Keresztrejtvény – készítő program használata
Készítette: Bánné Mészáros Anikó
Ingyenesen letölthető a http://www.eclipsecrossword.com helyről. Telepíteni kell a gépre.

Új keresztrejtvényt akarok kezdeni / Megnyitok már elmentett keresztrejtvényt.
Next gombra kattintás

Új keresztrejtvény készítésénél megkérdezi, hogy készítsünk-e új szókészletet. (Ezek a
feladatott fogalmak.)

1

Szókészlet készítése:
Be kell írni a fogalmat és beírni a meghatározását. Add word to list gombra kell kattintani.

További szavakat adunk meg……
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A Tools… gomb Save word list menüpontjával a szókészletet el lehet menteni. Kiterjesztése
.ewl lesz.

Már meglévő Szókészletet nyithatunk meg a Tools gombra kattintva és ott az Open word list
menüt választva. Ekkor *.ewl kiterjesztésű fájlt adhatunk hozzá a rejtvényünkhöz. Ha a
hozzáadás után a szavakat le akarjuk ellenőrizni – A Word list ablakban rákattintunk és
megjelenik a fogalom a Word ablakban és a meghatározása a Clue for this word ablakban –,
akkor továbblépés előtt rá kell kattintani az Add word to list gombra, különben kitörlődik a
szó a listából.

A Next gombbal továbblépve meg kell adni a keresztrejtvény nevét és a készítője nevét.
(Ezek az adatok majd megjelennek a rejtvény fejlécében.)
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Meg kell adni, hogy a keresztrejtvény milyen széles és milyen magas legyen.

Elkészül a keresztrejtvényünk.

Ha nem vagyunk megelégedve a rejtvényünk megjelenésével a Make another puzzle like
this one sorra kattintva új elrendezést kapunk. A különböző elrendezéseket különféle néven
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mentve, ugyanazt a témát többféleképpen is a tanulók elé tehetjük. (Pl a különböző
csoportoknak.)

A Save crossword gombbal el lehet menteni a keresztrejtvényt, (*.ecw lesz a kiterjesztés)
A Print crossword gombbal ki lehet nyomtatni….
A Save as a web page gombbal weblapként lehet elmenteni és böngészőben megnyitva meg
lehet oldani. (Az Interaktív web pages lehetőségek közül kell az egyiket választani.)

Meg kell adni a weblap nevét.
(Nem kerül ki a net-re, csak a háttértárra menti és böngészővel nyílik majd meg.)

A megnyitott rejtvény sorára kattintva megjelenik a meghatározás, és be kell írni a fogalmat.
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A nyomtatást többféleképpen is elvégezhetjük:
Alapbeállításban három opció van kipipálva:
Empty puzzle grid: Az üres rejtvénytáblázat kerül kinyomtatásra alatta a
Clues: A keresztrejtvény meghatározásai találhatók. Ezt a lapot adhatjuk a tanulók kezébe,
így megfejthetik papíron a rejtvényt.
A Puzzle grid with answers azt jelenti, hogy egy másik lapon megkapjuk kinyomtatva a
rejtvény rácsozatát, benne a megoldásokkal. (Erre szükség lehet, amikor ellenőrizzük a
tanulók munkáját.)
További beállításokat is választhatunk:
List of clues with answers: A meghatározások a megfejtésekkel együtt felsorolva
kerülnek kinyomtatásra.
Word bank: A fogalmak is kinyomtatásra kerülnek, és ezek közül kell a
tanulóknak a megfelelőt beírni. (Kicsiknél hasznos lehet, ha meg akarjuk
könnyíteni a munkájukat!)
Azután a Print everything checked above feliratra kell kattintani és indul a nyomtatás.
(Nyomtatási képet nem mutat.)
JÓ MUNKÁT!!!
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