Άσκηση ανακατεμένων λέξεων-εικόνων στο HotPotatoes
Δθθηλήζηε ην ινγηζκηθό HotPotatoes
Θα εκθαληζηεί ε αξρηθή νζόλε ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Κάληε θιηθ ζηελ παηάηα JMix. Θα εκθαληζηεί ην παξάζπξν ηνπ JMix:

Σηνλ ηίηιν πιεθηξνινγήζηε: «Βάδσ ηηο ιέμεηο ζηε ζεηξά». (Σημείωζη: όπος ςπάπσει κείμενο ππορ πληκηπολόγηζη ενηόρ ειζαγωγικών
να ηο πληκηπολογείηε σωπίρ ηα ειζαγωγικά.)

Σην πιαίζην ηεο βαζικήρ ππόηαζηρ πιεθηξνινγήζηε ηηο ιέμεηο ηεο πξόηαζεο «Ο Ηξαθιήο έθιεςε ηα Μήια ησλ
Δζπεξίδσλ» έηζη ώζηε θάζε ιέμε λα βξίζθεηαη ζε μερσξηζηή ζεηξά (όπσο θαίλεηαη ζηελ παξαπάλσ εηθόλα).
Σηα πιαίζηα ησλ εναλλακηικών πποηάζεων κπνξνύκε λα γξάςνπκε δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο ζύληαμεο ηεο πξόηαζεο πνπ
πηζαλόλ λα ζθεθηεί ν ρξήζηεο πνπ ζα εθηειέζεη ηελ άζθεζε. Σηα πιαίζηα απηά πιεθηξνινγνύκε θαλνληθά ηελ
πξόηαζε θη όρη ηε κία ιέμε θάησ από ηελ άιιε.
Απνζεθεύζηε ηελ εξγαζία ζαο (Απσείο, Αποθήκεςζη ωρ) κε ην όλνκα «AnakatemenesLexeis» ζηνλ θάθειό ζαο.
Κάληε θιηθ ζην κελνύ Δπιλογέρ θη αθνινύζσο ζηελ επηινγή Γιαμόπθωζη επιλογών.
Θα εκθαληζηεί ην παξάζπξν Απσείο πςθμίζεων απ’ όπνπ δηακνξθώλνπκε ηα ζηνηρεία αιιειεπίδξαζεο ηεο άζθεζεο κε ην ρξήζηε:

Σηελ θαξηέια Τίηλοι/οδηγίερ δηαγξάςηε ηνλ ππόηηηιν ηεο άζθεζεο θαη ζηηο νδεγίεο πιεθηξνινγήζηε ηα αθόινπζα: Βάλε ηιρ λέξειρ
ζηη ζειπά για να θηιάξειρ ηην ππόηαζη.
Σηελ θαξηέια Αναηποθοδόηηζη:
Σην πιαίζην «Σωζηό:» πιεθηξνινγήζηε Σωζηά! Μππάβο! Δδώ κπνξείηε λα πξνζζέζεηε κέζσ ηεο εηζαγσγήο εηθόλαο θαη κηα θηλνύκελε εηθόλα (ηύπνπ gif)
ε νπνία ζα εκθαλίδεηαη όηαλ νινθιεξώλεηαη ε άζθεζε θαη ζα απνηειεί επηβξάβεπζε.

Σην πιαίζην «Λάθορ»: πιεθηξνινγήζηε Υπάπσοςν λάθη. Πποζπάθηζε πάλι.
Σην πιαίζην «Αςηό ηο ημήμα είναι ζωζηό:» πιεθηξνινγήζηε Αςηό ηο ημήμα είναι ζωζηό:
Σην πιαίζην «Το επόμενο ζωζηό ημήμα είναι:» πιεθηξνινγήζηε Το επόμενο ζωζηό ημήμα είναι:
Σην πιαίζην «Βαθμολογία» πιεθηξνινγήζηε Η βαθμολογία ζος είναι
Σην πιαίζην «Αςηέρ οι απανηήζειρ είναι επίζηρ ζωζηέρ» κπνξείηε λα κελ πιεθηξνινγήζεηε ηίπνηα αλ απνεπηιέμεηε ηελ επηινγή «Γείμε άιιεο
ζσζηέο απαληήζεηο». Αλ ηελ αθήζεηε επηιεγκέλε, ηόηε πιεθηξνινγήζηε Αςηέρ οι απανηήζειρ είναι επίζηρ ζωζηέρ:

Σηελ θαξηέια Κοςμπιά:
Σην πιαίζην «Κείμενο κοςμπιού ‘Έλεγσορ απάνηηζηρ’» πιεθηξνινγήζηε Έλεγσορ
Σην πιαίζην «Κείκελν θνπκπηνύ ΟΚ» πιεθηξνινγήζηε ΟΚ.
Δπηιέμηε ηελ επηινγή «Να κπεη θνπκπί ‘Αλαίξεζε’» θαη νλνκάζηε ην Αναίπεζη
Δπηιέμηε ηελ επηινγή «Να κπεη θνπκπί ‘Ξαλά’» θαη νλνκάζηε ην Ξανά
Δπηιέμηε ηελ επηινγή «Να κπεη θνπκπί ‘Βνήζεηα’» θαη νλνκάζηε ην Βοήθεια

Απνεπηιέμηε ηηο επηινγέο «Να κπεη θνπκπί ‘Δπόκελελε άζθεζε’», «Να κπεη θνπκπί ‘Πεξηερόκελα’» θαη «Να κπεη θνπκπί ‘Πίζσ’».
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Απνζεθεύζηε ην αξρείν ξπζκίζεσλ θάλνληαο θιηθ ζην θνπκπί Αποθήκεςζη ωρ πνπ βξίζθεηαη ζην θάησ κέξνο ηνπ
παξαζύξνπ, κε ην όλνκα «AnakatemenesLexeis» ζηνλ θάθειό ζαο.
Κάληε θιηθ ζην θνπκπί ΟΚ γηα λα θιείζεη ην παξάζπξν ξπζκίζεσλ.
Απνζεθεύζηε θαη πάιη ηελ εξγαζία ζαο (απλή αποθήκεςζη).
Απνζεθεύζηε ηελ άζθεζε ζηελ εθηειέζηκε κνξθή ηεο. Υπάξρνπλ δύν δπλαηόηεηεο:
1) Μελνύ Απσείο, Γημιοςπγία ζελίδαρ Web, Σελίδα Web για v6 browsers.
Γώζηε ηεο ην όλνκα «AnakatemenesLexeis» θαη απνζεθεύζηε ηελ ζηνλ θάθειό ζαο.
(Με αςηόν ηον ηπόπο, ο σπήζηηρ θα ππέπει να κάνει κλικ ζηιρ λέξειρ για να ηοποθεηούνηαι ζηη θέζη ηοςρ.)

2) Μελνύ Απσείο, Γημιοςπγία ζελίδαρ Web, Σύπε/κι άζε ζελίδα Web για v6 browsers.
Γώζηε ηεο ην όλνκα «AnakatemenesLexeis2(Drag&Drop)» θαη απνζεθεύζηε ηελ ζηνλ θάθειό ζαο.
(Με αςηόν ηον ηπόπο, ο σπήζηηρ θα ππέπει να ζύπει και να ηοποθεηεί ηιρ λέξειρ ζηη θέζη ηοςρ.)

Θα εκθαληζηεί ην παξαθάησ παξάζπξν δηαιόγνπ:

Κάληε θιηθ ζην «Όρη»
Θα εκθαληζηεί ην παξαθάησ παξάζπξν:

Κάληε θιηθ ζηελ επηινγή «Πξνεπηζθόπεζε άζθεζεο ζην πξόγξακκα πινήγεζεο». Θα αλνίμεη ν Internet Explorer κε
ηελ άζθεζή ζαο έηνηκε λα ηελ εθηειέζεηε. Δθηειέζηε ηελ!
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