Keep Calm & Code it!!!
Γεια σας και καλώς ήλθατε! Ακολουθήστε τα βήματα και μάθετε πώς να αλλάζετε χρώματα,
λέξεις και εικόνες στο Keep Calm Poster κάνοντας επεξεργασία με HTML και CSS
1. Αλλάξτε τις λέξεις

στο poster

Πάτε στη γραμμή 18 του index.html και άλλαξε το κείμενο ανάμεσα στην ετικέτα h1 με κάτι
νέο. Δείτε στην προεπισκόπηση τις αλλαγές που έχετε κάνει.
Χρήσιμο: Η Ετικέτα <br> χρησιμοποιείται για την αλλαγή γραμμής. Η Ετικέτα αυτή δεν
χρειάζεται όπως όλες οι ετικέτες να κλείνει (</br>).
2. Αλλάξτε ο χρώμα στο φόντο
Χρησιμοποιήστε στα αριστερά το δέντρο με τα αρχεία και εντοπίστε το αρχείο style.css.
Μεταβείτε στη γραμμή 2 και αλλάξτε την ιδιότητα background-color. Αντικαταστήστε το
darkred με ένα άλλο χρώμα , όπως το yellowgreen. Προσέξτε να μην αφήσετε κενά ανάμεσα
στις λέξεις .
Ένας άλλος τρόπος είναι να επίλεξε το εργαλείο color picker : Κάνε κλικ στην λέξη
yellowgreen ή όποια άλλη λέξη έχεις γράψει εσύ και πάτησε τα κουμπιά Control + E και θα
σου εμφανιστεί το εργαλείο επιλογής χρώματος (Color Picker). Εξερεύνησε το μέχρι να
βρεις το χρώμα που σου αρέσει.
3. Αλλαγή της εικόνας
Σε αυτή την εργασία υπάρχουν κάποιες έτοιμες εικόνες crown & thimble. Μπορείτε να δείτε
την εικόνα thimble επιλέγοντας το αρχείο thimble.svg στο δέντρο με τα αρχεία. Άνοιξε το
index.html. Στη γραμμή 14 θα δεις που εισάγουμε την εικόνα της κορώνας. Άλλαξε το
crown.svg με το thimble.svg. Μπορείς επίσης να επιλέξεις το add an image from your
computer από το δέντρο αρχείων για να προσθέσεις μια δική σου. Κάνε κλικ στο πράσινο
κουμπί στην κορυφή και επέλεξε την επιλογή upload.
Σύρε ένα αρχείο εικόνας από τον υπολογιστή σου ή βγάλε μία selfie με χρήση της κάμερας
του Υπολογιστή σου!
4. Άλλαξε Γραμματοσειρά
Πήγαινε στην γραμμή 1 του αρχείου style.css . Εκεί θα εντοπίσεις τις ιδιότητες που
αφορούν το σώμα (body) του poster.

Εξερεύνησε αυτές τις ιδιότητες. Για παράδειγμα,

άλλαξε το colorproperty σε green, ή το text-align σε right.
Στη γραμμή 16, θα δεις τις ιδιότητες της ετικέτας h1. h1 σημαίνει «header 1». Εξερεύνησε
Ακόμη λίγο τις ιδιότητες κάνοντας επεξεργασία σε κάποιες από αυτές. Για παράδειγμα,
αύξησε

το

font-size σε 70px,

transform σε lowercase, και το

αύξησε

το

letter-spacing σε 4px,

άλλαξε

το text-

font-weight σε bold.

5. Μοιράσου το Poster σου
Όταν είσαι έτοιμος να μοιραστείς αυτό που δημιούργησες κάνε κλικ στο κουμπί Publish στην
επάνω αριστερή γωνία.. Δώσε μια περιγραφή σε αυτό που δημιούργησες και κάνε κλικ στο
πράσινο κουμπί Publish . Θα δεις μια διεύθυνση (URL) για το έργο σου. Στείλε το URL στην
οικογένεια και τους φίλου σου.

Τέλεια δουλειά.

Τα τελείωσες όλα σωστά!!!!

https://thimble.mozilla.org/en-US/projects/72/remix

