INFORMATIKA ÓRATERV – készítette: Nagy Károly (CHARLEMAGNE)

Osztály
Tantárgy
Tanár
Dátum
Idő

:
:
:
:
:

7. osztály
Informatika (számítástechnika)
Nagy Károly
2018. szeptember 26. {szerda}
1. óra (08:00-08:45)

Óra címe: Állományok és mappák
Perc

Óra logikai menete

1

Órakezdés

2

Miről lesz szó

„Állományok és mappák”

3

Windows Intéző

„Meg tudná valaki mondani, hogy mire
használható a Windows Intéző?”

4

Az Intéző képernyője

START/Minden
program/Kellékek/Windows Intéző

5

Címsor

6

Szöveges menüsor

7

Eszköztárak

8

Böngészőablak

9

Betekintő ablak

10

File-ok rendezése

„Van aki tudná rendezni mondjuk méret
szerint a mappában lévő file-okat?”

11

„Részletek”-nézet

„Hogyan lehet megváltoztatni az
oszlopok szélességét?”

12

Tulajdonságok

File/Tulajdonságok

13

Címke

„Valaki meg tudná mondani, hogy lehet
megváltoztatni a lemez nevét?”

14

Méretek

15

Programok indítása

"Hogyan tudunk elindítani egy
programot?"

program=alkalmazás

16

Asztalról

(ki is próbáljuk mindet)

a sorrend attól függ
melyiket említik meg

17
18
19

Start menüből
Windows Intézőből
Sajátgépből

„Hányat kell kattintani?”
„Hányat kell kattintani?”

20

Start futtatás

21

Társítás

22

(új) Tananyag, táblakép

„Ki tudná megmondani, hogy mit jelent
az, hogy Gyorsbillentyű?” (bónuszpont)
(A „+” és a „-” jelek értelmezése)

Megjegyzés
Felállunk/jelentés
Már projektorral
kivetített táblaképpel
várom őket
Ezért bónuszpont jár,
hiszen mostani
anyag
elindítjuk a
programot
elemenként
bemutatom, hogy mi
micsoda az
Intézőben, és
leíratom velük
ALT módosító
billentyű használata
így szépen
átmegyünk a
következő pontra
Megnézzük milyen
nézetei lehetnek egy
mappának
Ha valaki tudja,
akkor megkérem
mondja el a
többieknek
Megemlítem, hogy a
„Helyi menü”-vel
sokkal könnyebb
Megnézzük mennyi a
szabad hely a
háttértárolón

(elmondom melyek az indítható
állományok)
„Mi van akkor ha rákattintunk egy olyan
fájlra, ami nem alkalmazás?”
(megfogalmazom mit jelent a társítás)

…érdekességképpen

leíratom velük
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(megemlítek néhány fontosabb fájlkiterjesztést, mindegyikre rákérdezve,
hogy melyik mit tartalmazhat)

23
24

Utoljára elindított
programok, megnyitott
dokumentumok

aki tudja,
bónuszpontot kap

„Hogyan tudjuk előcsalogatni gyorsan,
véletlenül bezárt alkalmazásainkat?”

25

Keresés

26

Helyettesítő karakterek

27
28

*(csillag)
?(kérdőjel)

„Ha elfelejtettétek, hogy hová
mentettétek el egy fontos leveleteket, de
tudjátok mi volt a neve, akkor hogy
keresitek meg?”
„…és ha nem tudjátok az egész nevét,
csak egy részét?”
(megfogalmazom mit jelent)
(megfogalmazom mit jelent)

29

Néhány példa

(közösen kipróbálunk néhány keresést)

30
31

Keresés dátum szerint
Keresés méret szerint

32

Néhány önálló keresési
feladat

42

Következő óra

43

Házi Feladat

(pl.: egy adott könyvtárban egy adott
időszakban létrehozott megadott méretű
állományok keresése)
Mappák létrehozása
Fájlok, mappák kijelölése
Fájlok, mappák másolása
Fájlok, mappák áthelyezése
Fájlok, mappák törlése
Átnevezés
Milyen fájlneveket helyettesíthet az
"a*.doc" elnevezés? Mondj 3 példát!

Joker-karakterek
leíratom velük
leíratom velük
megemlítem, hogy a
Joker-karaktereket
máshol is
felhasználhatják

bónuszpontért

„Műveletek
mappákkal és
fájlokkal”

