
ΕΥΚΟΛΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

 Φτιάξε τρεις σελίδες και στην τρίτη βάλε φόντο μια εικόνα σου 

 Διάγραψε την 3η  σελίδα και κλωνοποίησε την 2η  

 Φτιάξε δυο σχήματα στη δεύτερη σελίδα, ομαδοποίησέ τα και κατόπιν 
διάγραψέ τα 

 Εμφάνισε το πλέγμα, άλλαξέ το σε 50Χ50, φτιάξε ένα ορθογώνιο και ένα 
τετράγωνο και χρωμάτισέ τα με τον κουβά. Κατόπιν ελάττωσε τη 
διαφάνειά τους  ώστε να φαίνεται το πλέγμα. Μέτρησε εμβαδό και 
περίμετρο 
 

 Κάνε εισαγωγή εικόνας από ένα δικό σου φάκελο, μίκρυνέ τη και βάλτην 
μπροστά από ένα μαύρο ορθογώνιο (ΕισαγωγήΕικόναΑπό το Αρχείο) 
 

 Γράψε κάτι, άλλαξε τη γραμματοσειρά και το χρώμα, βάλε ένα σχήμα από 
επάνω, χρωμάτισέ το και μείωσε τη διαφάνειά του 
 

 Επίλεξε όλα τα αντικείμενα μιας σελίδας και προσπάθησε να τα 
μετακινήσεις. Τι παρατηρείς; 
 

 Σε ένα σχήμα ή μια λέξη κάνε μια υπερσύνδεση με αυτή τη ιστοσελίδα 
http://www.in.gr  

 
 Κάνε αντιγραφή – επικόλληση ενός αποσπάσματος από δικό σου κείμενο 

σε μια σελίδα  
 

 Φτιάξε δύο σχήματα, βάλε το ένα μπρος ή πίσω από το άλλο  

 Φτιάξε με τις γραμμές ένα τρίγωνο, κάνε ομαδοποίηση και δημιούργησε το 
συμμετρικό του 

 
 Φτιάξε μια γωνία χρησιμοποιώντας τα βέλη, εμφάνισε το μοιρογνωμόνιο 

και μέτρησέ τη 
 



 Γράψε ένα μικρό κείμενο και επισήμανε (“ABC”) τα ρήματα με κόκκινο και 
τα ουσιαστικά με πράσινο  

 

 Σε ένα σχήμα ή μια λέξη της πρώτης σελίδας κάνε μια υπερσύνδεση με την 
τρίτη σελίδα 

 
 Πάρε το “Δημιουργικό μολύβι με κείμενο” γράψε μια λέξη με μέγεθος 28, 

ξετσεκάρεσε την “Επανάληψη” και δημιούργησέ τη στη σελίδα σου 
 

 Βάζοντας λέξεις μέσα ορθογώνια και ελλείψεις, φτιάξε έναν απλό 
εννοιολογικό χάρτη (π.χ. ΖΩΑ) 

 
 Σκίασε μια σελίδα με το εργαλείο «Εμφάνιση/Απόκρυψη» και εμφάνισέ τη 

σιγά-σιγά από επάνω 
 

 Γράψε τις προτάσεις:»  
”Ο λύκος είναι σαρκοφάγο ζώο, ενώ η κατσίκα φυτοφάγο. Η κότα είναι 
παμφάγο ζώο.” 
Κάνε κλικ στο εικονίδιο «Τράπεζα λέξεων» και μετάφερε τις λέξεις: 
σαρκοφάγο, φυτοφάγο και παμφάγο (με κλικ) στην «Τράπεζα λέξεων» 

 
 


