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6 Bevezetés

A könyvben a következõ jelö-
lésekkel, kiemelésekkel talál-
kozhatsz:

Játékkészítés, képfeldolgozás,
„filmgyártás”, bemutatókészí-
tés – csupa izgalmas, gyakor-
lati ismeret. A könyvben be-
mutatott alkalmazások és min-
tapéldák alapján te magad is
maradandót alkothatsz. Ha ér-
dekel, bepillantást nyerhetsz
a robotika világába is.

Érdekességek, mondások

Figyelmeztetés, tanács

KÉRDÉSEK??
Kérdések, feladatok

Ha a munkád során bizony-
talanná válsz, kérj segítsé-
get tanáraidtól!

Jó munkát!

Ha az alábbi jelek valamelyi-
két látod, akkor számítógépre
lesz szükség.

MIT TALÁLSZ EBBEN

A KÖNYVBEN?

Gépeld be, próbáld ki!

Futtasd a gépen!

A szövegben szereplõ kérdé-
sekhez, feladatokhoz a könyv
honlapján találsz megoldást.
Ne nézd meg azonnal, elõbb
próbáld magad kitalálni!

A dõlt betûvel szedett kiemelt
szavak pontos meghatározá-
sát az új szakszavak jegyzé-
kében találod meg.

A MINDENNAPOK INFORMATIKÁJA
A számítógép a XXI. század elejére egyre inkább a min-
dennapi eszközök sorába került. Néha nem is tudjuk, hogy
az általunk használt eszköz mûködése, egyszerû használ-
hatósága egy beépített számítógépnek köszönhetõ. A mo-
biltelefon, az MP3-lejátszó egyre inkább az asztali vagy
a hordozható gép képességeit nyújtja, nem beszélve az út-
vonaltervezésben és a navigálásban robbanásszerûen ter-
jedõ GPS-ekrõl, a napi ügyek intézésében nagy segít-
séget nyújtó, zsebben is kényelmesen elférõ PDA-król.
Ezek az eszközök már a napjaid részét képezik, jóllehet
szüleidnek, nagyszüleidnek fantasztikus filmbeli tárgyak-
nak tûnhetnek. Ezért is fontos, hogy megismerd ezeket.
Ebben az évben a számítástechnikai eszközök új felhasz-
nálási lehetõségeivel ismerkedünk meg. Megnézzük pl.,
hogyan változtatja meg a hagyományos, papírra nyomta-
tott könyvet az e-könyv, milyen változások történhetnek
a zenehallgatási, fényképezési, filmezési szokásainkban.
Az új képrögzítõ eszközök mindenki számára lehetõvé
tették a képek, felvételek egyszerû otthoni elkészítését,
átalakítását, bemutatását, másokkal történõ megosztását.
E területtel is foglalkozunk a könyvben.
A harmadik témakörünk újra a programkészítés világába
vezet, de kicsit más módon, mint eddig láthattuk. A LOGO
nyelvre épülõ teknõcgrafika lehetõségei után megismer-
jük az Imagine program olyan oldalát, amely játékok egy-
szerû elkészítését teszi lehetõvé számunkra. Idén újdon-
ságként a képernyõ képzeletbeli világát is elhagyjuk, iga-
zi, izgõ-mozgó robotok megépítésével és programozásá-
val is megismerkedünk.

Csoportmunka

Az adott óra anyagához
letölthetõ állományok:
http://www.informatika.hu

Ezzel az ikonnal jelöltük meg azokat a leckéket,
amelyekhez segédanyagok találhatók a könyv
honlapján, a http://www.informatika.hu címen.
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A hangrögzítés története    11

A XVI. században élt GIOVANNI

BATTISTA DELLA PORTA termé-
szettudós úgy gondolta, hogy
ha egy csõbe belebeszélünk,
és elég gyorsan lezárjuk a csõ
nyílását, a hang bennmarad,
és akkor eresztjük ki újra, ami-
kor kedvünk van. Hosszas, de
mindvégig eredménytelen kí-
sérleteket folytatott a kellõen
gyors lezárásra…

MÉDIAALAPOK

A HANGRÖGZÍTÉS TÖRTÉNETE
A hang rögzítése nagyon régi álma az embernek, már
a középkorban elkezdtek foglalkozni a hang mibenlétével. 

Keressétek meg, mikor és hol született és halt meg
GIOVANNI BATTISTA DELLA PORTA!

Az elsõ, ténylegesen mûködõ hangrögzítõ és -visszajátszó
szerkezetet, a fonográfot 1877 decemberében alkotta meg
THOMAS ALVA EDISON. Edison egy hengerre feszített lágy
ónfóliára rögzítette a hangot tû, membrán és egy hang-
felfogó tölcsér segítségével. A henger egy csavarmenet
segítségével forgott, így a tû egy spirálmenet mentén ké-
pes volt rögzíteni a hangot az általa keltett rezgések erõs-
sége formájában. 

A készülék lejátszásra is alkalmas volt, ekkor a barázdák
formájában rögzített rezgések mozgatták a tût, ami egy
fémlemezt hozott rezgésbe. A rezgést a tölcsér erõsítette
fel hallható hanggá.

Keressetek képet THOMAS ALVA EDISONról!

A fonográf megjelenése után 10 évvel, 1887. szeptember
26-án kapott szabadalmat a gramofon nevû készülékre
EMIL BERLINER német feltaláló.

A gramofon egy korong felületén létrehozott spirálmene-
ten rögzíti a hangot. A korong formájú hanghordozók –
a lemezek – könnyen tárolhatók, a fonográfhengerekhez
képest kevesebb helyet foglalnak. Egy lemez hosszabb
idejû hangrészletet képes tárolni, mint egy fonográfhen-
ger, továbbá a lemezek másolása sokkal könnyebben meg-
valósítható: egy megfelelõen elkészített nyomóminta se-
gítségével lehet a korong anyagába belepréselni a hang-
információt. Ily módon egy hangfelvétel során elkészült
lemezrõl több száz másolatot is lehetett gyártani a le-
mezrõl készített nyomómintával.

Ezek az elõnyös tulajdonságok hamar népszerûvé tették
a gramofont, és lassan kiszorították a fonográfot a piacról.

Giovanni Battista della Porta

Edison fonográfja
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12 Médiaalapok

Egy lemezre körülbelül 3-4 perc mûsor fért fel. Kezdet-
ben a lemeznek csak az egyik oldalára vettek fel mûsort,
csak 1904-ben vezették be a mindkét oldalán lejátszható
hanglemezt. A lemezt 78-as fordulattal forgatták, azaz
percenként 78-at fordult.

Számoljátok ki, hány menetet vágtak egy 3 perces lemezre!

Berlinerék elõször cinklemezbe vágták a hangfelvételt.
Az eredeti cinklemezrõl acél nyomóformát hoztak létre,
és ezzel keménygumiba préselték a hangfelvételt. Hosszú
kutatás után Berliner rátalált a sellakra, ami egy trópusi
vidéken élõ levéltetû elgyantásodott váladéka, melyet
tisztítva hoznak forgalomba. Ez kellõen puha volt a pré-
seléshez, olcsó és jó minõségû hanglemezek voltak ké-
szíthetõk belõle, ezért a sellak mindenütt felváltotta
a cinklemezt és a keménygumit.

A mûanyagok forgalomba hozásáig nem is akadt ennek
az anyagnak vetélytársa a hanglemezgyártásban. A lemez-
vágáshoz a sellak már nem volt olyan jó, mint a préselés-
hez, ezért vágáshoz viaszlemezeket használtak. 

1931 szeptemberében az RCA Victor amerikai rádió- és
hanglemeztársaság mutatta be elõször a 33 1/3 fordulat-
számú, hosszan játszó lemezt. A lemezek hosszú élettar-
tama érdekében a lejátszáshoz használt tû nyomóerejét
csökkentették. A régebbi érték felével, majd 1938-ban har-
madával is elég lett a lemezhez nyomni, és 1947-re már
a tizedére sikerült csökkenteni a nyomóerõt. A régi leme-
zek 4 perces mûsoridejéhez képest az új lemezek játék-
ideje 20 perc lett, a hangminõség sokat javult, a lejátszás
során keletkezõ tûzörej pedig szinte hallhatatlanná vált. 

Érdekes módon, a hosszan játszó lemez nagyon lassan
terjedt el. Ennek egyik oka, hogy ekkor kezdett hódítani
a POULSEN által már 1905-ben feltalált magnetofon, és
úgy vélték, hogy ez kiszorítja a hanglemezt a kereskede-
lembõl, legfeljebb a tánczenei lemezek maradnak meg.
Ezért e célra percenkénti 45 fordulatszámú, kis helyen
elférõ lemeztípust fejlesztettek ki, amelyen a játékidõ
változatlanul 4-5 perc volt. A jóslat azonban nem vált be,
és a 33 1/3 fordulatszámú, hosszú játékidejû lemezeket
1948-tól már értékesítették. 

A sztereó hanglemezeket 1958-ban kezdték elõször for-
galmazni.

Mágneses rözgítõk

A mágneses hangrögzítés megvalósítása VALDEMAR POULSEN

mérnök nevéhez fûzõdik. 1898-ban megalkotott készülé-
ke huzallal mûködött, és „TELEGROFON”-nak nevezte el.

Díszes gramofon

Emil Berliner

Keressetek életrajzi
adatokat Berlinerrõl!

Hogy a fordulatszám csökken-
tésével a hangminõség ne ro-
moljon, új, jobb minõségû le-
mezanyagot, acetilcellulóz-po-
livinilkloridot használtak, ezen-
kívül a barázdaméretet is csök-
kentették. Ezért hívják ezeket
a lemezeket más néven mik-
robarázdás lemezeknek.
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A hangrögzítés története    13

Nézzetek utána, hogy mikor született és milyen nemzeti-
ségû volt Valdemar Poulsen!

1920-ban LOUIS BLATTNER amerikai filmvállalkozó készí-
tette el az elsõ szalagos magnetofont. A készüléket stú-
diómunkákra fejlesztették ki.

1935-ben mutatták be a berlini rádiókiállításon az elsõ
mágnesszalagos hangrögzítõt, a K1-es (Koffer 1) készülé-
ket, a MAGNETOPHON-t. A neve levédett szabadalom
volt. A II. világháborúig csak Németországban volt mag-
netofon, ott is csak rádióstúdiók számára.

Az Egyesült Államokban ismerték fel leghamarabb a zsák-
mányolt magnetofonokban rejlõ hatalmas mûszaki és
piaci lehetõséget. Ennek eredményeként született meg
1946 októberében a BRUSH Co. gyártmányaként a Mail-
A-Voice nevû papírlemezes mágneses hangrögzítõ, BK-
501-es típusjelzéssel.

Egy évvel késõbb jelent meg a BK-401 típusszámú, már
papírszalagos mágneses hangrögzítõ, ami a kifejezõ
SOUND MIRROR, azaz „hangtükör” elnevezést kapta.

A Mail-A-Voice elsõsorban nem zenei hangrögzítésre
készült, hanem fõként diktafon céllal, akár postai úton is
elküldhetõ „hangos levél” gyanánt. 

1963-ban a PHILIPS cég elkészíti az elsõ kompakt kazet-
tás rendszert. Ez a magnótípus még ma is használatos.

Poulsen üzenetrögzítõ készüléke
1898-ból

Blattner készüléke 1924-bõl

fordulatszám • A hanglemezek lejátszási sebessége 78, 45 vagy 33 1/3 lemezfordulat
percenként.

RÖVID MÉDIATÖRTÉNET ÉVSZÁMOKBAN

1887 Heinrich Hertz felfedezi a rádióhullámokat. 
1894 Marconi felfedezi a rádiótávírót. 
1902 Reginald Fessenden (1866–1932) amerikai mérnök felfedezi a rádiótávbeszélõt. 
1903 Valdemar Poulsen (1869–1942) dán mérnök felfedezi a mágneses hangrögzítõ ké-

szüléket.
1923 Vladimir Zworykin (1889–1982) orosz születésû amerikai mérnök feltalálja az iko-

noszkópot.
1928 John Logie Baird (1888–1946) skót feltaláló és Vladimir Zworykin egymástól

függetlenül feltalálják a televíziót. 
1930 Ernst Alexanderson (1878–1975) svéd születésû amerikai elektromérnök felta-

lálja a teljes egészében elektronikus televíziós rendszert. 
1977 Amerikai mérnökök a televíziós jeleket optikai szálon továbbítják.

HÁZI FELADAT

Keresd meg az elsõ hanglemez mûködését leíró leckét a könyv honlapján!
Készíts lemezjátszót a leírás alapján!
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A sokoldalú Imagine    25

PROGRAMOZÁS

A SOKOLDALÚ IMAGINE
Már megismerhetted a LOGO nyelv teknõcgrafikai utasí-
tásait a programozás tanulása során, és biztos használtad
már a Paint programot is rajzok készítésére. Az Imagine
környezetben mindkettõre együtt van lehetõség!

Rajzolás Imagine-ben

Az Imagine egyetlen kattintással rajzolóprogrammá ala-
kítható, akár egy program futása közben is.

A rajzeszközöket a Fõ eszköztár MUTAT/REJT FESTÕ ESZKÖZ-
TÁR ikonjára kattintva jeleníthetjük meg és rejthetjük el.

Nézzük sorban, mit is lehet rajzolnunk! 

Elsõként az eszköztár egy ikonjával kiválasztjuk, hogy mit
akarunk rajzolni, a kiválasztott ikon lenyomott gombként
mutatja, hogy az eszköz aktív.

Szabadkézi rajz

Szabadkézi rajzoláshoz válasszuk a CERUZA ikont.
Az egérkurzor ceruza alakú lesz, és a rajzterületen

az egér bal gombjának lenyomásával hagy nyomot: a be-
állított színnek és vastagságnak megfelelõ vonalat rajzol.
A ceruza hegye kör alakú. Ha fel akarjuk emelni a ceru-
zát, egyszerûen csak engedjük el az egér bal gombját. 

Ha a rajzolás során valamit elrontunk, lehetõségünk van az utol-
jára végrehajtott rajzolási mûvelet visszavonására, ill. helyreál-
lítására a megszokott módokon: a SZERKESZTÉS menü RAJZ VISSZA-
VONÁSA/HELYREÁLLÍTÁSA menüponttal, de a Ctrl+Z billentyûkombi-
nációval nem! Csak az utolsó mûvelet vonható vissza!

A rajzszerkesztõ tartalmaz minden alapvetõ rajzolási funkciót. A Paint program eszköztára

Szabad stílusban úszom!

1. Kijelölés

2. Radír

3. Színfelvétel

4. Ceruza

5. Festékszóró

6. Vonal

7. Téglalap

8. Ellipszis
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26 Programozás

Ha kifolyt a festék, a problémát
ne újraszínezéssel javítsuk,
mert így képrészletek vesz-
hetnek el, hanem a mûvelet
visszavonásával.

HHaa  mmééggsseemm  kkeellll!!

Amennyiben a mûvelet közben lenyomjuk a jobb egérgombot,
nem rajzol vonalat, téglalapot vagy ellipszist.

Kitöltés

Zárt alakzat kitöltõ színének megváltoztatásához
kattintsunk a FESTÉS ikonra! Válasszuk ki a színpa-

lettáról az alakzat kitöltéséhez a kívánt színt, majd a bal
egérgombbal kattintsunk az alakzat egy belsõ pontjára!

A mûvelet végrehajtásakor ügyeljünk a következõkre:
• A festés helyét a dobozból kifolyó festék hegye jelöli ki.
• Ha a kifestendõ terület nem zárt, a festék kifolyik.

Készíts hasonló, különbözõ alakú fákat e két eszköz
felhasználásával! Figyelj arra, hogy a kifestendõ alakzat
zárt legyen!

Egyenes vonal rajzolása

Ehhez válasszuk a VONAL ikont! Vigyük az egeret
a vonal kezdõpontjára, nyomjuk le az egér bal gomb-

ját, ezután lenyomva tartva mozgassuk az egeret! Ahol
felengedjük az egérgombot, ott lesz a vonal végpontja.
A két pont között a szín és vastagság beállításainak meg-
felelõ szakasz jön létre. Ha a vonal rajzolása közben
lenyomjuk a SHIFT billentyût, akkor csak 45 fokonként
elforgatott fõirányokban áll a vonal.

Téglalap rajzolása

Téglalap készítéséhez a TÉGLALAP ikont vá-
lasszuk ki! Ahol lenyomjuk az egér bal gomb-

ját, ott lesz az egyik csúcsa. Ezután az egérgombot le-
nyomva tartva kell elmozdulnunk az átellenes csúcsba.
A kapott téglalap oldalai vízszintesek és függõlegesek.
Ha a téglalap rajzolása közben lenyomjuk a SHIFT billen-
tyût, akkor négyzetet kapunk.

Téglalapot rajzolhatunk csak körvonallal, illetve kitöltöt-
ten is. Ha az ikonra egyszer kattintunk, akkor – ahogy azt
az elsõ ikon is mutatja – kitöltetlen téglalapot kapunk,
a beállított vonalvastagságnak és rajzolószínnek meg-
felelõ körvonallal. Ha a TÉGLALAP ikonra még egyszer rá-
kattintunk, akkor kitöltött téglalapot rajzolhatunk, ami-
nek a körvonala is a beállított színû lesz.

Festmény Mondrian stílusában.
Mikor élt Mondrian? Nézz utána! Készíts képet Mondrian stílusában!

Készíts te is rajzot csak
egyenesek felhasználásával!
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A sokoldalú Imagine    27

Ellipszis rajzolása

Az ellipszis rajzolása a téglalap rajzolásához
hasonlóan történik. Válasszuk egy kattintással

a kitöltetlen vagy két kattintással a kitöltött ELLIPSZIS ikon-
ját, majd a téglalap rajzolásának megfelelõen dolgoz-
zunk! A SHIFT billentyût lenyomva tartva kört kapunk.

Radírozás

Elõfordulhat, hogy bizonyos részeket törölnünk kell
a háttérrõl. Erre szolgál a RADÍR ikon. Mûködése azo-

nos a ceruzáéval, mivel tulajdonképpen a radír is egy
ceruza, amely a beállított vonalvastagságnak megfele-
lõen a rajzfelület beállított háttérszínével rajzol.

Készíts szabályos nyolcszöget! Használd a SHIFT bil-
lentyû nyújtotta lehetõséget!

Festékszóró

A használatához kattintsunk a FESTÉKSZÓRÓ ikonra!
Az igazi festékszóró képéhez akkor hasonlít leg-

jobban az eredmény, ha a bal egérgombot lenyomva tart-
va az egeret egyenletesen mozgatjuk. Minél lassabban
mozgunk, annál több festékpötty kerül a lapra, azaz annál
sötétebb lesz a terület. Itt is állítható a festékszóróval hú-
zott vonal vastagsága és színe.

Vonalvastagság

Ezzel az ikoncsoporttal állítjuk be, hogy a raj-
zolóeszközök milyen vastag vonalat húzza-

nak. Amennyiben az elõre beállított 1-es, 2-es, 5-ös, 10-es
vastagságra van szükség, akkor válasszuk azokat! Ha más
vonalvastagsággal szeretnénk dolgozni, akkor használjuk
a VONALVASTAGSÁG KIVÁLASZTÁSA ikont, ahol a VONALVASTAGSÁ-
GOK beállító ablakban tetszõleges vastagság is megadható.

Lehet 800 pontos vonallal rajzolni?

Színek használata

A rajzoláshoz az alapszíneket a színpalettáról választhat-
juk ki, a megfelelõ színre kattintva. A palettán található
18 Imagine alapszín fényessége a csúszka segítségével
állítható 12 fokozatban. Az így beállított színt a paletta
melletti nagy négyzet mutatja.

Ha az aktuális színt mutató négyzetre kattintunk, akkor
bekapcsolódik a színmintafelvevõ pipetta. Az ezzel kivá-
lasztott pont színe lesz az aktuális szín. Ha ez nem Ima-
gine alapszín, akkor a csúszka eltûnik, és látható lesz
a szín RGB (Red – piros, Green – zöld, Blue – kék) kódja.

A vonal vastagságát be is írhatod

A festékszóró használata

Színpaletta és csúszka

Keverj ki egyéni színe-
ket! Rajzolj egy érmet, amit
arany-, ezüst- és bronzszí-
nûre is fess ki!

Vedd észre, hogy a nyolcszög
tulajdonképpen egy négyzet,

levágott sarkokkal!
Teknõccel könnyebb lenne?
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Mûveletek képrészletekkel

A teljes képpel vagy a kép egy részletével is végezhetünk
mûveleteket. A kijelölt részletet törölhetjük, mozgathat-
juk, átméretezhetjük, vágólapra tehetjük.

Kijelölés

A kép egy részletének kijelöléséhez válasszuk a
TERÜLET KIVÁLASZTÁSA ikont. A bal egérgomb lenyomá-

sával indított mûvelet közben egy szaggatott vonalból
álló téglalap alakú kijelölõ keret jelenik meg. Amikor fel-
engedjük a bal egérgombot, a keret csúcsainál és oldalfe-
lezõinél méretezõ gombok jelennek meg. A kijelölt terü-
let mindaddig módosítható, amíg a kijelölést meg nem
szüntetjük. A kijelölés megszûnik, ha egy billentyût le-
nyomunk, vagy külsõ pontra kattintunk.

Törlés

A kijelölt területet a DELETE billentyû leütésével törölhet-
jük. A kijelölt terület helyén háttérszínû téglalap marad.

Mozgatás, másolás

A kijelölt területet vonszolással tetszõleges helyre moz-
gathatjuk. Ilyenkor a kijelölt terület helyén egy háttérszí-
nû téglalap marad. Ha másolni szeretnénk, vagyis azt
akarjuk, hogy az eredeti kijelölt terület is megmaradjon,
vonszolás közben nyomjuk le a CTRL billentyût. Ha a kije-
lölt területben van háttérszínû rész, akkor az átlátszó lesz.

Átméretezés

A kijelölt területet átméretezhetjük. A csúcsoknál lévõ mé-
retezõ gombokkal bármely irányba arányosan, az oldal-
felezõknél csak az oldalra merõlegesen, a képet torzítva
alakíthatjuk: nyújthatjuk vagy zsugoríthatjuk.

Háttér kezelése

A rajzlapunkra elõre elkészített képet tölthetünk be, vala-
mint a saját vagy feldolgozott képünket elmenthetjük.
Erre szolgál a FESTÕ eszköztár HÁTTÉR ikonja. A HÁTTÉR

TÖRLÉSE menüponttal törölhetjük a hátteret, amely ekkor
háttérszínûre változik.

Kijelölés, törlés

Ha nagyobb területet szeret-
nénk kiradírozni, akkor célsze-
rû törlést alkalmazni.

Mozgatás, másolás

Vágólapmûveletek
A kijelölt területet a vágólapra tehetjük, a vágólap tartalmát késõbb beilleszthetjük. A terület kivá-
gása a SZERKESZTÉS/KIVÁGÁS menüpontjával, illetve a CTRL+X billentyûkkel kérhetõ. A kijelölt rész el-
tûnik a háttérrõl. A kijelölt területet a vágólapra másolhatjuk a SZERKESZTÉS/MÁSOLÁS menüpontjával,
illetve a CTRL+C billentyûkkel. Ha a vágólap nem üres, annak tartalmát a háttérre másolhatjuk
a SZERKESZTÉS/BEILLESZTÉS menüpontjával, illetve a CTRL+V billentyûkkel.
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Törlés után a háttér csak részben állítható vissza a SZERKESZTÉS/
RAJZ VISSZAVONÁS/HELYREÁLLÍTÁS menüponttal. A törlés elõtti utol-
só rajzmûveletet az Imagine egyszerûen elfelejti, és a CTRL+Z
billentyûvel csak az az elõtti állapotot állítja vissza.

A RAJZLAPBETÖLTÉS... menüponttal képet tölthetünk be hát-
térnek. A kép megnyitása ablakban kiválaszthatjuk a ké-
pet, valamint a képbetöltés módját is.

Az Imagine a legtöbb ismert
képformátumot kezeli
(.BMP, .JPG, .GIF stb.), sõt mód
van az Imagine saját fájlformá-
tumú (.LGF) és a ComLOGO
(.LGW) képsorainak betöltésére is

A HÁTTÉR SZERKESZTÉSE menü-
pontot választva a LOGOMo-
tion szerkesztõbe kerülünk. Itt
szerkeszthetjük képünket, és
ha szeretnénk rögzíteni a vál-
toztatásokat, akkor a MENTÉS ÉS

KILÉPÉS gombbal térjünk vissza
az Imagine-be!Kísérletezzetek! Próbáljátok ki, hogy a különbözõ

képbeillesztési lehetõségek milyen eredményt adnak!

A RAJZLAPMENTÉS... menüponttal az elkészült hátteret ment-
hetjük el a megadott fájlformátumokba. Az alapértelme-
zett mentési hely az Imagine KEPSOR mappája.

Készítsük el az oldalt látható képet! A libákat a képtár-
ból vegyük, a táblára kézzel írjuk a szöveget!

Elsõként a zöld füves terület és az ég határát rajzoljuk
meg, az eget világoskék, a füvet sötétzöld színnel töltsük
ki! Ezután rajzoljuk meg 40 pont vastag ceruzával az utat!
Az útbaigazító táblát több vízszintes, 15 pontos, barna
vonallal és egy ugyanilyen vastag függõleges vonallal raj-
zolhatjuk meg. Végül ceruzával írjuk fel a szöveget is, és
rajzoljuk fel a nyilat a táblára!

A Libát az IMAGINE\KEPSOR\ALLATOK mappából töltsük
be. Ehhez a lapon kattintsunk az egér jobb gombjával, és
a helyi menübõl válasszuk ki a RAJZLAPBETÖLTÉS… menü-
pontot. Keressük meg a libát, betöltési módnak válasszuk
a KÉZI BEÁLLÍTÁS lehetõséget, majd nyomjuk meg a MEGNYIT

gombot. A rajzlap bal felsõ sarkában megjelenik a liba,
kijelölõ kerettel együtt. Vigyük a megfelelõ helyre, és
a méretezõ gombok segítségével kissé kicsinyítsük le.
A másik két libánál is ugyanígy járjunk el! A kész rajzot
ne felejtsük elmenteni!

A libát Kézi beállítással helyezd
el, és utána átméretezheted!

HÁZI FELADAT

Készítsünk az állatok rajzaival képet egy falusi kertrõl!
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