Κασωτάκης Αγαθάγγελος ΠΕ70
Φύλλο Εργασίας
Α. Εκκινήστε το φυλλοµετρητή Mozilla Firefox από το αντίστοιχο εικονίδιο της
επιφάνειας εργασίας. Κάντε κλικ στα εικονίδια του µενού, αρχείο, επεξεργασία, προβολή,
προσθήκη, βοήθεια και δείτε προσεχτικά τις δυνατότητες που σας παρέχει (εικ.1).

εικ.1

Β. Πηγαίνετε στην πάνω δεξιά γωνία του φυλλοµετρητή. Εκεί βρίσκεται η µηχανή
αναζήτησης Google. Εκεί πληκτρολογήστε αυτό που ψάχνουµε «µακεδονικός αγώνας»
(σηµείωση τα κεφαλαία και οι τόνοι δεν είναι απαραίτητο να υπάρχουν, η µηχανή δεν τα
λαµβάνει υπ’ όψη στην αναζήτηση) και στη συνέχεια πιέζουµε το πλήκτρο
αρχίσει η αναζήτηση.

για να

Περιοχή στην οποία
πληκτρολογούµε
«µακεδονικός αγώνας»

εικ.2

Θα πρέπει να έχουµε µια εικόνα όπως αυτή της εικ.3. Στη συνέχεια πηγαίνουµε
αριστερά και πατάµε τον σύνδεσµο

και πιέζουµε εικόνες (εικ.4)

εικ.3

Πρέπει να έχουµε φτάσει σε µια εικόνα της παρακάτω µορφής

ε
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εικ.5

Γ. Από τις εικόνες που βλέπουµε σε µικρογραφία επιλέγουµε όσες νοµίζουµε ότι
ταιριάζουν στο θέµα µας, κάνουµε δεξί κλίκ πάνω τους και επιλέγουµε άνοιγµα δεσµού
σε νέα καρτέλα. (εικ. 6) και στη συνέχεια προβολή εικόνας πλήρους µεγέθους.

εικ. 7

ει
κ. 6

∆. Κλείνουµε τα παράθυρα και πάνω στην επιφάνεια εργασίας δηµιουργούµε φάκελο
όπου θα αποθηκεύσουµε τις φωτογραφίες. ∆εξί κλικ Î New Î Folder (εικ. 8) και στη
συνέχεια τον ονοµάζουµε «Μακεδονικός Αγώνας» (εικ. 9).

ει
κ. 8

9

εικ.

Ε. Επιστρέφουµε στον φυλλοµετρητή και στη σελίδα µε τη φωτογραφία που θέλουµε
να αποθηκεύσουµε και πάνω στη φωτογραφία κάνουµε ∆εξί κλικ Î αποθήκευση εικόνας
ως… (εικ. 10) και στη συνέχεια επιλέγουµε ένα όνοµα και την αποθηκεύουµε στο
φάκελο που έχουµε φτιάξει στην επιφάνεια εργασίας πατώντας save. (εικ. 11)
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εικ.

εικ
11

10

Στ. Αφού επαναλάβουµε τα τελευταία βήµατα όσες φορές χρειαστεί για να
συγκεντρωθεί ο απαιτούµενος αριθµός φωτογραφιών ανοίγουµε το φάκελο
«Μακεδονικός Αγώνας» στην επιφάνεια εργασίας και επιλέγουµε τις φωτογραφίες
θέλουµε να τυπώσουµε. ∆εξί κλικ Î εκτύπωση (εικ. 12)

εικ. 12

