
Ένα σύννεφο λέξεων ή συννεφόλεξο είναι μια εικόνα που 
δημιουργείται από λέξεις (π.χ. τις λέξεις κάποιου κειμένου
κάποιας ιστοσελίδας).  

 

ΠΠώώςς  δδηημμιιοουυρργγεείίττααιι  έένναα
 

1. Θα χρησιμοποιήσουμε την εφαρμογή Wordart, πλ
φυλλομετρητή μας τη διεύθυνση: 

 

2. Αρχικά καταγράφουμε τις λέξεις που θέλουμε να εμφανίζονται

Καρτέλα  WWoorrddss:: Πατάμε 

(με κόμμα μεταξύ τους) και πατάμε 

Στο συννεφόλεξο οι λέξεις που περιέχονται 
μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς

Μπορείτε να αυξήσετε το μέγεθος 
σημαντικές. 

3. Καρτέλα SShhaappeess: Διαλέγουμε σχήμα που θέλουμε να έχει 
 

4. Καρτέλα FFoonnttss: Διαλέγουμε 
ελληνικά, για αγγλικά οποιαδήποτε)

 

5. Καρτέλα LLaayyoouutt:: Διαλέγουμε 
(κατεύθυνση λέξεων, ποσότητα λέξεων

 

6. Καρτέλα  SSttyyllee: Διαλέγουμε 

7. Για να δημιουργηθεί το 
  

Κάθε φορά που αλλάζετε κάποιο από τα παραπάνω βήματα 
πατήσετε το VViissuuaalliizzee (σημαίνει οπτικοποίηση)

  

ΠΠώώςς  ααπποοθθηηκκεεύύεεττααιι  έένναα

Το συννεφόλεξο αποθηκεύεται σαν μια εικόνα. Πατήστε στο 
επιλέξτε Standard PNG ή 
του υπολογιστή σας. 

  

Ένα σύννεφο λέξεων ή συννεφόλεξο είναι μια εικόνα που 
(π.χ. τις λέξεις κάποιου κειμένου ή 

αα  σσυυννννεεφφόόλλεεξξοο;;    

Θα χρησιμοποιήσουμε την εφαρμογή Wordart, πληκτρολογούμε 
τη διεύθυνση: https://wordart.com/create 

Αρχικά καταγράφουμε τις λέξεις που θέλουμε να εμφανίζονται

Πατάμε , έπειτα γράφουμε τις λέξεις που θέλουμε 

και πατάμε . 

συννεφόλεξο οι λέξεις που περιέχονται πιο συχνά στο κείμενο εμφανίζονται με 
μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς στην εικόνα σε σχέση με τις υπόλοιπες λέξεις.

το μέγεθος των λέξεων SSiizzee  που θεωρείτε περισσότερο 

Διαλέγουμε σχήμα που θέλουμε να έχει το συννεφόλεξο

Διαλέγουμε γραμματοσειρά (διαλέξτε την «BPreplay» για 
ελληνικά, για αγγλικά οποιαδήποτε). 

Διαλέγουμε πώς θα εμφανίζονται τα γράμματα
, ποσότητα λέξεων).  

Διαλέγουμε στυλ παρουσίασης (χρώματα). 

το συννεφόλεξο πατάμε το κουμπί 

άζετε κάποιο από τα παραπάνω βήματα 
(σημαίνει οπτικοποίηση) για να δείτε το αποτέλεσμα

αα  σσυυννννεεφφόόλλεεξξοο;;    

συννεφόλεξο αποθηκεύεται σαν μια εικόνα. Πατήστε στο 
ή Standard JPEG. Αποθηκεύεται στο φάκελο 

ηκτρολογούμε στον 

Αρχικά καταγράφουμε τις λέξεις που θέλουμε να εμφανίζονται, στην 

γράφουμε τις λέξεις που θέλουμε 

στο κείμενο εμφανίζονται με 
στην εικόνα σε σχέση με τις υπόλοιπες λέξεις. 

θεωρείτε περισσότερο 

το συννεφόλεξο. 

(διαλέξτε την «BPreplay» για 

εμφανίζονται τα γράμματα 

 

  

άζετε κάποιο από τα παραπάνω βήματα πρέπει να το 
για να δείτε το αποτέλεσμα.  

 και 
στο φάκελο «Λήψεις» 


