Skal man tilbage til foregående side,
klikker man her.

Dette er adresse linjen, det er her
man skriver f eks www.hjoerring.dk
for at få Hjørring kommunes
hjemmeside

Når det bliver til en hånd kan man
klikke på det, og så kommer man
videre til denne næste side.

Her kan man gøre vinduet større
eller mindre på det røde kryds
lukker man siden ned.

Skriv www.ni.dk i adresselinjen og tryk entrer (det er den store tast til højre på tastaturet, gerne med
en pil på) gå lidt ned på siden, og find DMI klik på det når det bliver en hånd. Når den side kommer
så i venstre side er der byvejr klik på det og vælge Hjørring. Så kan man se vejret i de kommende
dage.
Så kan vi prøve at finde nogle opskrifter. Skriv www.google.dk i adresselinjen, og tryk entrer. I det
felt der kommer skriver vi f. eks ribbenssteg opskrift, og klikker på søg, der vil så komme en masse
med opskrifter og ribbenssteg. Der kan man læse lidt om hvad denne side indeholder, og syntes man
det er interessant klikke man på det, så komme den side man har valgt. Er det ikke noget klikker
man tilbage (se tegning) og finder en anden side. På den måde kan man søge på alt, så prøv nogle
andre muligheder.
Hvad med at se hvad din bil er værd. Skriv www.bilbasen.dk og derfra kan man vælge personbil,
mærke model pris med mere, når man har lavet sin valg tryk søg, og se om i kan finde noget der. Så
kan man se hvad der er til salg ved at klikke på dem der kommer frem, nogle er der også foto med.
På denne side kan man også få en vurdering af din bil. Klik på sælg din bil, og lige derunder
bilvudering, udfyld felterne og se hvad de finder frem til.
Hvis man har et telefon nummer, det kunne være en annonce man havde læst, eller på sin
telefonsvare, og gerne vil vide hvem det er, kan man skrive www.krak.dk, og der væge person
skrive telefon nummeret ind og klikke på søg. Man kan også søge på navn og i det andet felt
postnummer eller by. Den viser kun de personer der ikke har hemmeligt nummer. På det kort der
kommer, er der noget der hedder rejseplanen, prøv at klikke på den, og gøre vinduet større (se
tegning) skriv Tårs og vælg Tårs (Hjørring) den kommer lige neden under. Klik så find rejse, så får

man nok flere muligheder og vælger se rejeplan til venstre, den klikker man på så kommer der
hvilken bus man skal med og så vider. Prøv flere muligheder med navn og by på Krak.
Man kan også komme direkte ind på rejseplanen ved at taste www.rejseplanen.dk og der udvælge
den rejse man vil søge på.
Da det jo snart er jul, skal vi vel have lidt om julen også, man kan på www.google.dk søge på jul
juleopskrifter og meget andet der har med julen at gøre, og så se hvad man får. Jeg har fundet en
sjov side den hedder www.julidannevang.dk (det skrives i adresselinjen) Her kan man finde
julesange jul i gamle dage kravlenisser og meget andet.
Ser man en sjælden fugl kan man på www.netfugl.dk under galleriet måske finde et billede af den,
eller hvis man gerne vil se billeder af fugle.
Her er lige et billede af et tastatur med hvad de forskellige taster kan, da det er et jeg har fundet på
nettet, (man kan jo næste finde alt) er det med engelsk og dansk forklaring. Hvis der er noget så
spørg.

