
ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ 
ΚΙΝΟΤΜΕΝΟΤ ΥΕΔΙΟΤ



Έκα κιμούμεμο ζχέδιο απμηειείηαη  από 
μηα ζεηνά εηθόκεξ, μη μπμίεξ πενκάκε πμιύ 
γνήγμνα μπνμζηά απ’ ηα μάηηα ημο ζεαηή.

Έηζη ιόγς ηεξ θίκεζεξ ηςκ εηθόκςκ, μ 
ζεαηήξ κμμίδεη όηη θηκμύκηαη ηα ζπέδηα 
πμο βνίζθμκηαη ζε αοηέξ.
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ε αοηή ηε  δναζηενηόηεηα ζα 
πνμζπαζήζμομε κα δημιουργήζουμε έμα 
απλό κιμούμεμο ζχέδιο μέζα μηα εύθμιε 
εθανμμγή πμο δεκ πνεηάδεηαη εγγναθή.

Γηα κα λεθηκήζμομε θάκμομε έκα θιηθ ζημ 
παναθάης ζύκδεζμμ: 
https://www.abcya.com/games/animate
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Αξ λεθηκήζμομε,

1ο βήμα: Παηάμε ημ ζηνμγγοιό θμομπί 
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2ο βήμα: Θα θηηάλμομε ηεκ 
πνώηε εηθόκα ημο 
θηκμύμεκμο ζπεδίμο! 

Επηιέγμομε ημ ζθεκηθό ημο 
θηκμύμεκμο ζπεδίμο μαξ , 
παηώκηαξ ζημ κουμπί με ηο 
μούμερο 1, έπεηηα θάκμομε 
έκα θιηθ ζημ εηθμκίδημ edit 
background . 
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Πνμζζέημομε ημ 
ζθεκηθό ηεξ 
ανεζθείαξ μαξ.

Γηα πανάδεηγμα 
μπμνμύμε κα 
επηιέλμομε έκα 
δάζμξ.
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3ο βήμα: Σμ επόμεκμ 
πμο θάκμομε είκαη κα 
επηιέλμομε έκα ζπέδημ.

Γηα κα επηιέλμομε ημ 
ζπέδημ, θάκμομε έκα 
ανηζηενό θιηθ ζημ 
εηθμκίδημ stickers. 

Γηα πανάδεηγμα, 
μπμνμύμε κα εηζάγμομε 
έκα αγόνη.
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Με παηεμέκμ ημ ανηζηενό 
θμομπί ημο πμκηηθημύ, 
ζένκμομε ημ αγόνη 
ανηζηενά ζημ δάζμξ θαη ε 
πνώηε εηθόκα είκαη έημημε. 

Αθόμε,  μπμνμύμε κα 
αιιάλμομε ημ μέγεζμξ ημο 
ζπεδίμο, ζένκμκηαξ με ημ 
πμκηίθη μαξ μηα από ηηξ 
γςκίεξ ημο ηεηνάγςκμο 
πιαίζημ. 
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4ο βήμα: Αξ 
ανπίζμομε κα 
θηηάπκμομε ηε 
δεύηενε εηθόκα ημο 
θηκμύμεκμο ζπεδίμο.  

Παηάμε ζημ θμομπί 
με ημ κμύμενμ 2. 
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ηε δεύηενε εηθόκα 
αθμιμοζμύμε ηα ίδηα 
βήμαηα με ηεκ πνώηε.

Μόκμ πμο ηώνα 
ημπμζεημύμε ημ αγόνη 
ιίγμ πημ δεληά ζημ 
δάζμξ.
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Με ημκ ίδημ ηνόπμ 
θηηάπκμομε 5 εηθόκεξ.

ε θάζε εηθόκα ημ 
αγόνη κα είκαη όιμ θαη 
πημ δεληά. 
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5ο βήμα: νοζμίδμομε 
ηεκ ηαπύηεηα με ηεκ 
μπμία ζα θηκμύκηαη μη 
εηθόκεξ. 

ηεκ γνήγμνε 
ηαπύηεηα ημ αγόνη ζα 
θηκείηαη γνεγμνόηενα!
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6ο βήμα: Ήνζε ε ώνα 
κα δμύμε ημ θηκμύμεκμ 
ζπέδηό πμο θηηάλαμε!

Απιά παηήζηε ημ 
πνάζηκμ ηνίγςκμ ζηα 
ανηζηενά!
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Ακ ζέιεηε μπμνείηε 
κα ημ απμζεθεύζεηε 
θαη ζακ θηκμύμεκε 
εηθόκα gif, παηώκηαξ 
πάκς ζημ εηθμκίδημ 
Save Animation. 
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Σώνα βάιηε ηε θακηαζία ζαξ κα δμοιέρεη 
πνμζζέημκηαξ θαη άιια ζπέδηα ζηηξ 
εηθόκεξ πμο θηηάλαηε!

Καιή Δηαζθέδαζε!!!
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