
 

 Δραστηριότητα «Ο δρόμος»  

Δημιουργώντας πολυμεσική εφαρμογή  
 

ΜΕΡΟΣ Α  

1
ο 

Βήμα: Δημιουργήστε την παρακάτω εικόνα του δρόμου με τα εργαλεία 

ζωγραφικής και τα κατάλληλα σχήματα από την Καρτέλα Γραφικά.  

 

2
ο 

Βήμα: Από το Μενού Σελίδες επιλέξτε Αναπαραγωγή σελίδας. Στη νέα 

σελίδα δημιουργήστε μια χελώνα.  

3
ο 

Βήμα: Ανοίξτε την 

Καρτέλα Γραφικά. Στην 

Καρτέλα Γραφικά θα δείτε 

ένα σχήμα με μορφή 

αυτοκινήτου. Κάνετε κλικ στο 

σχήμα αυτοκίνητο για να το  

επιλέξετε και μετά κάνετε 

κλικ στη χελώνα στη σελίδα 

της εργασίας σας για να 

μεταμορφωθεί η χελώνα σε χελώνα-αυτοκίνητο. 

4
ο 

Βήμα: Κάντε δεξί κλικ στη χελώνα-αυτοκίνητο και επιλέξτε Κινούμενη 

εικόνα από το Μενού συντόμευσης. Η χελώνα-αυτοκίνητο αρχίζει να κινείται 

προς τα πάνω! Αυτό συμβαίνει γιατί μια οδηγία κίνησης εισάγεται αυτόματα 

στο παράθυρο διαλόγου της χελώνας! Κάνετε ξανά κλικ στη χελώνα-

αυτοκίνητο για να τη σταματήσετε. Αν δεν μπορείτε να "ακινητοποιήσετε" τη 

χελώνα, μπορείτε να κάνετε κλικ στο εργαλείο Διακοπή όλων, στη Γραμμή 

εργαλείων ή να πατήσετε Ctrl+Break.  

 



5
ο 

Βήμα: Κάντε δεξί κλικ 

στη χελώνα-αυτοκίνητο 

και επιλέξτε 

Επεξεργασία από το 

Μενού συντόμευσης. 

Διορθώστε την οδηγία 

κίνησης από «μπροστά 5 

περίμενε 1» σε 

«θέσεκατεύθυνση 90 μπροστά 5 περίμενε 1». 6
ο 

Βήμα: Πατήστε ΟΚ στο 

παράθυρο διαλόγου της χελώνας. Κάντε κλικ στη χελώνα-αυτοκίνητο και θα 

τη δείτε να κινείται τώρα προς τα δεξιά. Κάντε ξανά κλικ στη χελώνα όταν 

θέλετε προκειμένου να την σταματήσετε.  

ΜΕΡΟΣ B  

7
ο 

Βήμα: Από το Μενού Αρχείο επιλέξτε Εισαγωγή Μουσική. Στο 

παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται αναζητήστε το φάκελο:  

C:\Program Files\LCSI\MicroWorlds Pro\Music , επιλέξτε το αρχείο jazz 

και πατήστε Άνοιγμα. Εισάγετε έτσι το αρχείο μουσικής «jazz» στην εργασία 

σας. 
 

 
 

8
ο 

Βήμα: Προκειμένου να ακούγεται συνεχώς η μουσική «jazz» 

πληκτρολογήστε στο Κέντρο Εντολών την οδηγία: συνεχώς [jazz] και 

πατήστε Enter.  

9
ο 

Βήμα: Από το Μενού Προβοβή επιλέξτε Περιβάλλον παρουσίασης 

προκειμένου να απολαύσετε την προβολή του έργου σας σαν κινηματογραφική 

ταινία!  

Αποθηκεύστε την εργασία σας με το όνομα Αυτοκίνητο. 

 
 


