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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 
 
 
 
       Ας δουλέψουµε µε όσα µόλις µάθαµε! Ας φτιάξουµε ένα σχεδιάγραµµα µε 
τους κυριότερους σταθµούς στην εξέλιξη της τηλεόρασης! Ακολούθησε τα 
βήµατα του µικρού σχεδιαστή… 
  
1) Κάνε διπλό κλικ στο εικονίδιο του Kid Inspiration που βρίσκεται στην 
επιφάνεια εργασίας του Η/Υ. 
 
2) Όταν ανοίξει η σελίδα εργασίας του Kid Inspiration άλλαξε τη γλώσσα 
πατώντας στο πληκτρολόγιο Shift + Alt ταυτόχρονα. 
 
3) Κάνε µονό κλικ στο σχήµα που υπάρχει στο κέντρο της σελίδας εργασίας 

και γράψε «Εξέλιξη τηλεόρασης».  Ξανακάνε κλικ στο σχήµα για 
να εµφανιστούν τα µικρά τετράγωνα και οι ρόµβοι τριγύρω του. Τώρα µπορείς 
να δηµιουργήσεις συνδέσµους µε το σχήµα σου. 
 
4) Πήγαινε µε το ποντίκι στη γραµµή εργαλείων του Kid Inspiration και κάνε 

κλικ στο εικονίδιο «Create».   Μια νέα σύνδεση εµφανίζεται στο 
προηγούµενο σχήµα σου. Με το ποντίκι πατηµένο πάνω στη νέα σύνδεση 
µπορείς να τη µετακινήσεις όπου θέλεις. Με µονό κλικ µέσα στο νέο σχήµα 
γράψε αυτό που αποφάσισε η οµάδα σου π.χ. « 1884 : Ο Νίπκοφ φτιάχνει 
πρώτος το …». Όταν τελειώσεις το γράψιµο κάνε κλικ στο σχήµα και µόλις 
εµφανιστούν τα τετραγωνάκια και οι ρόµβοι κάνε νέα σύνδεση. 
 
5) Αν κάποια σύνδεση δεν σε ικανοποιεί κάνε κλικ επάνω της και µε το 
πλήκτρο «Delete» από το πληκτρολόγιο τη διαγράφεις. 
 
6) Μπορείς να αλλάξεις τη µορφή των σχηµάτων σου από το πινακίδιο  

εργαλείων «Basic»  ως εξής:κλικ στο σχήµα σου κι επιλέγεις 
 από το πινακίδιο το νέο σχήµα που θέλεις. 
 
7) Όταν τελειώσεις τα σχήµατά σου µπορείς να αλλάξεις το χρώµα τους µε 

κλικ στο σχήµα και από τη γραµµή εργαλείων κλικ στο «Effect» ,  
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πήγαινε στο «Fill color»  και διάλεξε το χρώµα µε κλικ 

στην παλέτα των χρωµάτων.  
Το ίδιο µπορείς να κάνεις µε το φόντο και µε τις γραµµές συνδέσεων ανάµεσα 
στα σχήµατα. 
 
8) Μόλις τελειώσεις την εργασία σου µπορείς να την αποθηκεύσεις στο 
φάκελο «Τηλεόραση» στην επιφάνεια εργασίας του Η/Υ ως εξής : Κλικ στο 

«File», κλικ στο « Save as…» και στο παράθυρο που ανοίγει 
επέλεξε µε κλικ την «Επιφάνεια Εργασίας» και κατόπιν µε διπλό κλικ άνοιξε  

  
το φάκελο «Τηλεόραση».Πάτησε Αποθήκευση. 
 

9) Κλείσε τη σελίδα εργασίας σου µε κλικ στο εικονίδιο  επάνω δεξιά της 
σελίδας. 
 


