"מסכות משולשות"
"היש צוהלת ושמחה כמוני מסכה"...
לכבוד חג הפורים אנו עורכים מסיבת מסכות ,וכולם מוזמנים!
כל מה שצריך כדי להיכנס למסיבה הוא מסכה משולשת .איך משיגים כזו? מיד תדעו...

שלב א' – הוספת משולשים למסמך שלכם
•

התחלקו לזוגות לשם ביצוע המשימה.

•

עליכם לפתוח מסמך  WORDבמחשב ולגשת לחלונית "הוספה"" -צורות".

•

ייפתח חלון המציג צורות רבות ושונות .מתוך "צורות בסיסיות" בחרו משולש.

•

עם בחירת הצורה יופיע סימן  .+יש ללחוץ על מקש העכבר לחיצה רצופה ולפרוׂש את הצורה.

•

אמנם קיימים רק שני סוגי משולשים (שווה צלעות וישר זווית) ,אך תוכלו ליצור מהם שלל
משולשים שונים (בגודלם ,בכיוונם ובצבעם) על ידי שימוש ב"העתק""-הדבק" ובמתיחה
שונה של צורת המשולש בכל פעם.

•

שימוש בעיגול הירוק מאפשר לסובב את המשולש ,ושימוש בעיגולים הלבנים שבצדדים
מאפשר להגדיל אותו או להקטינו .כדי ליצור ,למשל ,משולש שווה שוקיים בחרו
את המשולש שווה הצלעות ומִ תחו אותו כלפי מטה (שהרי משולש שווה צלעות הוא
סוג מיוחד של משולש שווה שוקיים).

על ידי לחיצה על קליק ימני ובחירה ב"עיצוב צורה" תוכלו לשנות את צבעו של כל משולש ואת
מילויו.

•

סרטון הדרכה על שימוש בצורות במסמך WORD

שלב ב' – בניית המסכה
•

סדרו את המשולשים כך שי ִצרו מסכה מעניינת ,צבעונית ומשעשעת.

•

)
בסיום העבודה קּבצו את המשולשים לתמונה אחת על ידי לחיצה על מקש ( SHIFT
במקלדת ,ותוך כדי השארת מקש ה SHIFT-לחוץ הקליקו על כל אחד מן המשולשים המרכיבים את
המסכה.

•

ייפתח סרגל עיצוב אובייקט .בחרו ב" -קּבץ" ואחדו את האובייקטים לתמונה אחת.

שלב ג' – הוספת התמונה שלכם למסמך כיתתי משותף
•

היכנסו במצגת הכיתתית לקישור משותף הנקרא" :מסיבת המסכות שלנו".

•

סמנו את התמונה במסמך שלכם .לחצו בלשונית "בית" על "העתק".

•

במסמך הכיתתי לחצו על קליק ימני ובחרו "הדבק" .שימו לב לא להדביק את התמונה שלכם על
תמונות של חבריכם.

•

כך תוכלו כולכם להתגאות ביצירותיכם.

ח ג ש מ ח!

