
Talicska készítésének tartalmi lehet�ségei 
 
Anyagismereti lehet�ségek:  

A tömör fa tulajdonságainak megismerése: (modelltest feny�), a fa tulajdonságainak 
feltárása, alkalmazásának lehet�ségei, erezet, mintázat, szálirány, szín, esetenként illet, 
gyantatartalom, megmunkálhatóság, logikus gondolatmenet stb. 
Köt�elemek megismerése: szegkötés, csavarkötés alkalmazhatósága, ragasztó és használata, 
alkalmazási területei, szegek, csavarok fajtái, méretei.  

Szerszámhasználati ismeretek: 
Fúró, csiszolópapír kalapács szakszer� és balesetmentes használata. 

Felületkezelési eljárások alkalmazása: lakkozás, pácolás, festés 
Igényesség, pontosság, m�szaki rajzi kommunikáció: 

Pontos és esztétikus rajzi kivitelezés. Méretmegadás egyszer� szabályai. A fa metszési 
iránya, rajzolat ábrázolása, nem látható élek jelölése. Szép, csiszolt felületek, rajzjelekt�l 
mentes munkadarab, munka eredményének megbecsülése. 

Életviteli kérdések: Használati eszközeink. 
  
 

Kistalicska elkészítése 
 

Mivel a modell több változatban kapható, miel�tt választana, jól meg kell fontolni, melyik modell 
elkészítéséhez vannak meg az iskolában a feltételek. 

 
„A” variáció:  

A megfelel� anyagokat szállítjuk 2 db 210 mm x 10 x 10 mm feny�léc, 1 szál hurkapálcika, 
2 db kerék, 1 db 100 mm x 50 mm x 10mm feny�léc, szeg, csavar, ragasztó. 

A tanuló jelöli ki a csapok helyét, valamint a hátfalat, majd végzi el a bef�részeléseket és a 
hurkapálcika darabolást, valamint a szárak befúrását. 

 Szüksége lesz: f�részre, derékszögre, kalapácsra, csiszolópapírra, késre. 
 

 „B” variáció:  
A megfelel� anyagokat szállítjuk 2 db 210 mm x 10 x 10 mm feny�léc el�fúrva, 1 szál 

hurkapálcika, 2 db kerék, 1 db 100 mm x 50 mm x 10mm feny�léc, (az illesztés kif�részelve) szeg, 
csavar, ragasztó. 

A tanulónak nem kell kijelölnie a csapok helyét, valamint a hátfalat sem, csak a hurkapálcikát kell 
darabolnia.  

Szüksége lesz: csiszolópapírra, késre. 
 
 

Elkészítése: 
Kiosztjuk az alkatrészeket, ellen�rizzük azok állapotát, 
elkészítjük a névkártyát, majd az egészet a nylon 
zacskóban tároljuk 
 
- Az „A” variáció esetében: 
- Valamennyi darabot csiszoltassuk simára! 
- A rajznak megfelel�en (1.sz. melléklet) jelöltessük be  a 
befúrások és kivágások helyét, majd végeztessük el a 
m�veleteket! 
 

 
 



 
„B” variáció esetén: 
 
- Valamennyi darabot csiszoltassuk simára! 
 
 
 
 

 
 
 

 
- Mindkét modellnél következhet az összeállítás  
   ragasztóval, facsavarral. 
- Száradást követ�en igényesebb tanulók a nyelet is  
   kialakíthatják csiszolópapírral. 
 


