
Tan anyag: Amit már tu dunk
Tan anyag fe je zet: Az in for ma ti kai esz kö zök hasz ná la ta
Ok ta tá si cél: A gép te rem há zi rend jé nek is me re te, bal eset vé de lem. Az is me re tek rend sze re -
zé se.
Ne ve lé si cél: A gép te rem és a szá mí tó gé pek ér té ket kép vi sel nek, ezért azok ép sé gé nek meg -
óvá sa min den ki nek ér de ke és kö te les sé ge.
Kép zé si cél: Vi sel ke dés a gép te rem ben. Leg fon to sabb bal eset vé del mi sza bá lyok is me re te, ér -
tel me zé se. A meg szer zett is me re tek rend sze re zé se.
Szem lél tetôesz kö zök: mun ka tan könyv, szá mí tó gép
Mun ka for mák: fron tá lis és egyé ni

Az óra me ne te
Az elôzô évek re épít ve, elsô fel ada tunk a te rem rend ki ala kí tá sa. A ta nu lók nak meg kell is mer -
ked ni ük a szá mí tó gé pes te rem rend jé vel. Be szél jük meg a leg fon to sabb bal eset vé del mi sza bá -
lyo kat. Ér tel mez zük azo kat! Szin tén fon tos a szá mí tó gép ér té ké nek is me re te. A ta nu lók nak
tud ni uk kell, hogy nagy értékû be ren de zé sek kel dol goz nak. Tisz táz zuk, hogy mit kell ten ni ük,
ha a gép hasz ná la ta köz ben va la mi mûködési hi bát, rend el le nes sé get ta pasz tal nak. Hív juk föl
a ta nu lók fi gyel mét az elekt ro mos áram ve szé lye i re.

Tan anyag-fel dol go zás
Be szél ges sünk a ta nu lók kal a tan könyv he lyes hasz ná la tá ról és a jelölé seirôl. Tér jünk ki a ha -
son ló sá gok ra és kü lönb sé gek re. Mi a kü lönb ség és mi a ha son ló ság a 2. osz tá lyos mun ka tan -
könyv vel ös  sze vet ve.
Az is mét lés és rend sze re zés után el kezd het jük a mun ka tan könyv fel ada ta i nak meg ol dá sát.

Az 1. fel adat Teknôs ta nár úr és Zümi kö zös in for ma ti katá bor ban töl tött él mé nye i hez kap cso -
ló dik. A fôzés sel mint új él mén  nyel gaz da god va tér tek ha za a tá bor ból. A fel adat is eh hez kap -
cso ló dik. A fel adat meg be szé lé se után hagy juk a ta nu ló kat önál ló an dol goz ni. Ma gya ráz zuk
el, hogy min dig az utol só betûv el kezdôdik a következô szó. Ha azt ta pasz tal juk, hogy a ta -
nulók meg akad nak, ak kor a fel adat meg ol dást kö zö sen foly tas suk.

A fel adat meg ol dá sa: cu kor – re tek – ke nyér – rizs – zsöm le – eper – ré pa – al ma – ana nász
– szil va – akác méz – zel ler

A 2. fel adat meg ol dá sá hoz se gít ség ként te gyük föl a táb lá ra az ábé cét. A táb lán lévô ábé cé
alap ján önál ló an ol das suk meg a fel ada tot. 

1. fog lal ko zás1. fog lal ko zás
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Ha a ta nu lók mind a hét szót he lye sen meg fej tik, ak kor a kezdô betûk ös  sze ol va sá sa után egy
fiúne vet kap nak. A fel adat meg ol dást kö zös ellenôrzés kö ves se.

A fel adat meg ol dá sa:
Név: Be ne dek
– Tud ja-e va la ki kö zü le tek, hogy me lyik hó nap ban van a név nap ja a meg fej tett név nek? 
(már ci us)
– E név nap után a né pi meg fi gye lé sek sze rint mi lyen idô vár ha tó:

Szá mí tó gé pes al kal ma zás:
Még a szá mí tó gép be kap cso lá sa elôtt is mé tel jük át a ta nu lók kal a szá mí tó gép fô ré sze it a meg -
ne ve zés szint jén. Még min dig csak az ál ta luk hasz nált há rom eszközrôl, a mo ni tor ról, a bil len -
tyûzetrôl és az egér rôl van szó. Ké szít sük elô a mun ka asz talt, hogy az esz kö zök kel ké nyel me -
sen tud junk dol goz ni.

Le het sé ges kér dé sek:
– Me lyek a szá mí tó gép ré szei?
– Ho gyan kell az egér rel dol goz ni?
– Az egér me lyik bil len tyûjét hasz ná lom?
– Há nyat kat tin tok, ha egy prog ra mot el aka rok in dí ta ni?
– Mi ért kell az egér alá tét?
– Ho gyan he lye zed el a ka ro dat, hogy ne fá radj el mun ka köz ben?
– Hol van a kap cso ló a szá mí tó gé pen?
– Mit kell ten ni, ha be kap csol tam a gé pet?
– Ho gyan ne vez zük azo kat a je le ket, amik a képernyôn meg je len nek?

Ide kap csol ha tó a 3. fel adat.
A ta nu lók nak el kell dön te ni, hogy a következô ál lí tá sok iga zak vagy ha mi sak:
Az egér a szá mí tó gép ré sze. I
A bil len tyûzet a raj zo lás hoz szük sé ges. H
A mo ni tor se gít sé gé vel lát juk a szá mí tó gé pen tá rolt ada to kat. I
A teknôc a Come nius Logo prog ram ban ta lál ha tó meg. I
Raj zol ni csak a Draw ing for Chil dren prog ram mal tu dunk. H
Ha mind ezek re vá laszt kap tunk, be kap csol hat juk a szá mí tó gé pet.
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A 4. fel ada tot a Draw ing for Chil dren prog ram mal ké szít sük el. A prog ram nyom da ele mei
tar tal maz zák a szá mí tó gé pet, így na gyon kön  nyen le raj zol ha tó a gép te rem. Szá mol ják meg a
ta nu lók, hogy hány gép van a te rem ben. Fi gyel jék meg a gé pek el ren de zé sét, és en nek alap -
ján nyom dáz zák a raj zot. A táb la is kön  nyen meg ta lál ha tó. Az iko nok ab ban a sor rend ben van -
nak fel tün tet ve a mun ka tan könyv ben, aho gyan hasz nál ni kell ôket.

A 5. fel adat egy raj zo ló prog ram ikon já nak ter ve zé se. Eh hez a Come nius Logo Kép szer kesz -
tôjét hasz nál juk. A mun ka tan könyv ben a képernyôn há rom is mert raj zo ló prog ram ikon ja lát -
ha tó. Kér dez zünk rá mind egyik re.

Le het sé ges kér dé sek:
– Em lé kez tek-e ar ra, hogy me lyik prog ram mal mit raj zol tunk?
– Van-e még olyan prog ram, amit hasz nál tunk ta valy, és itt nem lá tod az ikon ját?
In dít suk el a Kép sz erkesztôt, és egy egysz erû, szí nes ce ru zá kat, ecse tet áb rá zo ló ikont raj zol -
ja nak a ta nu lók.
Ös  szeg zés: Sok min dent kel lett az elsô órán át is mé tel ni, de si ke rült, így a következô órá tól
foly tat hat juk a mun kát a har ma dik osz tá lyos tan anyag gal.
Ér ték e lés: Min den jó vá la szért, meg ol dá sért di csér jük meg a ta nu ló kat, hogy a po zi tív meg -
erô sítés a to váb bi ak ban is mo ti vál ja ôket!
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