
Από ημ μεκμύ File επέιελε ημ New 

Από ημ μεκμύ File επέιελε ημ Save  

ηε ζοκέπεηα δηάιελε ημ θάθειμ ζημ 

μπμίμ ζα ημ θοιάλεηξ θαη δώζε έκα  

όκμμα.Πάηα ζημ θμομπί Save  

Πνέπεη κα θοιάγεηξ ηε δμοιεία ζμο ζοπκά ΑΠΟ  

ΣΗΝ ΑΡΥΗ! ΟΥΙ ΜΟΝΟ ΣΟ ΣΓΛΟ!!  

εμείςζε: Όηακ ζέιεηξ κα θοιάλεηξ γηα δεύηενε  

θμνά ηε δμοιεηά ζμο, ημ kidspiration ζα ζμο δεηήζεη 

πάιη όκμμα. Άθεζε αοηό πμο είκαη ήδε γναμμέκμ θαη  

όηακ ζμο δεηήζεη κα ημ ακηηθαηαζηήζεη με αοηό πμο  

είπεξ θοιάλεη πνηκ ιίγμ (Do you want to replace  

file?) απάκηεζε ημο παηώκηαξ ημ Yes.  

Από ημ μεκμύ File επέιελε ημ  

Open. ηε ζοκέπεηα βνεξ ημ  

θάθειμ ζημκ μπμίμ είκαη  

θοιαγμέκμξ μ πάνηεξ ζμο θαη δηπιμπάηεζε ζημ  

εηθμκίδημ πμο έπεη γναμμέκμ από θάης ημ όκμμά ημο. 

ηε δεληά πιεονά ηεξ  

μζόκεξ πάηεζε πάκς ζημ  

πμνημθαιί ηνηγςκάθη θαη  

επέιελε ηεκ θαηεγμνία  

εηθόκςκ πμο ζέιεηξ κα  

πνεζημμπμηήζεηξ. ηε ζοκέπεηα πάηεζε πάκς ζηεκ  

εηθόκα θαη ζύνε ηεκ (έπμκηαξ παηεμέκμ ημ mouse)  

μέζα ζημ πάνηε.  

Πνώηα επέιελε ημ ακηηθείμεκμ πμο  

ζέιεηξ κα δηαγνάρεηξ θάκμκηαξ θιηθ  

πάκς ημο. ηε ζοκέπεηα πάηεζε πάκς 

ζημ ζβεζηήνη. (Edit Erase) 

Βήμα πνμξ βήμα Kidspiration γηα παηδηά  

ΒΒΗΗΜΜΑΑ 33: Tι μπορώ να  

Tη ζέις κα θάκς Πώξ ζα ημ θάκς 

Να ακμίλς έκα  

θαηκμύνημ πάνηε  

Να θοιάλς ηε 

δμοιεηά μμο  

Na ακμίλς έκα  

πάνηε πμο είκαη 

απμζεθεομέκμξ 

Να δηαιέλς  

θάπμηα εηθόκα ή 

ζπήμα  

Να δηαγνάρς 

θάπμημ  

ακηηθείμεκμ  
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κάνω με το πρόγραμμα; 



Γπέιελε ημ ακηηθείμεκμ από ημ μπμίμ  

ζέιεηξ κα λεθηκά ε έκςζε παηώκηαξ  

πάκς ημο. ηε ζοκέπεηα πάηεζε πάκς  

ζημ θμομπί έκςζεξ θαη έκςζέ ημ με ημ ακηηθείμεκμ 

ζημ μπμίμ ζέιεηξ κα θαηαιήγεη.  

Παηώκηαξ πάκς ζε αοηό ημ θμομπί ζα 

εμθακηζηεί έκα ζπήμα. Ακ επηιέλεηξ  

πνώηα έκα ζπήμα ή εηθόκα θαη μεηά  

παηήζεηξ ζημ θμομπί αοηό ημ κέμ ζπήμα ζα είκαη  

εκςμέκμ με ημ επηιεγμέκμ.  

Από ηεκ ενγαιεημζήθε 

γηα ηα γνάμμαηα ζημ θάης μένμξ ηεξ μζόκεξ ζαξ  

δηαιέληε ηε γναμμαημζεηνά – Times New Roman  

Greek γηα ηα Γιιεκηθά, ημ μέγεζμξ ηςκ γναμμάηςκ  

ημ ζηοι ημοξ- οπμγναμμηζμέκα, έκημκα, πιάγηα – θαη 

ημ πνώμα ημοξ.  

Γπέιελε πνώηα ημ ακηηθείμεκό 

ζμο- ηόλμ ή ζπεδηάγναμμα  

ηε ζοκέπεηα πάηεζε ζηα ενγαιεία πμο βνίζθμκηαη  

ζημ θάης μένμξ ηεξ μζόκεξ γηα κα αιιάλεηξ μμνθή  

θαη πνώμαηα.  

Ακ ζέιεηξ κα δεηξ ημ πάνηε ζε μμνθή  

θεημέκμο πάηεζε ζημ εηθμκίδημ αοηό. Οη  

εηθόκεξ πμο έπεηξ εηζαγάγεη ζημ πάνηε ζα 

εμθακίδμκηαη με αγγιηθή πενηγναθή. Άιιαλε ηεκ  

πενηγναθή ζε ειιεκηθή.  

Γηα κα αιιάλεηξ ημ πνώμα  

ηςκ γναμμώκ ημο θεημέκμο 

εκώ βνίθεζαη ζημ θείμεκμ επέιελε από ημ μεκμύ  

Goodies ημ Lined Paper Colors.Δηάιελε ημ πνώμα  

πμο ζέιεηξ.  

Πνώηα επέιελε ημ ακηηθείμεκμ

Βήμα πνμξ βήμα Kidspiration γηα παηδηά  

Να εκώζς  

θάπμημ  

ακηηθείμεκμ με 

θάπμημ άιιμ  

Να πνμζζέζς 

έκα ζπήμα  

απεοζείαξ  

Να μμνθμπμηήζς 

ηα γνάμμαηα –  

μέγεζμξ  

γναμμαημζεηνά  

Να αιιάλς  

πνώμαηα θαη ζηοι 

ακηηθεημέκςκ  

Να δς ημ πάνηε 

μμο ζε μμνθή  

θεημέκμο  

Να αιιάλς ημ 

πνώμα ηςκ  

γναμμώκ ημο  

θεημέκμο  

Να ακηηγνάρς  

έκα ακηηθείμεκμ 

Τπμονγείμ Παηδείαξ θαη Πμιηηηζμμύ, Πνόγναμμα Πιενμθμνηθμύ Γμπιμοηηζμμύ ΑΠ Γπηζηήμεξ 

ειίδα 3  



Βήμα πνμξ βήμα Kidspiration γηα παηδηά  

ακηηθείμεκμ παηώκηαξ πάκς ημο. ηε ζοκέπεηα  

επέιελε Edit Copy θαη Edit Paste Αμ δεμ έςειπ  

επιλένει τξ αμτικείμεμξ η εμτξλή Edit Copy δε θα  

λειτξρογεί  

Να δηαγνάρς έκα Πνώηα επέιελε ημ ακηηθείμεκμ. Από  

ακηηθείμεκμ ημ μεκμύ Edit επέιελε ημ Cut. (Ακ  

ζέιεηξ μπμνείξ κα ημ θάκεηξ Paste ζε 

θάπμηα άιιε ζέζε). Ακ δεκ ημ πνεηάδεζαη θαζόιμο  

επέιελέ ημ θαη από ημ πιεθηνμιόγημ πάηεζε Delete.  

Να ακαηνέζς θάηη Οοπξ! Λάζμξ! Γπέιελε ημ εηθμκίδημ αοηό  

πμο έπς θάκεη θαη ζα ακαηνεζεί ε πνμεγμύμεκε εκένγεηά  

ζμο. Edit Undo  

Να εηζαγάγς μηα Από μεκμύ File επέιελε ημ 

εηθόκα πμο είκαη Import a Graphic. Βνεξ ημ  

θοιαγμέκε ζημκ θάθειμ πμο έπεη μέζα ηεκ εηθόκα θαη δηπιμπάηεζε  

οπμιμγηζηή πάκς ζημ εηθμκίδημ πμο γνάθεη από θάης ημ όκμμά  

ηεξ .  

Να αθμύζς Πάηεζε ζημ θμομπί με ημ αοηί. Ακ δε ζέιεηξ 

ήπμοξ μδεγηώκ κα αθμύξ ημοξ ήπμοξ λακαπάηεζέ ημ.  

Να επμγναθήζς Από ημ μεκμύ Sound επέιελε ημ 

έκα ήπμ Record. Πάηεζε ζημ θμομπί  

επμγνάθεζεξ. Αθμύ ηειεηώζεηξ  

πάηεζε πάκς ζημ Save γηα κα  

θοιάλεηξ ημκ ήπμ  

Να δηαγνάρς έκα Γπηιέληε πνώηα ημκ ήπμ θαη από 

ήπμ ημ μεκμύ Sound επηιέληε ημ  

Erase.  

Να εηζαγάγς έκα Ακ ζέιεηξ κα μμαδμπμηήζεηξ δηάθμνα  

εηθμκίδημ ακηηθείμεκα με βάζε θάπμημ θνηηήνημ, 

μμαδμπμίεζεξ πάηεζε ζημ εηθμκίδημ μμαδμπμίεζεξ.  

Δηάιελε ημ ζπήμα πμο ζέιεηξ θαη ζύνε ημ ζηεκ  

μζόκε.  
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Βήμα πνμξ βήμα Kidspiration γηα παηδηά  

Να αιιάλς ημ Από ημ μεκμύ Goodies  

πίζς πνώμα ημο επέιελε ημ Backround color  

πάνηε. θαη πάηεζε πάκς ζημ πνώμα ηεξ επηιμγήξ 

ζμο.  

Aπό ημ μεκμύ file επέιελε ημ  

Να θοιάλς ηεκ Export. ηε ζοκέπεηα δώζε όκμμα  

μζόκε πμο βιέπς ζηεκ εηθόκα θαη πάηεζε ημ Save. Μπμνείξ ηώνα ηεκ  

ςξ εηθόκα ζε εηθόκα αοηή κα ηεκ εηζαγάγεηξ ζε άιια πνμγνάμμαηα 

άιιμ file όπςξ ηε Microsoft Word.  

Να εγθαηαιείρς Από ημ μεκμύ File επέιελε ημ Exit.  

ημ πνόγναμμα Θομήζμο κα θοιάλεηξ πνμεγμομέκςξ 

ηε δμοιεηά ζμο! Θα ζε νςηήζεη ημ πνόγναμμα από  

μόκμ ημο. ημ πιαίζημ δηαιόγμο πμο ζα εμθακηζηεί  

επέιελε ημ Yes ακ ζέιεηξ κα θοιάλεηξ ηηξ αιιαγέξ.  

Τπμονγείμ Παηδείαξ θαη Πμιηηηζμμύ, Πνόγναμμα Πιενμθμνηθμύ Γμπιμοηηζμμύ ΑΠ Γπηζηήμεξ 

ειίδα 5  


