megbetegedések száma. Bi
zonyos területek alkalmatlanná válnak az emberi
életre a szennyezett víz és talaj miatt.

Szélmalmok és tulipánok (Hollandia)

A magyarországi Tisza-tó – eredeti nevén Kiskö
rei-víztározó – létrehozásával a Tisza szabályozá
sán kívül a térség energiaellátását is meg kívánták
oldani. Ma már turisztikai központ is, a Hortobágyi
Nemzeti Park része.

Tisza-tó

A közeljövô fontos – talán az egyik legfonto
sabb – kérdése, hogy a technikai fejlôdést sikerül-e
olyan mederben tartani, hogy az ne okozzon ka
tasztrofális károkat a természeti környezetben.
Egyszerûnek tûnô, de nem járható út a technikai eszközök használatának elvetése. A mai kor
embere természeti és társadalmi környezetében
már nem élhet technika, illetve technikai ismeret
nélkül. Másképpen kifejezve: a jövô emberének
környezettudatos technikahasználóvá kell válnia.

Munkálkodás

Emberi tevékenység által tönkretett terület

Elemezzétek az alábbi rajzot, amit a mellékletben nagyobb méretben is megtaláltok!
Beszéljétek meg, hogy milyen környezeti hatá
sokat figyelhetôk meg rajta!

De nem csak negatív példák vannak. Hollandia
neve összenôtt a szélmalmokkal és a tulipánokkal. Azt azonban nem mindenki tudja, hogy a szélmalmokat nemcsak a gabona ôrléséhez vagy a fa
fûrészeléshez használták, hanem a víz szivattyú
zásához is. Nagy szerepet játszottak abban, hogy
a tenger visszaszorításával növeljék a termôföld
területét.

T1 Ember és környezete
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T2

Mit kezdjünk a hulladékkal?

Megelôzés
Újrahasználat
2.

1.
Hasznosítás
3.

Energetikai hasznosítás

Deponálás (lerakás)

4.

Mi jut eszedbe a rajzról? Milyen címet adnál neki?

5.

A nyitóképen lévô ábra címe „Hulladékhierarchia”, és a hulladékok kezelésének lehetôségeit
mutatja be fontossági sorrendben. Ezzel az ábrá
val már találkozhattál az 5. osztályos Technika és
tervezés tankönyvben. Most ismerkedjünk meg
közelebbrôl a dobogón állókkal, az elsô helyezet
tôl az utolsóig.
Megelôzés
A megelôzést tekintjük a hulladékgazdál
kodás elsô lépésének, hiszen az a hulladék
okozza a legkevesebb gondot, ami nem is
keletkezik. A hulladékképzôdés megelôzésének lehetséges módjai:
• A termékek csomagolásából adódó hulladékok
mennyiségének csökkentése. Ezt a betétdíjas
termékek alkalmazásával, valamint a kisebb
környezeti terhelést okozó anyagok használatával lehet elérni. A papírból készült csomagolóanyag sokkal hamarabb lebomlik, mint
egy nejlonzacskó. Fontos, hogy kerüljük a felesleges csomagolást, például bevásárláskor vigyünk magunkkal textiltáskát vagy kosarat, és
akkor nem kell mûanyag szatyrot venni.
• Hosszú élettartamú, javítható termékek alkal
mazásával elérhetô, hogy kevesebbszer kell
jen új eszközöket vásárolni. Így a csomago
lóanyagokból és az elhasznált eszközökbôl
származó hulladék mennyisége is csökkenthetô.
• A fogyasztás mérséklésével, a tudatos termék
választással is csökkenthetô a hulladékok
mennyisége.

már feleslegessé vált tárgyakat elajándékozzuk, illetve eladjuk.
Hasznosítás
Hasznosításnak lehet tekinteni, ami
kor egy tárgyat némi átalakítás után
más formában, más feladatra átalakítva használunk, például amikor
raklapokból készítünk kerti bútort.
A háztartásokban keletkezô hulladékok körülbelül 35%-a ipari méretekben is anyagukban újrahasznosítható, vagyis papír, textil, mûanyag, üveg
vagy fém. A hulladékok hasznosításának feltétele,
hogy a különbözô típusú hulladékokat külön-kü
lön gyûjtsük. Sajnos ezek egy része is a háztartási
szemétben végzi, mert csak alig 17%-át gyûjtjük
elkülönítetten (idegen szóval: szelektíven).
A szerves anyagok ártalmatlanításának legjobb módja a komposztálás, azaz a megfelelô
körülmények közötti lebontás. Ez is újrahasznosítás, mert a folyamat végén felhasználható
anyag, termôtalaj lesz belôle. Ráadásul komposz
tálni akár lakásban, erkélyen is lehet. Kapható
olyan kis méretû komposztálóvödör, ami elnyeli
a szagokat. Az érés után tartalma a földbe ásva
humuszos talajjá alakul, amibe lehet virágokat,
esetleg fûszernövényeket is ültetni.

Újrahasználat
Ez esetben az adott terméket, csomagolást
– átalakítás nélkül – újra ugyanarra a feladatra
lehet használni, mint amire eredetileg gyártották. Ennek leggyakrabban emlegetett példája a visszaváltható betétes üveg.
De ide tartozik az is, ha a meghibáso
dott készüléket megjavíttatjuk és tovább
használjuk, vagy ha a megunt, számunkra
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Beltéri komposztálóvödör

Energetikai hasznosítás
Az energetikai hasznosítás a hul
ladék megfelelô körülmények kö
zötti elégetését jelenti. A hulladék
bizonyos részei éghetôek, így ezek
energiatermelésre is használhatók.
Az égetés másik elônye, hogy a ve
szélyes hulladékokat is többnyire ártalmatlanítani
tudja. Hátránya, hogy az égetés során keletkezô
gázok szennyezik a környezetet, ha az égetô füstszûrô berendezése nem mûködik megfelelôen. Az
elégetett anyagokkal azonban nyersanyagokat
veszítünk el.
Deponálás (lerakás)
A hulladéklerakás – deponálás – áll
a fontossági sorrend utolsó helyén.
Ez a hulladékok megfelelô körül
mények közötti, többnyire végleges
tárolását jelenti. Ennek során a ve
gyes hulladékot egy jól elhatárolt
területre szállítják, és ott egy vizet
át nem eresztô anyaggal bélelt gödörben lerak
ják. A lerakónak olyannak kell lennie, hogy az
ott tárolt anyag ne szennyezhesse a környezetet.
Ez sokszor igen költséges megoldást jelent, mert
nagy a helyigénye, a lerakott anyagok esetleges
késôbbi újrahasznosítása drága, a környezetet
porral és bûzzel szennyezi.
A háztartási hulladékok legfeljebb 35%-ának
kellene a lerakóba kerülnie, de ez a szám a való
ságban sokkal nagyobb.
A háztartási hulladékok
összetétele

letkezô hulladékok közül csak azok kerüljenek
elégetésre vagy a lerakóba, melyek már semmi
másra nem használhatóak. De errôl nem beszélni
kell, hanem cselekedni!
Munkálkodás
Beszéljétek meg közösen vagy kisebb csoportokban, hogy ti, személy szerint mit tudnátok
tenni a hulladék mennyiségének csökkentése,
az újrahasználat vagy a hasznosítás érdekében.
Ilyenekre gondolunk:
– Jobban vigyázok az iskola bútoraira, hogy
ne menjenek olyan hamar tönkre.
– Vigyázok az iskolaszereimre, nem hagyom
el a dolgaimat.
– Figyelek arra, hogy a technika és tervezés
tanórán úgy dolgozzak, hogy minél keve
sebb hulladék keletkezzen.
– Az uzsonnámat nem eldobható csomagolás
ban, hanem elmosható dobozban hozom.
– Az italautomatából nem eldobható pohárba, hanem a saját poharamba töltöm az
innivalót.
– Szelektíven gyûjtöm a szemetet, és erre fi
gyelmeztetek másokat is.
– Az almacsutkát a komposztálóba dobom.
– Csapvizet iszom, így nem vásárolok PET-pa
lackba töltött vizet.
– Étkezéskor annyi ételt veszek ki magamnak,
amennyit meg is tudok enni.
Nektek biztos lesz még rengeteg, ezeknél
sokkal jobb ötletetek is. Ezeket mind írjátok
fel, és tûzzétek fel egy nagy táblára. Olyan
vállalásokat keressetek, amelyeket nem kam
pányszerûen, hanem folyamatosan kell csi
nálni. Ezután mindenki válasszon ki öt olyan
fogadalmat, amit az egész év során be tud tartani. Egy fogadalmat természetesen többen is
választhatnak. Írjátok fel ezeket a füzetetek
be! Év végén lapozzatok vissza, és közösen be
széljétek meg, hogy kinek mennyire sikerült
azokat betartani. Akinek a leg
jobban sikerült,
megkaphatja a
legkörn yez et
tudatosabb osz
tálytárs címet.

A fenntarthatóság, a saját jövônk érdekében
fontos cél, hogy a háztartási hulladékok meny
nyisége csökkenjen. Azt is el kell érni, hogy a ke

T2 Mit kezdjünk a hulladékkal?
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T3

Munkavégzés
Van olyan idôsebb rokonod, ismerôsöd, akinek
gyakran fáj a lába vagy a háta, nehezen tud mozogni?

Az idôsebbek a szervezetük „elhasználódása”
miatt nehezebben tudnak mozogni, ami gyakran
még a mindennapi tevékenységük elvégzését is
gátolja. Az évtizedes megterhelés a mozgásszer
vek kopásához vezet. A biológiai öregedés elke
rülhetetlen, de lassítható.

Már most sokat tehetsz azért, hogy ezt a folya
matot lelassítsd. Figyelj arra, hogy minden tevé
kenységedhez megtaláld a megfelelô eszközt és
a lehetô legkevesebb izommunkát igénylô testtartást és mozdulatsort.
Az emberi munkavégzés törvényszerûségeivel az ergonómia tu
dománya foglalkozik. Kutatásai középpontjában az „elfáradás
mentesen végezhetô” munka feltételeinek meghatározása, azaz az
optimális munkamódszerek és optimális munkahelyi környezet ki
alakítása áll.

Az emberi test minden mozdulata az izmok
mûködésének eredménye. Nyugalmi állapotban
az izmok feszültségmentesek, lazák, a vérkerin
gés normális. Terhelés, például munkavégzés ese
tén az izmok megfeszülnek, a vérnyomásértékek
nônek. A kedvezôtlen testtartás lehetséges kö
vetkezménye a megnövekedett energiaigény, a
vérkeringési rendszer nagyobb igénybevétele, a
korai kifáradás, hosszabb távon az egészségkáro
sodás, például az ízületek, csontok torzulása.
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A munkakörnyezet kialakítása
A te munkahelyed elsôsorban az iskola, és az
ottani „munkát” leggyakrabban egy széken
ülve végzed. Az ülô testtartás elônye, hogy a
kezek szabadon mozognak, a láb nem nagyon
fárad. De az ülô testtartás is sok izmot és ízüle
tet vesz igénybe.
Az emberi test a dinamikus, erôteljes moz
gásra, az állásra vált alkalmassá, igazán pihenni
fekvô helyzetben képes. Ezért szinte lehetetlen
megfelelô széket tervezni. A jó ülôhely kialakí
tásának kulcskérdése a gerinc megfelelô hely
zete. A csecsemô még egyenes gerinccel szü
letik, csak a felüléssel, a mászással, a járással
együtt alakul ki a gerincoszlop jellegzetes S
alakja. A görbületek teljes kialakulása csak a
serdülôkorban és utána fejezôdik be. Ezért sem
mindegy, hogy milyen az a szék, amin ülsz.
Álló testhelyzetben a vázizomzat tartja a felsôtestet, üléskor
azonban ez nem mûködik, ezért a szék támlájának kell azt meg
támasztania. Állás közben az izomzat mozgásban van, egyenletes
az igénybevétele, míg merev ülésnél az igénybevétel statikus, így a
sejtek kevés oxigént kapnak. Ezért kell a mozgásgazdag ülés. Állás
közben a lábak vérkeringése egyenletes, ülésnél a fenék és a comb
nyomásnak van kitéve, ami gátolja a vérkeringést.

A megfelelô ülés jellemzôi:
• A gerincoszlop oldalról néz
ve ívelt és kissé elôredôlt.
• A felkarok – laza tartásban – közel függôlegesek.
• Az alkaroknak vízszintes
helyzetben kell lenniük az
asztallap magasságában.
• A combok közel vízszinte
sek.
• Az alsó lábszárak kényel
mesen, közel függôlege
sen állnak.
• A talpak kényelmesen megtámaszkodnak a
padlón vagy a lábtámaszon.

A jó szék háttámlája megtámasztja a felsô
testet a gerincoszlop 4–5. csigolyájánál, a lapocka
alatt, a gerincoszlop legnagyobb hajlatánál. Ez
a távolság az ülôlaptól általában 18–24 cm közé
esik. Ülôlapja elég széles és mély – a szélének 10
centiméterrel a térdhajlat mögött kell lennie –,
enyhén lejt, az eleje kissé lekerekített. Nem tapad
a padlóra, hogy könnyen fel lehessen állni róla.
Magassága 44–54 cm között állítható, hogy a
talp derékszögben vagy kissé behajlítva teljes
egészében leérjen a talajra. Amennyiben az asztal magassága nem teszi lehetôvé, hogy a talp
leérjen a padlóra, lábtámaszt kell alkalmazni.
Az a lábtámasz, amely a székhez van rögzítve
(pl. bárszék), nem megfelelô, mert nem biztosít
a lábnak elegendô mozgási szabadságot.

Munkálkodás
Ellenôrizzétek, hogy az a szék, amin ültök, er
gonómiai szempontból megfelelô-e! Ha lehet
séges, állítsátok be a megfelelô ülésmagasságot!
Fogalmazzátok meg, hogy mely szempontoknak felel meg, és melyeknek nem!
Válasszátok ki a csoport legmagasabb és
legalacsonyabb tagját, és állapítsátok meg,
hogy mekkora különbség van a számukra
megfelelô székek között!

Nem elég a helyes
ülés, az asztal magassá
gának is megfelelônek
kell lennie. Nem meg
felelô magasságú asz
talnál nem lehet helyes
testtartásban dolgozni,
étkezni.

A munkafelület magasságát úgy kell megvá
lasztani, hogy az a dolgozó könyökmagas
ságában legyen. Ha munkavégzéshez nem
vízszintes, hanem lefelé irányuló mozdulat
szükséges – mint például gyúrásnál –, kb. 10-15
cm-rel alacsonyabban legyen a felület.
Az olyan munkát, ami kevesebb erôt vagy na
gyobb pontosságot igényel, esetleg hosszabb
ideig tart, ülve végezzük! Erôt és helyet igény
lô munkáknál (például fûrészelés, vastagabb,
keményebb anyagok vágása stb.) jobb az álló
munkavégzés, mert ilyenkor több izomcsoport

kapcsolható be a munkába, azaz nagyobb erôt
lehet kifejteni.
A munkapad anyaga, kialakítása meg kell, hogy
feleljen a rajta folyó munka jellegének. Méretének igazodnia kell a használó testi adottságaihoz.
A munkalapok hosszának és szélességének meg
állapításánál elsôdleges szempont az úgynevezett
fogási tér, ami elsôsorban a munkavégzô karjának
hosszúságától függ. A fogási téren belül is megkülönböztetünk úgynevezett „belsô” és „külsô”
fogási tereket. A belsô fogási tér a behajlított kö
nyökkel, a külsô fogási tér a kinyújtott karokkal
elérhetô terület. Normális munkavégzés a belsô
fogási térben történhet. Nagy figyelmet igény
lô munkákhoz a test elôtti, a felkarok által elér
hetô terület az optimális. A külsô fogási térben
– karnyújtásnyira – a munkavégzéshez szükséges
szerszámokat, eszközöket lehet elhelyezni. Ez azt
jelenti, hogy a munkaasztal szélessége 50-60 cm,
hosszúsága 90 és 130 cm között van.
Külső fogási tér

Belső fogási tér

50
Kartávolság

30

30

Vállszélesség Alkarhossz

Optimális munkaterület

A jó és megfelelô megvilágítás a mindenkori
feladattól függ. Finom munkákhoz, ahol szüksé
ges a szemkontroll (pl. varrás, írás, olvasás), a tárgy
és a szem optimális távolsága 25–40 cm. A szükséges megvilágítási erôsség a tárgy nagyságától
függôen változik. Minél nehezebb a látási fel
adat, minél kisebbek a részletek és minél csekélyebb a kontraszt, annál inkább növelni kell a
megvilágítás erôsségét. A rossz megvilágítás,
a kevés fény, a tükrözôdés, az árnyékok, azaz
a nem megfelelô látási körülmények miatt a
szem izomzata idô elôtt kifárad, majd fejfájás,
idegesség jelentkezik, a teljesítmény romlik.
A megvilágításerôsség annak a mértéke, hogy egy adott felület
re mennyi fény jut. Mértékegysége a lux (lx).

A munkavégzés az átlagosnál nagyobb oxigénfelvétellel jár, amit zárt térben szellôztetés
sel lehet biztosítani.

T3 Munkavégzés
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Munkamódszerek
Kerülni kell a fej felett végzett munkát, például
tárgyak felrakását vagy levételét magasabb
polcokról. Ilyen esetben létrát vagy fellépôt kell
használni.

Munkálkodás
I. Nézzétek meg az ábrákat, és fogalmazzátok meg a helyes és hibás testtartás közötti
különbséget!

Egy magasra helyezett áru
az üzletben

Nehéz tárgyat csak
egyenes háttal, hajlított
térddel, lassú, egyenletes
felemelkedéssel szabad
megemelni. A terhet
mindig biztonságosan,
vagyis egész tenyérrel
megmarkolva kell meg
fogni.

1.
Állj a teher mellé
kissé szétterpesz
tett lábakkal! He
lyezkedj kiegyen
súlyozott guggoló
helyzetbe, egyene
sítsd ki a hátadat,
feszítsd meg a hátés hasizmokat!

2.

3.

A lábak kiegyene
sítésével emeld fel
a terhet!

Egyenesítsd
fel a felsôtes
ted!

A helyes teheremelés
módszere

Ügyelni kell arra, hogy a teher középpontja
a lehetô legközelebb legyen a testhez. Nagy
tömegû, terjedelmes terhet nem a test elôtt,
hanem vállon vagy háton kell szállítani. A hát
szállítás közben sem görbülhet. A kézben való
szállításnál jobb megoldás a kerekes, görgôs
szállítóeszköz használata.
A túl gyors vagy túl lassú mozdulatok idô elôtti
elfáradáshoz vezetnek, ezért figyelni kell az op
timális munkavégzési sebességre is. A munka
során fellépô fáradtságérzet a szervezet védekezô és jelzô funkciója. Ekkor csökken a figyelem,
a mozdulatok koordinálatlanná válnak, nagyobb
a hibázás és a balesetek veszélye. A kifáradás pi
henôszünetek közbeiktatásával, más-más telje
sítményt megkövetelô, más-más izomcsoportot
megmozgató munkával megelôzhetô.
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II. Nézzétek meg a képeken látható teherszállítási módokat! Rakjátok sorrendbe asze
rint, hogy melyik veszi igénybe legjobban a
szervezetet! Kezdd a leginkább megterhe
lôvel!

1.

2.

3.

4.

T4

Eszközök kiválasztása
Melyek az eredményes munkavégzés feltételei?

Minden tevékenységhez meg kell találni a megfelelô eszközt és a lehetô legkevesebb izommun
kát igénylô testtartást és mozdulatsort. Egy rosszul
megválasztott eszköz vagy egy jó eszköz helyte
len használata feleslegesen terheli a szervezetet,
sôt egészségünk vagy az eszköz is károsodhat.
Milyen a jó szerszám?
A kiválasztott eszközzel szemben támasztott el
várások:
• Elvégezhetô legyen vele az a feladat, amire
tervezték, azaz feleljen meg a funkciójának.
Egy rossz minôségû szerszámmal nem lehet
jó munkát végezni. Legyen használható állapotú, például vágáshoz, fúráshoz éles, meg
felelô méretû (pl. szereléshez, fúráshoz), ép
szerkezetû. Alkalmas legyen a kívánt mûvelet
szükséges minôségben való elvégzésére.

Sövényvágó

• Méretei igazodjanak a megmunkálást végzô
testrészhez, illetve a munkát végzô méreteihez.
A jól kialakított szerszám nyelének alakja
igazodik a kéz természetes tartó helyzeté
hez. Figyelembe veszi, hogy a használója
jobb- vagy balkezes.

Kés élezése
Ergonomikus egér

• Használata a lehetô legkisebb erôkifejtést
igényli.
A kézben tartott szerszám legyen könnyû!
A kisgépek kezelése legyen egyszerû! A kézi
szerszámok markolata legyen megfelelô vastag
ságú, hosszúságú és alakú a könnyû használha
tóság érdekében.

• Legyen biztonságosan használható.
A szerszámok markolata legyen megfelelô ér
dességû, vagy fedje védôburkolat, hogy hasz
nálója elkerülhesse a megcsúszást és a becsípô
dést. Az elektromos készülékek és elektromos
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szerelôszerszámok legyenek megfelelôen szige
telve, védjenek az égési sérülések és az áram
ütés ellen.
A szerszámok elhelyezésénél – helyük kiválasztásánál – a biztonságon kívül figyelni kell arra is,
hogy az elôkészülethez, rendrakáshoz minél kevesebb idôre legyen szükség. A gyakran használt
anyagok, szerszámok legyenek könnyen elérhetôk. A szerszámokat rendszeresen kell ellen
ôrizni és karbantartani.

Alkalmi használatra kell
vagy rendszeres tevékeny
séghez? Érdemes-e, gazda
ságos-e megvásárolni a kí
vánt eszközt, vagy célszerû
inkább kölcsönözni a feladat
elvégzésének idejére? Al
kalmi használathoz inkább
többféle mûveletre képes
univerzális eszközt, rend
szeres tevékenységhez egy
mûveletre alkalmas célszer
számot érdemes beszerezni.

Univerzális szerszám

2. A kínálat értékelése

Szerszámok tárolása

Új eszközök kiválasztásának lépései

Egy adott géptípusból általában nagy a választék. Soha nem lehet kizárólag prospektusok és
árajánlatok alapján dönteni. Minél drágább
egy gép, annál fontosabb a megbízhatóság,
ami vonatkozik árura és üzletre egyaránt. Jó
ajánlólevél lehet egy igényes gyártó márkaneve
vagy az, ha ismerôseid régóta, megelégedéssel
használják. Gépet, elektromos berendezést so
ha nem szabad piacon vagy idôszakos árusoktól
vásárolni. Csak hatóságilag bevizsgált terméke
ket szabad megvenni!

1. Igényfelmérés
Az igényfelmérés célja az elvégzendô feladat
minél pontosabb tisztázása. Az elsô, amit el kell
dönteni, hogy valóban szükség van-e az adott
gépre, nem lehet-e a feladatot a már meglévô
eszközeinkkel megoldani. Ha új gép vásárlása
mellett döntünk, fel kell mérni, hogy milyen
gyakorisággal, mennyi ideig fogjuk a gépet
használni.
Egy példa: a láncfûrészek három nagy csoportba sorolhatók:
hobbi- középkategóriás és profi gépek. Ha csak a téli tüzelôdet
akarod felvágni, esetleg a kertedben lévô gyümölcsfákat rendben
tartani, elég a hobbikategória. Ha néhány hektár erdô tulajdonosa
vagy, akkor középkategóriás gépet válassz! Ha viszont favágással
keresed a kenyered, profi gépre van szükséged. Ha csak egyetlen
kisebb tuskót akarsz széthasítani, elég egy balta is.

Melyiket válassza?

Az interneten sokféle tájékoztatás segít az egyes termékek érté
kelésében. Léteznek tesztek, melyek összehasonlítják az azo
nos feladatra tervezett gépeket. A használatba vett terméket sok
szor értékelik a vásárlók. Ezekbôl is nagyon sok, a vásárlói döntést
befolyásoló információt lehet kiolvasni.
Az interneten olyan weblapok is vannak, amelyek összehason
lítják egy adott termék árát a különbözô boltok kínálatában. Vá
sárlás elôtt mindenképpen érdemes ezeket is megnézni, hogy a
kiválasztott termékhez a legolcsóbban lehessen hozzájutni. Ezeken
az oldalakon az adott bolt megbízhatóságáról is lehet információkat
szerezni a vásárlói értékelések alapján.

Láncfûrész
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Több azonos rendeltetésû gép közötti választásnál össze kell hasonlítani a mûszaki jellemzô
ket, például teljesítmény, energiafogyasztás, a
gép mérete, súlya, helyigénye, mennyi ideig üze
meltethetô folyamatosan, várható élettartam,
hány év garanciát biztosít a forgalmazó, van-e,
illetve kapható-e hozzá cserealkatrész. Az alapfeladaton kívüli funkciók, többletszolgáltatások
csak akkor jelentenek elônyt, ha azok valóban kihasználhatók.
Csak olyan gépet szabad megvenni, amelynek
van garancialevele és magyar nyelvû használati
utasítása. Ne vásároljunk olyan gépet, ami nem
javítható, aminek nincs szervizhálózata, nem kap
ható hozzá pótalkatrész. Fontos a gép kezelhetôsége, a feliratok, ikonok egyértelmûsége, a ma
gyar nyelvû menürendszer.

2011-ben a háztartásokban lévô nagygépek
(például a mosógépek, hûtôgépek) még az
energiafaló alsóbb (E, F, G) kategóriába tartoztak. A készülékek egyre hatékonyabbak lettek,
és megjelentek az A+, A++, A+++ besorolású
gépek is. 2020-ra a háztartások 90 százaléka
legalább A osztályba tartozó gépeket szerzett
be, és egyre nehezebb lett különbséget tenni
a készülékek energiafogyasztási szintjei között.
A 2021-tôl kötelezô új energiacímkén a készülé
kek besorolása A-tól G-ig terjed. Az új címkén is az
addig ismert színes jelölések vannak: a legkevésbé hatékony osztályt továbbra a piros csík, míg a
leghatékonyabbat a zöld csík jelöli. Ugyanakkor
a gépeknél új teljesítményértékeket határoztak
meg, szigorúbb szabvánnyal és tesztelési módszerrel kategorizálják a gépeket.

Mosógép kezelôpanelja

A háztartási gépeket 2011 óta az egész Európai Unióban ener
getikai osztályokba sorolják, melyet az úgynevezett energia
címke tartalmaz. A leghatékonyabbak korábban az „A” besorolású
készülékek voltak. Késôbb megjelentek az A+-os készülékek, melyek
még jobban hasznosítják a bemenô energiát, majd betiltották az
„energiafaló” modelleket. Ezért 2020-ban újfajta címke jelent meg
a háztartási nagygépek majdnem mindegyikén.

Energiacímke a terméken

Munkálkodás
Csoportmunkában gyûjtsetek az internetrôl
energiacímkéket a mosó-, mosogatógépekrôl,
hûtôszekrényekrôl. Tanulmányozzátok azok
tartalmát! Nézzétek meg, hogy az energiaha
tékonyságon kívül még milyen adatokat tar
talmaznak. Értelmezzétek azokat!

Háztartási nagygépek

T4 Eszközök kiválasztása
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T5

Az elektromos áram
veszélyei
Hallottál már olyan lakástûzrôl, amit az elektromos
hálózat hibája okozott?

A lakástüzek között az elektromos eredetûek az
elôkelô második helyet foglalják el. Ezek egy ré
szét hibás elektromos eszközök, berendezések
okozzák. A hibás készülékek túlmelegedhetnek,
és tüzet okozhatnak. A másik gyakori ok egy rosz
szul elvégzett bekötés vagy a régi, elavult elektromos hálózat, amit nem a mai kor megnöveke
dett terheléséhez terveztek. Ezek a tüzek egy kis
odafigyeléssel megelôzhetôek. Az elektromos
hálózat hibájára utal, ha gyakran pislákolnak a
lámpák, vagy egy készülék bekapcsoláskor sister
gô hangot hallasz. A szikrázó konnektor vagy az
égett kábel szaga már sokkal komolyabb problé
mákat jelez.
Soha ne használjatok olyan készüléket, amely
nek nem ép a vezetéke, csatlakozója! Ne csatla
koztassatok készüléket olyan dugaszolóaljzatba
(konnektorba), amelyik sérült vagy nem illeszke
dik szilárdan a falba. Ha ilyet tapasztaltok, akár
otthon, akár az iskolában, feltétlenül jelezzétek
egy felnôttnek, aki szakemberrel átvizsgáltatja a
hálózatot, megjavíttatja a hibákat. Segít a meg
elôzésben, ha nem használunk túl sok fogyasz
tót egyszerre, ha a nem használt készülékeket
áramtalanítjuk, például a telefontöltôt haszná
laton kívül nem hagyjuk a csatlakozóba bedugva.

Sérült burkolatú
vezeték

Töltôn hagyott
mobiltelefon
szétégett
csatlakozója
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Fizikai alapismeretek
Az elektromos áram töltéssel rendelkezô részecs
kék áramlása egy vezetô anyagban. Az elektro
mos áram egyenáram (DC) és váltóáram (AC) for
májában létezik. Egyenáramnál a részecskék egy
irányban áramlanak, váltóáramnál folyamatosan
változik az áramlás iránya. Az elemek és az akku
mulátorok egyenáramot szolgáltatnak, az elekt
romos hálózat váltóáramot.
Minden anyagnak van egy olyan tulajdonsága,
amely megmutatja, hogy mennyire képes vezetni
az elektromos áramot. Ez mûszerrel mérhetô, és
ellenállásnak nevezzük. Mértékegysége az ohm.
Az áramot jól vezetô anyagoknak alacsony az el
lenállásuk, a szigetelôanyagoké magas.
Munkálkodás
Mérômûszerrel mérjétek meg a csoportból
legalább két tanuló szervezetének ellenállá
sát! (Az ellenállásmérô mûszer nem veszélyes.)
Végezzétek el a mérést akkor, amikor a tanu
lók keze száraz, és ismételjétek meg akkor is,
amikor a kezük vizes! Jegyezzétek fel a mért
értékeket, és fogalmazzátok meg a mérések
tapasztalatát!

Élettani hatások
Az áram az emberre is veszélyes, mert az emberi
test vezeti az elektromos áramot. Áramütésrôl
akkor beszélünk, ha az emberi test két pontja
között áram folyik át. Áramütés során többféle
hatás léphet fel: égési sérülés, izom-összehúzódás,
keringésleállás. A káros hatások nem mindegyike
jelentkezik azonnal. Az áram okozta sérülések súlyossága az átfolyó áram erôsségétôl, az áramütés
által érintett szervektôl – az áram által bejárt úttól – és az áramütés idejétôl függ.
Elektromos baleset korábban is érhette az embert villámcsapás
formájában. Az elektromos áram felfedezése után az elsô halá
los áramütés 1879-ben történt, Párizsban. Manapság a világban
évente 100 000 ember közül átlagosan 70 szenved áramütést, akik
nek a 20%-a gyermek.

Az átfolyó áramerôsséget a testre jutó feszült
ség és a test ellenállása határozza meg. Az el
lenállást a bôr állapota és az érintkezô felület
nagysága befolyásolja. A száraz, ép bôrfelület el
lenállása még elég magas, ami nedves, például iz
zadt bôrfelületnél századrészére csökken. A vizes
bôrnek (pl. fürdés, úszás után) gyakorlatilag nincs
ellenállása, mint ahogy a nyálkahártyának sem.
Fôleg gyermekeknél gyakoriak a nyálkahártya-sérülések, amit a
szájba vett és elrágott elektromos vezeték okoz. Az ilyen égés
mélyre terjed, és komoly következményei lehetnek. Ezért is tilos
például a zsebtelep két pólusát a szájhoz érinteni, megnyalni.

Az áramütésnél a legveszélyesebbek a szíven,
a tüdôn és az agyon áthaladó áramutak. Kevésbé
veszélyes, ha az áram nem érint létfontosságú
szervet. Minél tovább folyik a testen keresztül az
áram, annál nagyobbak a káros hatások.
A villámcsapás 1 000 000 V feletti feszültségû és 200 000 A fe
letti áramerôsségû egyenáram, de annyira rövid ideig, mindösz
sze 1-2 ezredmásodpercig tart, hogy a hômérséklet jelentôs növeke
dése ellenére az áldozatok nagy része nem szenved égési sérülést.

Az egyenáram egyszeri izom-összehúzódást
okoz, amely gyakran eltaszítja az áldozatot az
elektromos forrástól. Váltóáram esetén az ismét
lôdô, váltakozó izom-összehúzódás megakadá
lyozhatja az áramforrással történô érintkezés
megszüntetését.

Defibrillátor

A háztartásokban használt 230 V-os, 50 Hz-es váltakozó fe
szültség már néhány tizedmásodpercen belül kamrafibrillációt
okozhat, ami 20-30 másodpercen belül oxigénhiánnyal és eszmélet
vesztéssel jár. A kamrafibrilláció azt jelenti, hogy a szívkamra sza
bálytalanul remegni, rángani kezd, és nem húzódik össze eléggé ah
hoz, hogy az oxigéndús vért eljuttassa a szívizomzathoz, az agyhoz
és a többi szervhez. Egyenáram esetén a szív egyszerûen „megáll”,
azonban az áram megszûnésekor képes magától elindulni. Ezért
képes a defibrillátorban használt egyenáram megszüntetni a szív
szabálytalan mûködését, a fibrillációt.

Segítségnyújtás áramütés esetén
Áramütés esetén a legfontosabb a sérült kiszabadítása az áramkörbôl. Ennek legegyszerûbb és legbiztonságosabb módja a biztosíték lekapcsolása,
a készülék kikapcsolása vagy a fali aljzatból történô kihúzása. Semmiképp ne érjünk hozzá addig,
amíg kapcsolatban van az áramforrással. Magasfeszültség, azaz ezer voltnál nagyobb feszültség
esetén meg se közelítsük az áldozatot, hívjunk
mûszaki mentést – értesítsük az áramszolgáltatót
vagy a tûzoltóságot! Alacsonyabb feszültségnél,
ha nem tudjuk az áramot megszakítani, próbáljuk
meg valamilyen szigetelôanyagból, például textilbôl vagy fából készült tárggyal elhúzni a sérültet,
vigyázva arra, hogy testünkkel ne érjünk hozzá!
Amint biztonsággal megérinthetjük a sérültet,
kezdjük el az elsôsegélynyújtást! Ellenôrizzük az
életjelenségeket, tegyük szabaddá a légutakat!
Ha nincs pulzusa, haladéktalanul kezdjük meg az
újraélesztést! Értesítsük a mentôket, mert minden
áramütött személyt orvosi ellátásban kell része
síteni, hiszen az áramütés káros hatásai késôbb is
megnyilvánulhatnak.
A balesetek megelôzése
A fentiekbôl is látható, hogy nem lehet megmon
dani, mekkora az a feszültség, ami már halálos
áramütést okoz. A sérülések mértékét a testen
áthaladó áram erôsségéhez szokták kötni, de ez is
egyénenként változik. Általánosan elmondható,
hogy az 50 volt alatti törpefeszültség biztonságos, de még ebben az esetben sem árt betartani
pár szabályt. A háztartásokban használt 230 volt
már halálos balesetet okozhat.
A gyerekek elektromos ellenállása még ala
csony, ezért számukra az áramütés súlyosabb
következményekkel jár. A kisgyerekek „felfede
zik” a környezô világot, szívesen belenyúlnak a
csatlakozóba, megfognak minden elektromos
berendezést, vezetéket, nem érzik a veszélyt.
Ilyenkor a szülôk feladata, hogy érintésvédelmi
szempontból biztonságossá tegyék azt a helyet,
ahol a kisgyerek tartózkodik.

T5 Az elektromos áram veszélyei

87

Transzformátorállomás

Kamaszkorban a legtöbb áramütéses baleset
magasfeszültségû vezetékek érintése, megkö
zelítése miatt történik. Jó, ha tudod, hogy tilos
transzformátorállomásba behatolni, villanyvonatok tetejére felmászni. Tilos a nagyfeszültségû
távvezeték megközelítése még ép vezetékek
esetén is. A nagyfeszültség a levegôn keresztül
is képes többméteres távolságra áthúzni (ívet ké
pezni). A leszakadt vezeték megközelítése még
veszélyesebb. Az úgynevezett lépésfeszültség
miatt a szakadás többméteres körzetében még a
vezeték érintése nélkül is életveszélyes áramütés
érhet. Ha valaki ilyen helyzetbe kerül, a veszélyes
helytôl óvatosan, igen kis lépésekkel, szinte né
hány centiméteres araszolással távolodjon el, mi
vel a lépésfeszültség nagysága a lépések nagysá
gától függôen nô.

Elektromos áramütés szempontjából a lakás
legveszélyesebb helyisége a fürdôszoba. Itt külö
nösen figyelni kell az elektromos eszközök hasz
nálatára, például arra, hogy azok ne essenek bele
a vízzel teli fürdôkádba.
A kerti munkák is lehetnek elektromos balese
tek forrásai. Ügyelni kell például arra, hogy az
elektromos fûnyírógép ne keresztezze a vezeté
két, és még véletlenül se vágja el azt, vagy lo
csoláskor ne vizezzük össze az áram alatt lévô
hosszabbítót. Gyakran elôfordul, hogy egyes fák
túl közel kerülnek az elektromos hálózathoz.
Ilyenkor különösen figyelni kell permetezéskor,
gyümölcsszedéskor a biztonságos távolság meg
tartására. Jelentôs veszéllyel járhat az ilyen fák
gallyazása is.
Baleset-megelôzési szabályok

•
•
•
•
•

• Az elektromos hálózat hibáinak
elhárítását csak szakember végezheti!
Elektromos készüléket szerelni csak fe
szültségmentes (áramtalanított) állapot
ban szabad!
Elektromos eszközökkel kísérletezni csak
törpefeszültségû áramforrás mellett sza
bad!
Felnôtt felügyelete nélkül ne kísérletezz
elektromos árammal!
Elektromos szerelésnél a szerszámot a
jobb kezedbe fogd!
Csak szigetelt nyelû szerszámot használj!

Az elektromos veszély jelzése

Munkálkodás
Nézzétek meg alaposan az alábbi képeket, és
fogalmazzátok meg, hogy melyik milyen ve
szélyhelyzetet ábrázol!

3.

1.

4.

2.

5.
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Munkaszervezés
Mondj példát arra, amikor gyorsan, hatékonyan
elvégeztél egy munkát! Mi volt az oka, hogy ez így
sikerült?

Munkálkodás
A csoport minden tagja készítsen el a rajz
alapján egy papírtasakot. A munka kezdésekor indítsatok el egy stoppert, és jegyezzétek
fel, hogy kinek mennyi idôre volt szüksége a
feladat elvégzéséhez.

A pillangók elkészítéséhez szükség van egy na
gyobb és egy kisebb papírból kivágott körre, és
egy vékony papírcsíkra a pillangó csápjához. A ki
vágott köröket elôbb félbe, majd negyedbe kell
hajtani.

Az összehajtott
papírkörök

Papírtasak hajtogatása

Alkossatok hatfôs csoportokat. Most újra
készítsetek el hat darab papírtasakot úgy,
hogy minden tag csak egy hajtást végezzen el!
(Üljetek le egymás mellé, és így adjátok tovább
a tasakokat!) Természetesen most is mérjétek
az idôt!
Sikerült hamarabb befejezni a munkát,
mint az elsô alkalommal? Nézzétek meg az
elkészült tasakok minôségét! Válasszátok ki
a legpontatlanabbat! Akkor készült, amikor
mindenki egyénileg dolgozott, vagy a csapat
munka során? Fogalmazzátok meg közösen a
tapasztalatokat!
Minden munka elvégzése során fontos a hatékony
ság, amit körültekintô tervezéssel és megfelelô
szervezéssel lehet elérni. Hogy ez mit jelent a
gyakorlatban, nézzük meg egy példán keresztül!
A csoport azt a feladatot kapta, hogy az alábbi
leírásban szereplô papírpillangókból készítsen el
minél többet. A pillangókból készített füzér az
osztálytermet fogja díszíteni.

A félköröket a körívek mentén kell illeszteni,
és a negyedelô hajtások vonalában tûzôgéppel
összetûzni, ahogy azt az ábra is mutatja. A csápot
félbe kell hajtani, és a két végüket megpödörni,
például az olló élén végighúzva vagy áthúzva egy
nagyobb tû fokán.

A negyedköröket szét
kell nyitni. A csápot a
nagyobb kör két negye
de közé kell ragasztani.

Papírpillangók
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Munkálkodás
Tervezzétek meg a papírpillangó elkészítésének
folyamatát!
1. Célok meghatározása: A csoport minden tagja
készítsen el egy pillangót!
2. Méretek meghatározása: Határozzátok meg kö
zösen, hogy mekkora átmérôjûek legyenek a
körök, és milyen méretû a csáp. (A kisebb kör
körülbelül a kétharmada legyen a nagyobb
körnek. A csáp legyen 2-3 mm széles, a hossza
akkora, mint a nagy kör átmérôje. A képen
látható pillangónál a körök átmérôje 70 és 50
mm, a csáp hossza is 70 mm, a vastagsága 3 mm.
3. Anyagok kiválasztása: A rendelkezésre álló
színes papírok közül azokat lehet kiválasztani,
amelyek jól hajthatóak, tûzhetôek. A csoport
minden tagja választhat más színû papírt.
4. A szükséges anyagok mennyiségének meg
határozása: Személyenként elég egy akkora

Célok
meghatározása

Méretek
meghatározása

Anyagok
kiválasztása

papírlap, amely olyan hosszú, mint a két kör
átmérôjének összege, és a csáp szélességével
nagyobb a nagy kör átmérôjénél.
5. Mûveleti sorrend meghatározása a leírás alapján:
Körök rajzolása, kivágása, hajtogatása, tûzése,
negyedkörök kihajtása. Ezek a mûveletek
egymásból következnek, a sorrendjükön nem
lehet változtatni.
A csáp méretezése, kivágása, félbehajtása, a
két vég felpöndörítése. Ezt a testtôl függetle
nül el lehet készíteni.
Összeszerelni, azaz a csápot a helyére ragasz
tani csak azután lehet, hogy a pillangó mindkét
része elkészült.
6. A szükséges szerszámok, eszközök meghatá
rozása a mûveleti sorrendbôl adódóan: a kör
rajzolásához körzô vagy alaklemez, íróeszköz,
vonalzó, olló, tûzôgép, ragasztó, esetleg egy
nagy lyukú tû.

A szükséges
anyagok
mennyiségének
meghatározása

Mûveleti
sorrend
meghatározása

A szükséges
szerszámok,
eszközök
meghatározása

A tervezési folyamat lépései

A tervezésnél figyelembe kell venni az adott
munka elvégzéséhez szükséges idôt. Bár az idô
pontosan mérhetô, egy munka elvégzéséhez
szükséges idôt elôzetesen csak becsülni lehet. Ezt
a tervezett idôt nevezik a munkahelyeken nor
maidônek vagy más néven tervidônek. Ennek tar
talmaznia kell a szerszámok, eszközök elôkészí
tésének idejét is.
Mielôtt nekikezdenétek a pillangók gyártá
sának, becsüljétek meg, hogy mennyi idô alatt
tudjátok elkészíteni. Ez után indulhat a stopper
és a munka. Elôször készítsétek elô a szükséges
anyagokat és eszközöket minden csoporttag

• Mennyire vagy elégedett az elkészült alkotással?
• Melyik munkafolyamat okozta a legnagyobb
nehézséget, melyik volt a legkönnyebb?
• Jól becsülted meg az elkészítéshez szükséges
idôt?
• Kellett valakitôl segítséget kérned? Te tudtál
valakinek segíteni?
• Ha újra elkészítenéd, a munkavégzés során mit
csinálnál másképpen, és miért?

Olyan munkadarabnál, amit elôször készítenek,
nagyon nehéz elôzetesen megbecsülni az elkészítéshez szükséges idôt. Annak, aki már legalább
egyszer elkészítette, sokkal könnyebb. Ezt a
pillangót 5-10 percen belül meg lehet csinálni. Ha
nektek ez nem sikerült, annak több oka is lehet.
Egy munkafolyamaton belül lehetnek produktív és improduktív idôk. Produktív idô az, amikor
a munkafolyamat elôrehalad. Ide számít egy fel
adat technológiai jellegébôl adódó várakozási
idô is, például egy ragasztó megkötésének ideje

vagy egy sütemény sütési ideje. Ez az idô szin
tén tervezhetô és más munkafolyamatokkal ki
tölthetô. Improduktív idô, amikor a munkafo
lyamat megszakad. Ha nem áll rendelkezésre
megfelelô számú eszköz, példásul tûzôgép, és
várni kell, amíg annak használatát egy másik személy befejezi. Ilyen egy zavaró körülmény okozta idôkiesés is, például ha a tûzôgépbôl kifogy
a kapocs, és újra kell tölteni. Személytôl függô
megszakítás például az izzadt vagy ragasztós
tenyér megtörlése és az orrfújás.
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számára! A munka befejezése után értékeljétek
azt a már ismert szempontok szerint:

Munkálkodás
Készítsetek minél több papírpillangót, de most
csoportmunkában!
Ekkor a tervezés folyamatánál a következô
ket kell újragondolnotok:
1. Célok meghatározása: Tervezzétek meg,
hogy milyen színû pillangókat fogtok készí
teni, és melyikbôl hány darabot.
2. Méretek meghatározása: Gondoljátok át,
hogy az elôzô méretek megfelelôek vol
tak-e, szükség esetén változtassatok!
3. Anyagok kiválasztása: Ha az elôzô anyag
bevált, használjátok ugyanolyant.
4. A szükséges anyagok mennyiségének meg
határozása: Határozzátok meg a szükséges
színes lapok mennyiségét, de gondoljatok
arra, hogy legyen minden színbôl tartalék is,
ha esetleg valamelyik pillangót elrontanátok.

Egy munkafolyamat megszervezésének az a
célja, hogy az improduktív idôket lehetôleg el
kerüljük, és a fô feladat elvégzéséhez szükséges
tényidôt csökkentsük. Tényidônek azt az idôt ne
vezzük, amely alatt az adott feladatot valóban
elvégeztük. A tényidô függ a személyes képessé
gektôl és a begyakorlottság fokától is.
A vállalatok az improduktív idôt veszteségnek tekintik, és
amennyire csak lehet, próbálják csökkenteni. Az improduktív
idô alatt ugyanis kihasználatlanok az eszközök és a munkaerô, pedig
ez a vállalatnak sokba kerül.

Ahhoz, hogy képesek legyünk tudásunk legjavát nyújtani, azaz a csúcson teljesíteni, elenged
hetetlen a precíz idôbeosztás és a megfelelô
szervezés. És ez nemcsak a tanórákra, hanem a
mindennapjainkra is vonatkozik!
A leggyakoribb hiba, hogy ömlesztve, bár
miféle rendszer nélkül végezzük a feladatainkat. A különbözô típusú tevékenységek másféle
figyelmet igényelnek. Ha ezeket gyorsan váltogatjuk, hamar kifáradunk anélkül, hogy éreznénk
az elôrehaladást. Ha eredményesek akarunk lenni, ezen változtatni kell.
Érdemes a változtatást egy idômérleg elké
szítésével kezdeni. Egy héten keresztül írd fel
percre pontosan, hogy mikor mit csináltáltál,
ideértve az alvásra, tisztálkodásra, étkezésre,
utazásra fordított idôt is. A jegyzeteléshez ke
reshetsz egy megfelelô online programot, alkalmazást is. Ha végignézed az idômérlegedet,
láthatod, mennyi idôd megy el úgy, hogy szin
te semmit sem csinálsz. Félreértés ne essék, a
pihenés, a barátokkal való közös szórakozás

5. Mûveleti sorrend meghatározása: Az elôzô
munka tapasztalatai alapján osszátok el a fel
adatokat a csapat tagjai között! Minden mûve
letet az végezzen, aki abban a legjobb volt, aki
gyorsan, szívesen csinálja. Készítsetek tervet
arra is, hogy mit csináljon a mûveleti sorrend
utolsó láncszeme addig, amíg az elsô darab
elérkezik hozzá, vagy miben tud segíteni az,
aki már befejezte a feladatát.
6. A szükséges szerszámok, eszközök meghatá
rozása: Határozzátok meg az egyes szerszámok
mennyiségét! Mivel most egy mûveletet ugyan
az az ember végzi, kisebb mennyiségû szer
szám is elég, de gondoskodjatok tartalékról is!
A munka elkezdése elôtt úgy üljetek le, hogy
minél gyorsabb legyen az egyes munkafázisok
után a termék továbbadása. Készítsétek el a pil
langókat, és értékeljétek az elvégzett munkát!

is hasznos idôtöltésnek számít. A kötelezô el
foglaltságokra fordított idôt azért kell jól kihasználni, hogy ezekre minél több idô maradjon!
Eredményes akkor lehetsz, ha a feladatokat
részekre osztod, és minden esetben csak azzal
foglalkozol. Például a tanulásra szolgáló idôt
20-25 perces részekre bontod, közte 5 perces
szünetekkel. Ez idô alatt kizársz minden zavaró
tényezôt, például kikapcsolod a telefonodat és a
számítógépet is. Minden napra készíts idôtervet,
és próbáld meg azt betartani!
Gondold át a fentieket, és tegyél egy próbát!
Már egyetlen új szokás kialakítása is hatással lesz
az eredményességre!

T6 Munkaszervezés
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T7

Szerkezetek felépítése
Fogalmazd meg, hogy az emberek miért használnak
gépeket!

A gép olyan összetett szerkezet, amit valamilyen
feladat (munka) elvégzésére hoztak létre. A gép
alakját meghatározza az a feladat, aminek el
végzésére létrehozták. Hasonló feladatok elvégzésére hasonló alakú gépekre van szükség. A kül
sô megjelenést elsôsorban a váz, az állvány és a
burkolat határozza meg.

Hasonlítsd össze a képeken látható gépeket az
alábbi szempontok szerint:
a) Melyiknek mi a neve, és milyen feladat el
végzésére hozták létre?
b) Fogalmazz meg azonosságokat, különbsé
geket felépítésükkel, használatukkal kap
csolatban!
c) Ha ilyen gépet szeretnél vásárolni, mire figyelnél?
A váz és az állvány
A váz és az állvány szerepe hasonló. Feladatuk a
szerkezet megtámasztása, szilárdítása, az alkat
részek összetartása, rögzítése. Tartószerkezetek,
amiknek fel kell venniük a keletkezô erôket, ter
heléseket. A szilárdság fizikai terhelhetôséget
jelent.
A keletkezô erôk egy része a gép saját súlyá
ból adódik. Ha a gép a földön áll (pl. mosógép),
akkor a gép önsúlya viszonylag nagy, és a súly
pontja alacsonyan van, mert ez biztosítja a sta
bilitását. Ha a gépet magasabban használjuk
vagy tároljuk (pl. asztali robotgép), már arra
is oda kell figyelni, hogy milyen tartóra (állványra) helyezzük. Ha munka közben a gépet a
kezünkbe fogjuk (pl. kézifúró vagy elektromos
habverô), fontos, hogy minél kisebb legyen az
önsúlya.
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Munkálkodás
A feladathoz szükség van 4 darab A4-es író
lapra, 2 db egyforma szilárd testre (pl. na
gyobb fadarabokra) fonalra akasztott kisebb
súlyokra, papírragasztóra vagy ragasztósza
lagra.
Az egyik papírlapot egy-egy nagyobb faha
sábbal vagy más szilárd testtel támaszd alá a
két oldalán úgy, hogy a lap közepe a levegôben legyen! Figyeld meg, hogy mi történik!
Hajtsd be a papírlapot a hosszabbik oldala
mentén középen derékszögben „L” alakúra,
és így is helyezd rá a támaszokra! Fogalmazd
meg, hogy milyen változást tapasztalsz!

Henger (csô)
terhelése

A többi papírlapot hajtsd
meg „U” alakban, illetve
ragaszd össze u,  kereszt
metszetûre, szintén hosz
szanti irányban! Végezd el
újra kísérletet úgy, hogy
kisebb súlyokkal terheled!
Állapítsd meg, hogy az egyes A4-es papírlap
rudak mekkora terhelésnél terhelési vizsgálata
kezdenek lehajlani!
Végezz a rudakkal merôleges irányú terhelésvizsgálatot is! Tedd le a padlóra, és így
terheld nehezebb testekkel, például köny
vekkel! Melyik mekkora terhelést bír még el!
Vonj le következtetéseket!
Magyarázd meg, hogy miért csökken egy
tartószerkezet önsúlya, ha tömör rudak helyett ugyanakkora szilárdságú profilokat vagy
csöveket, zártszelvényeket használnak.

A vázak, állványok önsúlyát csökkenti, ha tö
mör rudak helyett ugyanolyan szilárdságú „L”,
„T”, „U” alakú profilokat vagy u, £ keresztmet
szetû üreges rudakat (csöveket, zártszelvényeket)
használnak. Az anyagok szilárdsága ugyanis befolyásolható alakjuk megváltoztatásával. Az ön
súly csökkenthetô könnyebb anyagok (pl. alu
mínium) alkalmazásával is. A tartószerkezet
szilárdságát növeli, ha az elemekbôl rácsos szer
kezetet alakítanak ki.

A tárolásra használt polcok alakja a legtöbb
esetben négyzetrács, de a jobb tartás érdekében
gyakran átlós irányba is merevítik.

Munkálkodás

Négyzetrácsos polcrendszer és asztalka

Tetraéder

Hexaéder (kocka)

Dodekaéder

Az ábrákból kiindulva készítsd el a szabá
lyos testek éleit. Kitalálhatsz más, elsôsor
ban háromszögekbôl álló testeket is. El
készítheted fogpiszkálóból, de hoszszabb
kihegyezett végû rudakból, például hurka
pálcából kialakítva válnak impozáns mé
retûvé. A csomópontok lehetnek szivacs-,
bodzabél- vagy hungarocelldarabok, de fel
használható gyurma vagy más képlékeny
anyag is.
Rudak készíthetôk feltekercselt, ragasztó
szalaggal összefogott papírból. Ebben az
esetben össze lehet tûzni a végeiket.

Polcrendszer háromszögletû
tartószerkezettel

Polc átlós merevítéssel

A háromszög az egyetlen olyan geometriai alakzat, amely ak
kor is megôrzi alakját, amikor a csomópontokon vagy csatla
kozásokon terhelik. A háromszög csakis akkor veszti el alakját, ha
valamelyik eleme torzul (megnyúlik, összenyomódik, meghajlik stb.).

A burkolat
A burkolat a szerkezetet borító védô, díszítô
külsô réteg. Gépeknél legfontosabb a burkolat
védô, baleset-megelôzô szerepe. Egyfelôl védi a
gépet, elsôsorban a mozgó alkatrészeket a külsô
hatásoktól (pl. por, piszok), de védi a környezetet, a használót is a gép okozta károktól. Sok gé
pen a tartószerkezet és a burkolat nem különül
el egymástól. Ilyen berendezés például a gépko
csi, a hûtôszekrény és a televízió.

Szükséges anyagok,
eszközök

Tetraéder és kocka
fogpiszkálóból

Figyeld meg, hogy melyek a legstabilabbak,
kísérletezd ki, hogy melyik mekkora terhelést
bír ki! Ezeken kívül kitalálhatsz más, elsôsor
ban háromszögekbôl álló testeket is. A feladat
elvégezhetô csoportmunkában is.

Munkálkodás
Válasszatok ki egy nektek tetszô gépet, és kis
elôadás formájában mutassátok be a felépítését, a mûködését, a használatát, a használat
közben betartandó biztonsági szabályokat!

T7 Szerkezetek felépítése
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T8

Mûszaki rajzi ismeretek
Hogyan lehet síkban – papíron, rajzban – ábrázolni
egy tárgy jellemzô formáját, méreteit?

5. osztályban már megtanultad, hogy a mûszaki
életben a térbeli testekrôl úgynevezett nézeti
ábrákat készítenek.
Ismereteid alapján fogalmazd meg, hogy mit
nevezünk nézetnek, és mik a nézeti ábrázolás
szabályai!

A mûszaki rajzokon nemcsak az ábrázolás egy
séges, hanem a rajzokon használt vonalfajták is
szabványosak. Ez az egységes jelölés teszi lehe
tôvé, hogy mindenki egyformán értelmezze a
rajzot. A rajzi jelek a betûkhöz hasonlóan fontos
információt rögzítenek.

A mûszaki rajzokon használt vonalfajták
A mûszaki rajzon használt
vonalfajták

Vonalvastagság

A vonalfajta
megnevezése

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

Ahhoz, hogy egy tárgyat a mûszaki rajza alapján el lehessen készíteni, szükség van a méretek
pontos megadására. A mûszaki rajzokon egységesen milliméterben határoznak meg minden
méretet.
aa méretezendô
méretezendőoldal
oldal
méretszám
méretszám
méretvonal
méretvonal
30

Méretsegédvonalak: Vékony folytonos vetítôvo
nalak, melyek a méretezendô oldalt kötik össze a
hozzá tartozó méretvonallal.
Méretnyilak: A méretvonalak két végén találhatók. Kisebb méreteknél a méretnyíl kívülrôl is
közrefoghatja a méretet.
Méretszámok: A tárgy adott méreteit mutatják.
A méretszámot a méretvonal közepe fölé kell írni.
A rajzokon a számok mellé nem írunk mértékegységet. A méretszám alulról és jobbról olvasható.

méretsegédvonal
méretsegédvonal
méretnyíl
méretnyíl

A méretmegadás elemei

Méretvonal: Vékony, folytonos, a mérettel párhu
zamos, azzal megegyezô nagyságú egyenes, melyet általában méretsegédvonal határol.
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A vonalfajta
jelölése

Lemezvastagság jele

x

Sugár jele

R

Átmérô jele

Ø

Méretszám elôtt álló kiegészítô jelek

30

20

20

30

30

• Kicsinyítésnél, nagyításnál meg kell adni a
méretarányt. Ha egy tárgyat például felére
kicsinyítve ábrázolunk, akkor a méretarány:
M 1:2, ha a duplájára nagyítjuk, akkor M 2:1.
Az ilyen esetekben a tárgyakat a méretarány
nyal csökkentett vagy növelt méretben kell
lerajzolni, de a méretvonalakra ebben az eset
ben is az eredeti méretszám kerül.

Munkálkodás

A három nézet méretezése

Tanulmányozd alaposan a hámormodell oldallapjának mûszaki rajzát, és válaszolj a következô kérdésekre!

A méretezés szabályai

80

Ø 10

R10

10
R

80

Ø 3.5

35

Ø 3.5

20

35

x3

30
R

• Az adott tárgy befoglaló méretét – szélesség,
hosszúság, magasság – minden esetben meg
kell adni. Vékony tárgyaknál elegendô a le
mezvastagságot (x) megadni.
• Egy méret csak egyszer adható meg, lehe
tôleg a legjellemzôbb vetületen.
• A magától értetôdô méreteket, melyek az
ábrázolásból egyértelmûen megállapíthatók,
nem kell megadni. Ilyen például a középvo
nallal felezett nézet két oldala.
• Minden, az elkészítéshez szükséges adatot
meg kell adni. Olyan méreteket azonban,
amelyek a már meglévô méretekbôl kiszámít
hatóak, felesleges megadni – ezeket nevezik
kiadódó méretnek.
• Egy nézeten méretezni csak vízszintes és füg
gôleges méretekkel lehet. Egy ferde részt
például ezért kell vízszintes és függôleges
vetületeivel megadni, mint ahogy az a fenti
ábrán is látszik.
• Teljes kört átmérôvel (Ø), körívet sugárral (R)
méretezünk.
• Furat és körív középpontját két vékony vonal
metszésével ábrázoljuk. Kör méretezésénél a
méretvonalnak át kell mennie a középponton, és a méretnyilak a kör széléhez mutatnak. Körívnél csak egy nyíl van a méretvona
lon, az a kör középpontjára mutat.
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• Határozd meg az oldallap befoglaló mére
teit (magasság, szélesség, vastagság)!
• Milyen vastag rétegelt lemezbôl kell elké
szíteni az oldallapot?
• Keress példákat méretsegédvonalra, mé
retvonalra!
• Keress példát arra, amikor a méretnyilak
kívülrôl jelölik a méretet!
• Keress példát arra, amikor a méretvonalat
nem méretsegédvonal határolja!
• Mekkora körívek mentén kell lekerekíteni
az oldallap egyes sarkait?
• Mekkora távolságra kell kinyitnod a kör
zôdet, amikor a lekerekítéseket meg aka
rod rajzolni?
• Hány darab furat található az oldallapon?
• Mekkora a furatok átmérôje?
• Számítsd ki a rajz alapján, hogy milyen tá
vol van egymástól a két furat, azaz hatá
rozd meg furatok között lévô vízszintes és
függôleges távolságot!

Kör és körív méretezése

T8 Mûszaki rajzi ismeretek
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Kislexikon
A kislexikonban megtalálod a tankönyvben elô
forduló összes fontos fogalmat ábécé szerint. Ez a
szószedet nemcsak a különleges szavakat magya
rázza meg, hanem sokszor a hétköznapi, gyakran
használt kifejezéseket is értelmezi. Megmutatja
a szavak mögött lévô mélyebb összefüggéseket,
tartalmakat.
alapanyag
Egy termék legfôbb alkotórésze, amely a gyár
tás során minden technológiai lépésnél vál
tozáson megy keresztül.
alaprajz
Olyan építészeti rajz, mely az épület szintjeit
ábrázolja vízszintes metszetben. Bemutatja,
hogy mit látunk akkor, ha egy épületet képze
letben metszünk el az ablakpárkány magassá
ga felett. A képzeletben lemetszett részt
leemeljük az épületrôl, s fölé emelkedve, fe
lülrôl, azaz felülnézetbôl ránézünk. Látjuk a
falakat: a vastagabb (erôsebb teherhordó) és
vékonyabb (terhet nem viselô) válaszfalakat,
valamint a nyílászárókat (ajtók, ablakok), a
kéményeket és a lépcsôket.
állagmegóvás
Elsôsorban épületekkel, építményekkel kap
csolatos karbantartási munkát jelent. Az épület
megvédése a pusztulást kiváltó tényezôktôl, illetve a kár megelôzése, elhárítása érdekében
végzett, az eredeti állagának visszaállítását
szolgáló építési-szerelési munka.
állvány
Egy vagy több lábon álló tartószerkezet,
amely valamilyen tárgy, dolog vagy személy
adott helyen vagy helyzetben való megtartá
sára, rögzítésére szolgál.
áramerôsség
Az áramerôsség a zárt áramkörre jellemzô,
mûszerekkel mérhetô fizikai mennyiség. Mér
tékegysége az amper.
áramforrás
Áramforrásnak nevezünk minden olyan be
rendezést, ami elektromos energiát szolgáltat. Az áramkörben az áramforrás biztosítja a
mûködéshez szükséges elektromos energiát.
áramkör
Az áramforrást, a fogyasztót és az összekötô
vezetékeket együttesen nevezzük áramkör
nek. Az áramkörben a felsorolt elemeken kí
vül még lehet például kapcsoló is.
áramütés
Az emberi vagy állati testen keresztülfolyó
elektromos áram által kiváltott biológiai ha-

96

tás. Mértéke függ az áram jellemzôitôl, a be
hatási idôtôl, a test jellemzôitôl és az áram út
jától.
árnyékolás
Egy hely sötétebbé tétele, megvédése a közvetlen napfénytôl. Ezt el lehet érni belsô ár
nyékolókkal, például reluxával, sötétítôfüg
gönnyel, hô- és fényvédô fóliákkal vagy külsô
árnyékolókkal, például redônnyel, napellenzôvel, pergolával.
beruházás
Valamilyen nagyobb értékû tárgy (termelési
eszköz, háztartási gép, berendezés, felszere
lés) beszerzése/vásárlása.
benapozottság
Az építmény természetes napfénnyel való ellátottsága.
biológiai öregedés
Az öregedés az élethez hozzátartozó biológiai folyamatok összessége, oka a szervezet
„elhasználódása”.
biztosítás
Valamilyen elôre nem látható, véletlenül be
következô anyagi kár elleni védelem. Pénz
ügyi tartalék a kár fedezésére.
burkolás (építészetben)
A használat során kopó felületek (padló, fa
lak) valamilyen védô-, díszitôréteggel való ta
karása. Ez lehet hideg vagy meleg burkolat.
burkolat
A felületet fedô, védô, díszítô külsô réteg.
család
A kis közösség legfontosabb jellemzôje, hogy
tagjai egymással rokoni, házastársi, élettársi
kapcsolatban vannak. A szülôket és gyerekeiket
szûk családnak szoktuk mondani, míg a tágabb
családhoz hozzátartoznak a nagyszülôk, nagy
nénik, nagybácsik, unokatestvérek is. A családok
nagyon sokfélék lehetnek.
dizájn (design)
Ipari formatervezés, tárgyalakítás.
dízelüzemû vontatás, dízelmotor
Gázolaj üzemanyaggal mûködô belsôégésû
motor.
dikó (tájszó)
Fôleg gyékénnyel, szalmával megtöltött vagy
befont keskeny, lócaszerû ágy.
dinamikus
erôteljes, lendületes
dinamikus munkavégzés
Mozgás közben történô erôkifejtés, amely
során az izom ritmusosan megfeszül és megnyúlik.
drón
Pilóta nélküli kisebb repülôszerkezet.

egyenáram (DC)
A töltéshordozók állandóan ugyanabba az
irányba történô (egyirányú) áramlása.
egyéni lakóterület
Azok a lakóterületek, amelyet nem minden
családtag használ (pl. gyerekszoba, hálószoba).
elektromos áram
Az elektromos töltéssel rendelkezô részecskék
(töltéshordozók) sokaságának elektromos me
zô hatására kialakuló rendezett mozgása.
elektromos ellenállás
Ellenállásnak általában az anyag azon tulaj
donságát nevezzük, mellyel ellenáll valami
lyen hatásnak. Az elektromos ellenállás az
elektromos árammal szembeni ellenállást ki
fejezô fizikai mennyiség. Mértékegysége az
ohm (Ω).
élelmiszer-biztonsági elôírások
Azon szabályok összessége, melyek lehetôvé
teszik, hogy az élelmiszerek elfogyasztása az
egészséget semmilyen módon se károsítsa, ve
szélyeztesse.
elsôbbség
Továbbhaladási jog a közlekedés más résztve
vôjével szemben. Azt a jármûvet, amelynek el
sôbbsége van, az elsôbbségadásra kötelezett
nem kényszerítheti haladási irányának vagy
sebességének hirtelen megváltoztatására.
elsôsegély
Baleset, rosszullét esetén az azonnal nyújtott
(orvosi) segítség.
energiacímke (európai energiahatékonysági
címke)
Olyan tájékoztató lap, amely tartalmazza a ház
tartási elektromos gépek (hûtô, fagyasztó, automata mosógép, háztartási szárítógép, tûzhely,
mosogatógép, fényforrás) azonosítására szol
gáló adatokat, az energiafelhasználás, valamint
más lényeges segédanyag-felhasználás haté
konyságára vonatkozó adatokat, a kiegészítô
adatokat és azok értékelését. Az energiacímke
szerkezeti felépítése minden termékkategórián
belül egységes képet mutat. A fogyasztók tehát
könnyen össze tudják hasonlítani az egyes terméktípusok energiafelhasználás szempontjából
fontos paramétereit (pl. vízfogyasztás, villamos
energia-fogyasztás, teljesítmény).
ergonómia
Az optimális munkafeltételekkel foglalkozó
tudomány, amely a munka legjobb megszer
vezését, szerszámok célszerû kialakítását is
felöleli.
esztétika
A szépség természetével foglalkozó filozófiai
ág. Az esztétikus kifejezést olyan dolgokra
használjuk, amelyeket szépnek tartunk, és
örömöt, élénk, felpezsdítô hatást váltanak ki
belôlünk.

fenntarthatóság
A társadalom és a gazdaság hosszú távon
megvalósítható mûködése, mely nem teszi
tönkre a környezeti, társadalmi, gazdasági,
kulturális létfeltételeket.
fogyasztó (elektromos)
Azok a berendezések, amelyekben energiaváltozások mennek végbe az elektromos áram
áthaladásakor. Ezek csak úgy mûködtethetôk,
ha áramforráshoz csatlakoznak.
a Föld erôforrásai
Elsôsorban azok a természetben elôforduló
anyagok, amelyek értékesnek számítanak a
saját eredeti, feldolgozatlan állapotukban.
Ezen erôforrások közül némelyik, például az
ásványok, a fajok és az élôhelyek végesek – ki
merítésükkel, kiirtásukkal, illetve lerombolá
sukkal örökre elvesznek. Mások, például a
levegô, a víz és a fa megújulók – bár megújítá
sukat és megtisztításukat általában a Föld
természetes rendszereitôl várjuk. A Föld ter
mészeti erôforrásai az emberi népesség túlélé
sében és fejlôdésében életbevágóan fontos
szerepet játszanak.
fôútvonal
Jelzôtáblával fôútvonalként megjelölt út.
funkció
Alapfeladat (rendeltetés), vagyis az a cél,
amiért az adott gépet, eszközt, tárgyat létre
hozták, amit mûködése során megvalósít, be
tölt, kielégít.
gálya
Elsôsorban evezôkkel hajtott, de vitorlával is
felszerelt ókori hajótípus.
generáció
Az az idôtartam, ami egy-egy emberi korcsoport felnövekedéséhez, kifejlôdéséhez szükséges (25-30 év), illetve ugyanazon idôben, egy
korban élô, nagyjában azonos korú emberek
összessége. Családban az egymást követô utódok (pl. gyerek, szülô, nagyszülô).
gép
Olyan eszköz, amely képes egy energiafajtát
egy másikká átalakítani, így az ember feladatait megkönnyítô munkavégzésre alkalmas.
Az adott feladatot vagy sokkal gyorsabban,
hatékonyabban végzi el, mint az ember, vagy
olyan feladat is elvégezhetô a segítségével,
amit az ember nem képes megvalósítani.
gôzgép
Felforralt vízbôl fejlesztett gôz erejét forgó
mozgássá alakító szerkezet.
gôzhajó
Gôzgépmeghajtású hajó.
gôzmozdony
Gôzgépmeghajtású vasúti vontató jármû.
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GPS
Mûholdas helymeghatározó rendszer, alkal
mazzák hajón, repülôgépen, autón.
harmónia
Teljes összhang, egyetértés. Több dolog zavar
talan együttléte vagy együtt fellépô egységes
hatása.
háztartási tevékenység
A család ellátásához kapcsolódó tevékenységek összessége (pl. házimunkák, gazdálkodás,
gondozás).
higiénés tevékenység
A személy higiénéjét magában foglaló tevé
kenységek (pl. tisztálkodás, mosás, takarítás)
összessége. (Lásd még: higiénia)
higiénia
Az egészség megôrzéséhez szükséges tiszta
ság követelménye.
hôszigetelés
Feladata a hôveszteség csökkentése. Ennek
érdekében egy tárgyat, teret olyan anyaggal
vesz körül, amely nem vezeti a hôt.
hulladék
Azok a dolgok, tárgyak, amelyek az ember
mindennapi élete, munkája és gazdasági tevékenysége során keletkeznek, és a keletke
zésük helyén haszontalanná váltak, tôlük
birtokosuk megválik. Kezelésükrôl külön kell
gondoskodni.
hulladékgazdálkodás
Az a tudatos, tervszerû tevékenység, amely a
hulladék kiküszöbölése, keletkezésének meg
szüntetése, illetve mérséklése, az elkerülhe
tetlenül keletkezô hulladék megfelelô gyûjté
se és lehetôség szerinti hasznosítása, végsô
esetben pedig ártalmatlanítása és elhelyezése
érdekében történik.
hulladéklerakás
A hulladék megfelelô körülmények közti –
többnyire végleges – tárolása. A lerakónak
olyannak 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 jelentôségû a talaj termôképességének fenntartásában.
ideális
tökéletes, minden igényt kielégítô
improduktív
Hasznot nem hajtó, haszontalan, sikertelen,
eredménytelen, terméketlen, nem termelô,
meddô. Lényegében a produktív ellentéte.
innováció
A korábbinál jobb módszer vagy új megoldás
kidolgozása, bevezetése.
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intelligens
A jelenségek lényeges vonásait könnyen felismeri, a dolgok közötti összefüggéseket gyorsan meglátja, a tényeket helyesen ítéli meg.
Jó megértési, gondolkodási és problémameg
oldó képességgel rendelkezik.
iránytû
Az északi irány meghatározására szolgáló
mágneses tû, a tájoló az iránytû szélsôséges
körülmények között is nagyon pontosan, meg
bízhatóan mûködô változata.
ízlés
A szép, a helyes és az illendô iránti érzék.
jármû
Közlekedési eszköz, helyváltoztatást gyorsító
gép személy vagy teher szállítására.
karbantartás
A gépek, eszközök rendeltetésszerû és bizton
ságos használatának, élettartamának megnö
velése érdekében végzett rendszeres ellenôr
zô, javító tevékenység.
katasztrófa
Nagyarányú (nagy területet és/vagy sok embert érintô) szerencsétlenség, (sors)csapás.
katasztrófavédelem
Feladata a katasztrófák megelôzése, a bekö
vetkezô veszélyhelyzetekben a mentés vég
rehajtása, a védekezés megszervezése és irá
nyítása, a káros következmények felszámolása,
a helyreállítás-újjáépítés megvalósítása.
kerékpár
Olyan két- vagy háromkerekû jármû, amelyet
egy vagy két ember ereje, illetve 300 watt
teljesítményû motor hajt.
kerékpársáv
Az úttesten útburkolati jellel kijelölt – kerékpárosok egyirányú közlekedésére szolgáló
– különleges forgalmi sáv. Az útburkolati jel
sárga folytonos – útkeresztezôdésnél szaggatott – vonal.
kerékpárút
Jelzôtáblával kerékpárútként megjelölt út.
Az úttesttôl általában szintkülönbséggel, kô
szegéllyel, korláttal, növényzettel választják
el.
késztermék
Egy technológiai folyamat (gyártás) végter
méke.
kínálat
A piacon eladásra szánt áruk összessége, azaz
valamilyen vállalkozásnak, üzletnek a vevôk
számára kínált termékeinek, illetve szolgálta
tásainak összessége.
komposzt
Szerves hulladékokból érlelt szerves trágya.

komposztálás
A szerves anyagok megfelelô körülmények
közti lebontása. A folyamat végén újrahasz
nosítható anyag, termôtalaj lesz.
költségvetés
A bevételek és a kiadások meghatározott idô
re szóló tervezése.
környezet
A külvilág azon része, amely egy élôlény, élô
lénycsoport, tárgy, dolog létére, mûködésére
hatással van vagy lehet.
környezettudatosság
Az egyes személy vagy a társadalom valamely
csoportjának a természeti környezet állapotá
val és az ember környezetével kapcsolatos tá
jékozottságát, érzékenységét és tudatos fele
lôsségvállalását kifejezô fogalom.
környezetvédelem
Az ember és az ôt körülvevô – természeti és
mesterséges – környezet egészséges feltételeinek kialakítására irányuló tevékenység,
illetve mozgalom.
középület
Egy intézményt befogadó építmény, amely
nem lakóház. Egy hatóság, hivatal, intézmény (pl. önkormányzat, iskola, könyvtár, mú
zeum, templom) céljaira használt nagyobb
épület.
közintézmény
Társadalmi célú szervezet; az állam vagy egy
hatóság által létesített, annak hatáskörébe
tartozó, és az állam vagy közösség céljait szol
gáló intézmény.
közlekedésbiztonság
Célja a közlekedés résztvevôinek a közúti bal
esetek megelôzését szolgáló szabályok, be
rendezések, intézkedések összessége. A sza
bályok és intézkedések a közlekedési rendszer
minden elemére kiterjednek, így az emberre,
a jármûre, a pályára és az egyéb berendezé
sekre egyaránt.
közlekedési rendszer
A közlekedési hálózatokból, az azok kiszolgálólétesítményeibôl, illetve a közlekedésben
részt vevôk lakóhelyéhez vagy telephelyéhez
való eljutást segítô létesítményekbôl áll.
közlekedôutak
(lakásban): A bútorok, bútorcsoportok közötti
szabad terület.
közlekedôk (lakásban)
A lakás egyes helyiségeit összekötô folyosók
(pl. elôszoba).
közös lakóterület
A család minden tagja által használt terület
(pl. nappali, étkezô).

közösségi épület
Minden olyan épület, amely nem minôsül la
kó-, tárolási, ipari, mezôgazdasági épületnek.
kronométer
A hétköznapi óra szélsôséges körülmények kö
zött is nagyon pontosan, megbízhatóan mû
ködô változata.
lakás alapterülete
Az alapterületnek azon része, melynek belma
gassága legalább 1,90 m. A három oldalról ha
tárolt lodzsa is beszámít a lakás alapterületébe
ötven százalékban.
Le Corbusier
Le Corbusier a funkcionalista építészet nagy alak
ja. Elképzelése szerint háznak a lakóit kell szol
gálni. Ebben a szellemben születtek meg az Unité d’Habitation (ejtsd: unité daditaszon) házak,
melyek közül az elsô a Cité Radieuse (ejtsd: szité
radiôz) volt Marseilleben (ejtsd: marszejben).
Ezután épült még négy hasonló, amely a 2. világháború után a tiszta, hideg-meleg folyóvizes,
központi fûtéses lakásaikkal a modern élet és
fejlôdés megtestesítôi voltak Európában.
méreg
Az egészségre káros, esetleg halált okozó
anyag.
méretarány
Olyan számpár, ami megmutatja, hogy egy
tárgy rajza hányszorosa vagy hányadrésze az
eredetinek.
mesterséges intelligencia (MI)
A gépek emberhez hasonló képességeit jelenti,
mint például az érvelés, a tanulás, a tervezés és
a kreativitás. Lehetôvé teszi a technika számára,
hogy érzékelje környezetét, foglalkozzon azzal, amit észlel, problémákat oldjon meg, és
konkrét cél elérése érdekében tervezze meg lépéseit. A számítógép nemcsak adatokat fogad
(már elôkészített vagy összegyûjtött adatokat
érzékelôin, pl. kameráján keresztül), hanem fel
is dolgozza azokat, és reagál rájuk.
mesterséges környezet
Az ember környezetének azon része, amelyet
ember alkotott vagy alakított át.
mûszaki rajz
A mûszaki rajz egy vizuális kommunikációs esz
köz, amelynek segítségével a tervezô közvetíti
az elgondolásait a kivitelezô szakemberrel. Je
lölési rendszerét szabványok rögzítik.
navigáció
Helymeghatározás a hajózásban és repülésben. A tengeri és légi közlekedésben használt
tájékozódási módszerek elmélete és gyakorla
ta. Közlekedés során a helyes menetirány meg
állapítása, annak kiderítése, hogy hol tartóz
kodik az utazó, és onnan melyik úton juthat
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el a kívánt úti céljához – különbözô eszközök,
adatok segítségével.
nézet
Az a vetület, mely a tárgy felületén levô éleket
és kontúrokat a láthatóságnak megfelelôen
ábrázolja.
nézeti ábrázolás
A mûszaki gyakorlatban a testek ábrázolására
használt megjelenítési mód. Lényege: a tár
gyat valamilyen irányból nézve (elölnézet,
felülnézet, oldalnézet) a tárgyról merôleges
vetítéssel kialakított, síkban fekvô geometriai
alakzat rajza.
norma
Elvárási szint, összehasonlítási alap, amely meg
határoz egy életmódot, cselekedetet, hozzá
állást, magatartást, tevékenységet, viselkedést;
irányelv.
nyersanyag
A természeti környezetbôl kitermelt, feldolgo
zásra, megmunkálásra váró anyag.
nyugalmi terek (lakásban)
Az egyes bútorok, bútorcsoportok használatához szükséges terület.
optimális
A lehetô legjobb (állapot, helyzet, sajátság, te
vékenység), amely a fennálló körülmények kö
zött a legkedvezôbb.
önsúly
Egy adott tárgy, például eszköz, szerkezet saját, terhelés nélküli tömegébôl adódó súly.
önvezetô autó
Olyan autó, amely emberi beavatkozás nélkül,
digitális technológiák segítségével vezérelve
képes közlekedni a közúti forgalomban. Ér
zékeli a környezetének részleteit, navigálja
önmagát, így várhatóan kevesebb helyre van
szüksége, ezért hatékonyabban hasznosítja a
rendelkezésére álló útfelületet, elkerüli a köz
lekedési dugókat, és csökkenti a balesetek
valószínûségét.
passzív napenergia-hasznosítás
A napenergia közvetlen felhasználása. Építé
szetben az a cél, hogy az épület minél több
napenergiát hasznosítson. Ezt megfelelô tájo
lással, különbözô építészeti megoldásokkal
lehet elérni.
praktikus
Könnyen használható, célszerû, hasznos (eszköz, szerkezet, tárgy), amely eléggé sokolda
lúan használható, vagy ötletesen mûködik.
Gyakorlati érzékû, észjárású (személy), aki a
mindennapi élet dolgaiban jól eligazodik, aki
ügyesen oldja meg feladatait, végzi el dolgát.
A hétköznapi életben jól használható, haté
kony (eljárás, módszer, terv).
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produktív
eredményes, sikeres, hasznos, gyümölcsözô,
jövedelmezô, termékeny
profil
Többjelentésû szó. A mindennapi életben az
emberi fej oldalnézetét jelenti. A mûszaki élet
ben egy test oldalnézetét, körvonalát, kereszt
metszetét, szelvényét jelöli. Zártszelvények,
rudak esetében a keresztmetszet körvonalát, azaz szelvényét jelöli. Átvitt értelemben
mûködési terület, tényszerû bemutatás.
radar
Rádióhullámokkal történô észlelés és hely
meghatározás, repülôgépek és hajók nagy
(akár 100 km) távolságból történô észlelésére
szolgáló berendezés. Alkalmas folyó vagy ten
gerpart, sziget, híd, esetleg viharfelhôk észle
lésére is.
recycling
újrafeldolgozás, újrahasznosítás
robot
Olyan gép, amely külsô beavatkozás és irányítás nélkül, egy elôre megadott program sze
rint mûködik.
selejt
Olyan áru vagy termék, amely nem felel meg
a minôségi követelményeknek. Köznapi szó
használatban hitvány, silány.
selejtezés
A hibásak kiválogatása több hasonló tárgy kö
zül. Kivenni, félretenni a nem megfelelôt, a
hasznavehetetlent, amire nincs szükség többé.
statikus
egyensúlyban lévô, mozdulatlan, változatlan,
állandó
statikus munkavégzés
Mozgás nélküli egyirányú igénybevétel megfeszült állapotban (tartás, nyomás), ezért ne
hezebb, mint a dinamikus munka. Statikus ter
helés közben az izom hossza változatlan marad.
stílus
Az egyén megnyilvánulása, kifejezési eszköze
és módja.
szabad terület (lakásban)
A lakás alapterületébe nem beszámítható
területek (pl. terasz, erkély).
szelektív (elkülönített) hulladékgyûjtés
A különféle hulladéktípusok anyagfajta sze
rinti különválogatása. Ezek az anyagok: fém,
fehér üveg, színes üveg, papír, mûanyag stb.
A szelektív hulladékgyûjtésnek létezik egy kü
lönleges fajtája is, amely során a használt elekt
ronikai termékeket gyûjtik újrahasznosításra.
szextáns
Az égitestek helyzetének mérésére szolgáló
szögmérô. A tengeri helymeghatározás egyik
alapvetô eszköze volt a GPS elterjedéséig.

szigetelô (elektromos)
Azok az anyagok, amelyek nehezen vezetik az
áramot, azaz rajtuk nehezen halad keresztül
az áram. A legtöbb szilárd anyag – a fémek
és a grafit kivételével – inkább szigetelô, mint
vezetô anyag.
szilárdság
Az az állapot vagy jellemzô, hogy valaki vagy
valami nem változik, például nem mozdul el,
nem változtat irányt.
szoláris energia
A Nap energiája. Ez hô és fény formájában, su
gárzással éri el a Földet, melyet az emberiség
ôsidôk óta hasznosít, egyre fejlettebb techno
lógiák segítségével. A napenergiához kapcso
lódó technológiák, mint a napfûtés, a foto
voltaikus berendezések, a naperômûvek vagy
a napenergiát felhasználó épületek segíthetnek megoldani az emberiség elôtt álló legnagyobb kihívásokat.
tájolás
Az épület égtájakhoz igazodó megtervezése.
Ennek során dönti el a tervezô, hogy mely he
lyiségek kerüljenek az északi, déli, keleti, nyu
gati oldalra. Ez azért lényeges, mert az egyes
oldalak különbözô idôszakokban különbözô
mértékû napsütésben részesülnek. Ez megha
tározza, hogy mikor melyik helyiségbe süthet
be majd a nap, hol mikor lesz világosabb és
melegebb.
tárolók (lakásban)
A lakáson belüli, tárolásra szolgáló helyiségek
(pl. kamra, gardrób).
társadalmi környezet
Az ember környezetének azon része, amelyet
az emberek különbözô csoportjai alkotnak
(család, barátok, iskola, ország stb.).
tartószerkezet
Teherhordó, terheléselviselô szerkezetek. (Lásd
még: váz és állvány)
technikai környezet
lásd: mesterséges környezet
technológia
Az anyagok feldolgozási módozatairól és esz
közeirôl szóló ismeretek összessége. Gyártási
eljárást, folyamatot, módszert nevezünk tech
nológiának. A technológiához szükséges az
anyag (amit feldolgozunk), az energia (ami a
munkát végzi) és az információ (ami a mûvelet
irányításához kell).
természeti környezet
Az élôlények környezetének nem ember által
alkotott része (idôjárás, állatok, növények stb.).
természetvédelem
Az élôlények, természetes életközösségek,
élôhelyek a természetes és természetközeli
területek, valamint a természeti táj megôr

zésére hivatott társadalmi tevékenység meg
jelölésére szolgáló fogalom.
tudatos fogyasztói magatartás
Olyan viselkedés, melyet nem befolyásolnak a
túlzott mértékû fogyasztásra ösztönzô reklá
mok, képes mérlegelni a saját szükségletét,
képes tudatos fogyasztói döntéseket hozni,
ismeri és szükség esetén érvényesíti a jogait.
újrahasznosítás
Ipari felhasználási körforgás. Célja egyrészt
takarékoskodás a Föld nyersanyagaival, másrészt a környezetszennyezés csökkentése. Az
újrahasznosítás érdekében kell szelektíven
gyûjteni a háztartási hulladékot.
váltóáram (AC)
A töltéshordozók áramlásának iránya szabá
lyos, ismétlôdô rend szerint váltakozik.
váz
Szilárd rész, amely egy élôlény testét, egy tárgy,
gyártmány, épület, építmény szerkezetét megadja. Átvitt értelemben egy gondolatsor lánca,
amely végigvonul egy írásmûvön, beszéden,
terven, elképzelésen.
vegyszer
Vegyi hatású, gyakorlati alkalmazású anyag.
vészhelyzet
Nagy veszedelemmel fenyegetô állapot.
vetület
A tárgynak mérethûen (méretarányosan) szerkesztett és merôleges vetítéssel származtatott
képe.
vezetô (elektromos)
Azok az anyagok, amelyeken könnyen áthalad
az áram. Jó elektromos vezetôk a fémek, a
grafit és az elektrolitok, azaz az elektromos
áramot vezetô oldatok.
villamos hálózat
A villamos energiát hálózatokon keresztül
szállítjuk a termelôktôl a fogyasztókig. A há
lózatok lényegében vezetékek, amelyek cso
mópontokat kötnek össze, vagy egy fogyasztót látnak el.
virtuális (kép)
látszólagos, csak jelképesen létezô, (készülék
segítségével) álvalóságot teremtô
virtuális valóság (VR)
Egy számítógépes környezet által létrehozott,
mesterséges világ. A tudományok, a média, a
szórakoztatás, az építészet területein alkal
mazzák. A jövôben a hétköznapokban is egyre
nagyobb szerepet kap.
zártszelvény
Középen üreges rúd. Zártszelvény a csô is, de
a zártszelvénynek lehet másfajta keresztmet
szete is, például négyzet.
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Képjegyzék

A kiadványban szereplô képek a Shutterstock Képügynökségtôl, Karsai Zsuzsától, Kolozsváriné Váray
Ibolyától és Wimentál Enikôtôl származnak.
Shutterstock szerkesztôi képek:
Alexey Shmul, Andrei Kholmov, Angelina Dimitrova, Chantal de Bruijne, Chris Lawrence Travel, DanteVisual, Gabor Tokodi, Gabriela Beres, GTS Productions, IMAG3S, InsectWorld, iwciagr, Jose HERNANDEZ Camera 51, Juliano Galvao Gomes, Kev Gregory, Kletr, Mirko Kuzmanovic, MoLarjung, OH studio
image gallery, Peeradontax, Pinhead Studio, Polina Letshina, Ruslan Kalnitsky, Songquan Deng, Stefano Mazzola, Steve Barze, teh_z1b, Victor Jiang.
Karsai Zsuzsa:
8. oldal Bérház a nagykörúton (New York palota)
19. oldal Lakásalaprajz (2 db)
48. oldal Az utolsó kép kivételével a többi (5 db)
60. oldal Nyitókép kivételével a többi kép (3 db)
61. oldal minden kép (7 db)
62. oldal minden kép (5 db)
63. oldal minden kép (5 db)
64. oldal minden kép (7 db)
65. oldal minden kép (7 db)
66. oldal minden kép (5 db)
67. oldal minden kép (5 db)
68. oldal minden kép (6 db)
69. oldal jobb hasáb összes (3 db)
70. oldal bal hasáb összes (5 db)
71. oldal utolsó 5 db fotó
86. oldal Töltôn hagyott mobiltelefon
86. oldal Emberi elleállás mérése
89. oldal jobb hasáb (3 db fotó)
92. oldal A4-es papírlap terhelhetôsége
93. oldal Munkálkodás (2 db fotó)
Kolozsváriné Váray Ibolya:
49. oldal utolsó kép - bútorok a gyôri egyetem udvarán
Wimentál Enikô:
42. oldal Régibôl új (4 db fotó)
48. oldal Régi varrógép dobozból postaláda
A rajzok a Shutterstock Képügynökségtôl és Técsi Zitától (grafikus) származnak.
Técsi Zita:
9. oldal
9. oldal
13. oldal
14. oldal
15. oldal
18. oldal
21. oldal
22. oldal
23. oldal
24. oldal
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Lakás helyiségeinek eloszlása (kördiagram)
Lakás-alaprajz
Lakás-alaprajz – felújítás után, Lakásalaprajz 3D
Bútorok csoportosítása
Bútorok helyiségenként
Közlekedési útvonal rajza
Vonalas szobarajz, Színek megfelelô alkalmazása (1+4 db ábra),
Színek hatása bútorral (3 db ábra)
Színes párnák határa bútoron
Konyhai munkaháromszög
Alapvetô konyhai funkciók területei

26. oldal
40. oldal
40. oldal
40. oldal
40. oldal
40. oldal
40. oldal
40. oldal
40. oldal
40. oldal
40. oldal
40. oldal
41. oldal
92. oldal
94. oldal
95. oldal

Balesetek megoszlása a kialakulás helye szerint (kördiagram)
Alapvetô tisztítási ikonok
Mosási ikonok
Fehérítési ikonok
Tilos csavarni ikon
Centrifugálás ikonok
Ruhát fektetve kell szárítani
Ruhát szárítókötélen függesztve szárítani
Ruha csak árnyékban szárítható ikon
Szárítógép-ikonok
Vasalási ikonok
Vegytisztítási ikonok
Öltéstípusok (4 db ábra)
Henger (csô) terhelhetôsége
Leckenyitó rajz (vetületek), A mûszaki rajzokon használt vonalfajták,
A méretmegadás elemei
A három nézet, Kör és körív méretezése, jobb hasábban mûszaki rajz

Melléklet
A1
A3
A6

A lakás. Lakásalaprajz1.
Lakásból otthon. Lakásalaprajz 2.
Lakberendezés. Színezhetô szobabelsô
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