
Modyfikacje dokumentów
tekstowych.

(Konspekt lekcji informatyki.)

Temat: Wyszukiwanie i zmiana wybranych
fragmentów tekstu.

Klasa: VI

Czas trwania lekcji: 45min.

Cele ogólne lekcji:
• Poznanie wybranych możliwości edytora tekstu;
• Przygotowanie uczniów do modyfikacji różnych dokumentów tekstowych;

Cele szczegółowe:

• Zapoznanie ze sposobami wyszukiwania i zmieniania fragmentów tekstu;
• Poznanie sposobu zmiany wybranych wyrazów;
• Wykształcenie umiejętności samodzielnego korzystania z edytora tekstu;
• Ukazanie zalet wynikających z szybkiego wyszukiwania i zmieniania

tekstu.

Metody pracy: wykład, pokaz,ćwiczenia
.

Środki dydaktyczne: tablica, komputer, oprogramowanie.

Przebieg lekcji:
a) Powitanie uczniów i sprawdzenie listy obecności;
b) Podanie tematu lekcji i uświadomienie uczniom celu lekcji;
c) Podanie nowego materiału;
d) Ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem oprogramowania i komputera;
e) Utrwalenie wiadomości i umiejętności oraz pytania uczniów;
f) Podsumowanie lekcji.



Wprowadzenie do tematu lekcji:

W trakcie prac redakcyjnych nad tekstem bardzo często stajemy
przed koniecznością dokonania zmian lub wyszukania konkretnego
wyrazu bądź zdania. Edytory tekstu umożliwiają szybkie wykonanie
tych czynności za pomocą funkcji znajdź i zamień wydatnie
przyśpieszając prace i uwalniając nas odżmudnych czynności
związanych z przeglądaniem całego dokumentu.

ZNAJDŹ

Aby poprawnie wyszukać nasz wyraz, musimy podać
dodatkowe informacje (warunki) takie jak: uwzględnienie wielkości
liter, poszukiwanie całego lub części wyrazu lub określić zakres
poszukiwań.

ZAMIE Ń

Często po przeczytaniu napisanego tekstu stwierdzamy,że jakieś
użyte wyrażenie bądź słowo lepiej byłoby zastąpić innym. Przyczyn
takiego postępowania może być wiele, np. błąd w pisowni, chęć
posłużenia się wyrażeniem lepiej oddającym nasza myśl. W tym celu
używamy funkcjizamień. Jest ona bardzo podobna do funkcjiznajdź,
z tą różnicą, że wymaga od nas podania nowego wyrazu, który
wstawimy w miejsce starego.



Materiały dla uczniów:

Wyszukiwanie wyrazu lub zdania.

Z poleceniaEDYCJA wybieramyZNAJDŹ.

Pokazuje się okienkoZNAJDŹ I ZAMIE Ń.

W to miejsce wpisujemy szukanesłowo lub zdanie.



Zamiana konkretnego słowa lub zdania.

Z poleceniaEDYCJA wybieramyZAMIE Ń.

Pokazuje się okienkoZNAJDŹ I ZAMIE Ń.

W to miejsce wpisujemy szukanesłowo lub zdanie.

W to miejsce wpisujemy nowewyrażenie, słowolub zdanie.



Po wykonaniu powyższych czynności należy zatwierdzić zmiany naciskając
przyciskZAMIE Ń lub ZAMIE Ń WSZYSTKO.

PrzyciskZAMIE Ń powoduje zmianę tylko jednego odnalezionego aktualnie
wyrazu lub zdania.

PrzyciskZAMIE Ń WSZYSTKO powoduje natychmiastowa zmianę
wszystkich znalezionych wyrazów lub zdań w całym tekście.

Jeżeli dokonane zmiany spełniają nasze oczekiwania i dokument jest
zakończony, należy dokonać zapisania, aby utrwalić zmiany przed

zamknięciem dokumentu.



Ćwiczenie dla uczniów:

Dokonaj zamiany w dokumencie tekstowym wyrazuKrzy ś na
wyraz miś.

Proszę państwa, otoKrzyś.
Krzyś jest bardzo grzeczny dziś.
Chętnie państwu łapę poda.
Nie chce podać? A to szkoda.

Po wykonaniu zamiany dokument powinien wyglądać tak jak
poniżej.



Proszę państwa, otoMiś.
Miś jest bardzo grzeczny dziś.
Chętnie państwu łapę poda.
Nie chce podać? A to szkoda.


