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Καλή Επιτυχία! 
Καλό Πάσχα!!! 

Πασχαλινές κάρτες 
Στο προηγούμενο μάθημα είδαμε τους Χάρτες της Google, και μετρήσαμε κάποιες αποστάσεις. Σ’ αυτό το μάθημα 
θα δούμε πώς να διαβάσουμε πασχαλινές κάρτες και να δημιουργήσουμε δικές μας. Θα πρέπει να συνδεθείτε στη 
διεύθυνση : 
https://padlet.com/giannisSDE/bvc5efj30xg8ns1m 
Θα δείτε μια εικόνα όπως η διπλανή : 
Πατώντας πάνω στην εικόνα κάτω από τη δημοσίευση Καλό Πάσχα, (φαίνεται  σε 
πλαίσιο δεξιά), ανοίγετε την κάρτα που μπορείτε να διαβάσετε. 

Ανοίγει μια νέα καρτέλα και διαβάζετε την κάρτα 
σέρνοντας αργά πάνω της το δάχτυλό σας δεξιά - 
αριστερά. 
Πατώντας το σταυρό σε κόκκινο κύκλο κάτω δεξιά, 
δημιουργείτε τη δική σας δημοσίευση (αριστερή ει-
κόνα). Γράψτε το όνομά σας κάτω από τις ευχές σας. 
Κατόπιν πατήστε  ΑΝΑΡΤΗΣΗ  κάτω δεξιά.  
Για να δημιουργήσετε τη δική σας κάρτα θα πρέπει 
να πατήσετε στην εικόνα κάτω από τη δημοσίευση 
Καλή Ανάσταση. (φαίνεται σε κύκλο κάτω αριστερά). 
Πάντως συνιστάται η δημιουργία και η δημοσίευση 
κάρτας να γίνει σε υπολογιστή και όχι σε κινητό, ε-
κτός εάν διαθέτετε γρήγορο και αξιόπιστο internet 

και -κυρίως- πολλή υπομονή.  
Πατώντας την εικόνα πηγαίνετε στη σελίδα: 
www.greetingsisland.com/cards/holidays/easter 
Διαλέγετε μια κάρτα που σας αρέσει. Προσοχή, μη 
διαλέγετε κάρτες που αναφέρονται σαν Premium 
(με τη μωβ κορώνα) επειδή αυτές δεν είναι δω-
ρεάν. Ακόμη δεν μπορείτε να αλλάξετε σε όλες τις 
κάρτες το κείμενο, επειδή είναι ενσωματωμένο 
στην εικόνα. Σε κάποιες όμως μπορείτε.  
Αφού διαλέξετε κάρτα, πατάτε Customize (το 
πράσινο κουμπί κάτω) 
Πατάτε το κείμενο που θέλετε να αλλάξετε και 
πληκτρολογείτε αυτό που θέλετε. Πατάτε Update. 

Από το μενού στο πάνω μέρος (αριστερή εικόνα) επεξεργάζεστε και τι υπόλοιπες 
σελίδες , το εσώφυλλο και το πίσω μέρος της 
κάρτας. Πατώντας  Add Sticker ( ) μπορείτε 
να εισάγετε εικόνα από φωτογραφία ή από τα 
αρχεία σας. Αφού φτιάξετε την κάρτα όπως 
θέλετε πατάτε Next. Από το επόμενο μενού 

διαλέγετε Send Online. Κατόπιν πατάτε Copy Link και Copy to Cipboard . Η ένδειξη 
γίνεται Copied . Ξαναγυρνάτε στο αρχικό περιβάλλον με τις ευχές (padlet). 
Πηγαίνετε στη δημοσίευση που δημιουργήσατε και πατάτε από τις 3 τελείες 
κατακόρυφα το επεξεργασία ανάρτησης (μπορεί να σας βγάλει edit). Κατόπιν 
πατάτε  το εικονίδιο του συνδέσμου ( ) στο κάτω μέρος της δημοσίευσης και πατάτε επικόλληση (θα χρειαστεί 
να αφήσετε το δάχτυλό σας για κάποιο χρόνο στην οθόνη). Πατάτε αποθήκευση. Είστε έτοιμοι. Δε χρειάζεται να 
μου στείλετε κάτι, αφού έχετε γράψει το όνομά σας στη δημοσίευση. 
Αν θέλετε μπορείτε να δημοσιεύσετε το σύνδεσμο και στην ομάδα μας στο facebook. 
 
Ονοματεπώνυμο   

Δημοσίευσα τις ευχές μου ☐   Έφτιαξα κάρτα ☐  

Την ενσωμάτωσα στις ευχές μου ☐   Δεν τα κατάφερα ☐ 


