Διδακτική Παρουσίαση 1
(screencast)
Παρουςιάζει: γραμμθ, καμπφλη, γόμα, αναίρεςη, πάχοσ γραμμθσ, αλλαγθ χρώματοσ.
Δίνεται το κείμενο του εκφωνθτι, για τον εκπαιδευτι που κα κελιςει να ανακαταςκευάςει
το παρόν screencast.
Σημαντικό: θεωροφμε πωσ ςτο πρώτο screencast είναι απαραίτητο να ακοφγονται τα κλικ
του ποντικιοφ ώςτε να καταλαβαίνει ο μαθητήσ πότε πρόκειται για απλό κλικ και πότε για
ςφρε-και-άφηςε. Αυτό μπορεί να γίνει με αναπαραγωγή αντίςτοιχου ήχου κάθε φορά που
έχουμε κλικ.

Κείμενο:
Γεια ςου. Σιμερα κα μάκουμε πϊσ να χρθςιμοποιοφμε τθν ηωγραφικι των Windows 7 για
να ηωγραφίςουμε. Ανοίγουμε τθ ηωγραφικι (Ζναρξθ->Όλα τα προγράμματα->Βοθκιματα>Ηωγραφικι).
Εδϊ ψθλά ζχουμε τα εργαλεία μασ (δείχνουμε), τα χρϊματα (δείχνουμε) και τον χϊρο που
ηωγραφίηουμε (δείχνουμε) που λζγεται «περιοχι ςχεδίαςθσ».
Ασ ξεκινιςουμε… Για να φτιάξουμε μια ευκεία γραμμι μποροφμε να επιλζξουμε το
εργαλείο «γραμμι» που βρίςκεται ςτθν εργαλειοκικθ «ςχιματα». Στθν περιοχι ςχεδίαςθσ
κάνουμε κλικ με το ποντίκι και το κρατάμε πατθμζνο εκεί που κζλουμε να ξεκινάει θ
ευκεία μασ, ςζρνουμε το ποντίκι μζχρι εκεί που κζλουμε να φτάνει θ ευκεία μασ και
αφινουμε το κλικ. Θ ευκεία είναι ζτοιμθ.
Πάμε να το ξαναδοφμε: επιλζγουμε το εργαλείο γραμμι,
αφινουμε κλικ.

πατάμε κλικ, ςζρνουμε,

Για να ηωγραφίςουμε μια καμπφλθ γραμμι επιλζγουμε το εργαλείο «καμπφλθ» από τθν
εργαλειοκικθ ςχιματα. Με το εργαλείο αυτό αρχικά ηωγραφίηουμε μια ευκεία όπωσ
μάκαμε πριν και μετά κάνοντασ κλικ επάνω ςτθν γραμμι που ηωγραφίςαμε, επιλζγουμε
προσ τα ποφ κζλουμε να γίνει θ καμπφλθ. Μποροφμε να κάνουμε δφο κλικ.
Πάμε να το ξαναδοφμε: επιλζγουμε το εργαλείο «καμπφλθ», ηωγραφίηουμε μια ευκεία και
κάνουμε δφο κλικ για να κάνουμε καμπφλθ τθν ευκεία: ζνα από τθν μεριά που αρχίηει θ
ευκεία και ζνα από τθν μεριά που τελειϊνει θ ευκεία.
Όταν ςχεδιάηουμε μια γραμμι ι μια καμπφλθ , μποροφμε να αλλάξουμε το πάχοσ τθσ
γραμμισ κάνοντασ κλικ ςτο μζγεκοσ και επιλζγοντασ το πάχοσ που μασ αρζςει (δείχνουμε).

Για να αλλάξουμε το χρϊμα τθσ γραμμισ, κάνουμε κλικ ςτο χρϊμα που μασ αρζςει.
Αν οποιαδιποτε ςτιγμι κάνουμε λάκοσ ι ηωγραφίςουμε κάτι που δεν μασ αρζςει, πατάμε
αναίρεςθ (δείχνουμε) και θ τελευταία ενζργεια που κάναμε ςβινεται αυτόματα.
Για να ςβιςουμε ζνα μζροσ τθσ ηωγραφιάσ χρθςιμοποιοφμε το εργαλείο «γόμα». Αν θ γόμα
είναι μικρι μποροφμε να πατιςουμε τα πλικτρα ctrl+’+’ πολλζσ φορζσ για να μεγαλϊςει.
Για ξανακάνουμε μικρι τθ γόμα πατάμε τα πλικτρα ctrl+’-’.
Για να ηωγραφίςουμε κάτι με αυτά που μόλισ μάκαμε (επίδειξθ ηωγραφιάσ).

