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Keressünk a világhálón!
Nyisd meg az általad leggyakrabban használt böngészôt!
Írd be a következô címet: http://www.google.hu/
Egy keresôoldal jelenik meg, ahová beírhatod a keresett információt.
Ilyen
könnyû
keresni?

Egy vagy
több szót is
beírhatsz!

Írd be a következôt címet: Az erdô növény- és állatvilága, majd kattints
a keresés gombra!

A találatok közül válaszd
a www.tananyag.almasi.hu címet!

Kattints az Állatok témakörre!
Írd le röviden, mit tudtál meg a mókusról!
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Én ezt találtam.
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Kattints a Teszt témakörre!
Megjelenik elôtted ez az oldal. Oldd meg!
Ellenôrizd, majd zárd be az oldalt!

Nyisd meg két
kattintással!

Kattints a Játék témakörre, majd a Puzzle játékra! Rakd ki!

Nyisd meg két
kattintással!

Mit rejt a kép? Írd le a nevét, és amit tudsz róla!
Neve:
Leírás:

Üdítô levezetés
Melyik böngészôprogramot használtad?
Hogyan kell keresni a világhálón?
Melyik a kedvenc weboldalad?
Mi a különbség a böngészés és a keresés
között?
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Mire használhatjuk még az internetet?
Látogass el a következô weboldalakra,
és keress családi programot a hétvégére!

Ha ismersz más
címeket,
írd le azokat!

www.programajanlo.lap.hu
www.gyermekprogram.lap.hu
www.greenfo.hu

Választhatok
a mozi-, a színház- vagy
a kirándulásajánlatok
közül is!

Milyen programot választottál? Írd le a következôket:
Idôpont:
Helyszín:
Program:

Az Országos Meteorológiai Szolgálat weblapjáról
megtudhatod az idôjárás-elôrejelzést. www.met.hu
Keresd meg azt a települést,
ahol a választott program zajlik!
Írd le a következô adatokat:
Dátum:
Település:
Min. (°C):
Max. (°C):
Rajzold le az idôképet!

Vigyázz,
a hétvégi
dátumra nézd
az adatokat!
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Jó lenne
tudni, milyen idô
várható!
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Nézz utána, hogy milyen közlekedési eszközzel utazhattok el a választott családi programra! Az informáNemcsak
ciót a www.menetrendek.hu weboldalon találod!
az oda-, hanem
a visszautazás adatait
is kikeresem!

Ha busszal utaztok,
a Volán-menetrendet,
ha vonattal, akkor
a MÁV-menetrendet
válaszd!

Mit írtál be a keresô oldalra?
Odaút

Visszaút

Vigyázz, ha busszal
utaztok, a szabad és
munkaszüneti napokat is
vedd figyelembe!

Honnan:
Hova:
Mikor:
Napszak:

Keresd meg a nektek megfelelôt, és írd le a következôket:
Odaút
Indulási idôpont:
Érkezési idôpont:
Átszállások száma:
Összidô:

Üdítô levezetés

Visszaút

Megtudhatom
azt is, mennyibe
kerül egy jegy?

 Sorold fel, milyen weblapokat látogattatok meg az órán!
 Milyen információkhoz juthatunk ezeknek a weblapoknak a segítségével?
 Honnan tudhatnád meg ezeket az információkat, ha nem
az interneten keresztül?
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