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Actividade na que hai que completar un esquema en forma de árbore:

Na pestana "Actividade" atopamos:

Esquemas1

Actividade interactiva - Esquemas
www.webardora.net

ZONA 1
Aquí introduciremos os datos que
aparecerán no noso esquema. No campo "Nº
orde" (1) escribiremos o número 1, que sería
como o madeiro do que van saír o resto das
ramas da árbore; no campo "Concepto" (2)
escribiriamos a palabra ou palabras que
queiramos que aparezan neste primeiro
recadro e para rematar pulsaremos o botón
coa frecha verde (3) para introducir o
concepto na táboa (5). Se nos equivocamos
sempre poderemos seleccionalo e borralo co
botón vermello (4) ou editalo pois ao
seleccionalo aparecerá no campo "Concepto"
(2) e podemos situar o cursor neste, modificar
o que queiramos e usar o botón coa frecha verde (3) para introducilo de novo na táboa (5).
Para introducir os conceptos do segundo nivel do esquema, procederemos da mesma forma que
co primeiro, salvo que no campo "Nº orde" teremos que usar os números 1.1 1. 2 1. 3 1. 4 1.5 etc. Se
queremos que, por exemplo, do segundo concepto (1.2) deste segundo nivel saian conceptos dun
terceiro nivel, usariamos os números 1.2.1 1.2.2 1.2.3 etc. E así sucesivamente ata completar a árbore de
todo o esquema. Para facerse unha idea máis clara, obsérvese a numeración dos conceptos da táboa da
imaxe anterior: tal e como está estructurada vai dar lugar ao esquema que aparece na primeira imaxe
deste manual.
ZONA 2
Neste área usaremos todos eses controis para indicar as características do noso esquema:
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Nos campos (1) axustaremos o ancho e o alto da área de traballo da actividade; cos botóns (2-34) escolleremos o tipo, tamaño e cor da fonte respectivamente que aparecerá nos recadros do esquema;
cos botóns (5) faremos que o texto se aliñe xustificado, a esquerda, centrado ou a dereita
respectivamente; co botón (6) escolleremos a cor de fondo dos recadros; no campo "alto" (7)
indicaremos a separación que haberá entre os distintos niveis do noso esquema; cos controis (8-10-12)
regularemos o grosor, tipo e cor das liñas que unirán os distintos niveis do esquema respectivamente;
cos controis (9-11-13) regularemos o grosor, tipo e cor das liñas que presentarán os recadros cos
conceptos do esquema respectivamente cando están "en repouso", é dicir, cando o usuario non realiza
ningunha acción sobre estes; cos botóns (14) indicaremos se o esquema se desenvolverá de arriba a
abaixo ("Verticais") ou de esquerda a dereita ("Horizontais"); marcando a casa (15) faremos a actividade
compatible con dispositivos con pantallas táctiles; cos botóns (16) faremos que os recadros que
conteñen os conceptos non teñan sombra, presenten sombra no interior (parte superior e esquerda) ou
no exterior (parte dereita e inferior); coa lista despregable (17) escolleremos o tipo de liña que terán os
recadros dos conceptos cando se arrastra un dos recadros e sitúase sobre eles e co botón (19) a cor da
devandita liña; coa lista despregable (18) escolleremos o tipo de liña que terán os recadros dos
conceptos que xa están unidos no esquema (serían os conceptos "activos"; é dicir aqueles sobre os cales
se pode arrastrar outro concepto) cando se arrastra un dos recadros pero aínda non se situou sobre os
mesmos e co botón (20) a cor da devandita liña.
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