
Οι Λϋξεισ εύναι Εικόνεσ – Φτιϊχνουμε Εικόνεσ με Λϋξεισ 
 

 

1. Σκεφτεύτε μια οποιαδόποτε λϋξη και γρϊψετε την ςε ϋνα κομμϊτι χαρτύ.  

Τώρα, αντύ να ςκεφτεύτε ότι τη γρϊφετε, ςκεφτεύτε ότι τη ςχεδιϊζετε!.   

 

       Κϊθε γρϊμμα εύναι και ϋνα ςχϋδιο καμωμϋνο με εικαςτικϊ ςτοιχεύα που ξϋρετε!  

 

  

  

 

        Κϊθε γρϊμμα εύναι και μια εικόνα! Πϊμε να βϊλουμε πολλϋσ λϋξεισ μαζύ να φτιϊξουμε εικόνεσ     

       από τισ εικόνεσ των λϋξεων.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1. Πϊρτε τώρα ϋνα πρόχειρο χαρτύ και γρϊψετε κϊτω όςεσ λϋξεισ και φρϊςεισ ϋχουν 

αποθηκευτεύ μϋςα ςασ, ςε όλη αυτό την περύοδο τησ πανδημύασ. Μια ιδεοθύελλα.            

Μια «αρϊχνη» λϋξεων όπωσ αυτϋσ που φτιϊχνουμε κϊποιεσ φορϋσ ςτο μϊθημα! 

 

Η δικό μου πρώτη φρϊςη:  ϊδειοι δρόμοι   

 



2. Πηγαύνετε τώρα ςτην ιςτοςελύδα  https://wordart.com/create.   

Πατόςτε απλώσ ταυτόχρονα το πλόκτρο ctrl + το ςύνδεςμο ό αντιγρϊψετε το ςύνδεςμο ςε ϋνα νϋο παρϊθυρο ςτο 

google / explorer / firefox , όποια μηχανό αναζότηςησ χρηςιμοποιοεύτε! 

 

3. Ανούγετε το πρόγραμμα. 

Η όθονη εύναι χωριςμϋνη ςε δυο μϋρη. Στο αριςτερό μϋροσ ϋχεισ τισ επιλογϋσ : 

 

WORDS (λϋξεισ) 

SHAPES (ςχόματα) 

FONTS (γραμματοςειρϋσ) 

LAYOUT (τοποθϋτηςη ςτο χώρο) 

STYLE (ςτυλ) 

 

1. Επιλϋξτε WORDS και γρϊψτε, την μια κϊτω από την ϊλλη, τισ λϋξεισ που θα θϋλατε να περιλαμβϊνονται ςτην  

           εικόνα ςασ, ςτα ελληνικϊ. Μπορεύτε να χρηςιμοποιόςετε πϊρα πολλϋσ λϋξεισ! 

2. Στο SHAPES επιλϋξτε το ςχόμα που θϋλετε να ϋχει η εικόνα που θα φτιαχτεύ με όλεσ τισ λϋξεισ ςασ.   

 Σασ δύνει επιλογό από διϊφορεσ ομϊδεσ ςχημϊτων, ζώων κ.τ.λ. 

3. Στο FONTS επιλϋγετε το ςτυλ γραμμϊτων που θϋλετε να χρηςιμοποιόςετε.  

 

4. Τα ϊλλα δύο ςτοιχεύα, LAYOUT και STYLE δεν εύναι τόςο απαραύτητα, αλλϊ……  Εξερευνόςτε τα αν θϋλετε!. 

 

5. Όταν ϋχετε κϊνει τισ επιλογϋσ ςασ, πηγαύνετε ςτο δεξύ μϋροσ τησ ςελύδασ και επιλϋξτε το κόκκινο κουτϊκι που            

           λϋει: VISUALIZE.   Η εικόνα ςασ θα εμφανιςτεύ!!! 

https://wordart.com/create


 

6. Μετϊ μπορεύτε να κϊνετε αλλαγϋσ ό να φτιϊξετε όςεσ εικόνεσ θϋλετε.  

 Αν ϋχετε εκτυπωτό μπορεύτε και να το  εκτυπώςετε. 

 

Ζητόςτε βοόθεια από κϊποια/κϊποιο ενόλικα για να φωτογραφύςετε την οθόνη/ screenshot: Ανϊλογα με το 

πληκρολόγιο ςασ μπορεύ να δημιουργηθεύ αν  

πατόςτε insert (prt sc) / PrtScr 

ό 

ταυτόχρονα τα πλόκτρα fn  + insert (prt sc)  

ό 

ταυτόχρονα τα πλόκτρα ctrl + insert (prt sc) 

 

Στεύλετε μου το ςτο artlessonschool@gmail.com!! 

 

 

 

 
Αν ϋχετε μόνο κινητό τηλϋφωνο, μπορεύτε  

Να φτιϊξετε ϋνα ςχϋδιο 

Να βϊλετε μϋςα ό γύρω τισ λϋξεισ ςασ 

Και να το φωτογραφύςετε   

 Ευκολϊκι    

 


