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É unha actividade na que se deben de ir descubrindo distintas palabras relativas a un determinado tema,
existe a posibilidade de construír cada unha das palabras cunha axuda ou definición.

A actividade crea, con todas as letras de todas as palabras, unha "grella" na que esas
letras aparecen "desordenadas". Para resolvela deberemos de ir facendo clic sobre as
letras na orde correcta para formar a palabra desexada. Se nos equivocamos tan só
habemos de facer clic sobre a letra para que "volva" á grella inicial.
Pestana actividade:
1. - Como noutras actividades, este é o lugar
onde debemos introducir as palabras que van
formar
parte
da
nosa
actividade.
Opcionalmente tamén podemos incluír son,
imaxe e unha pista (pregunta ou definición)
para cada unha das palabras.
2. - Aquí determinamos se o alumnado vai
ter que descubrir as palabras sen axuda (ou
cunha pequena explicación que poidamos
introducir no enunciado). Neste caso o
alumno poderá construír as palabras na orde
que queira.
Na outra opción aparecerá a pista ou
definición introducida (así como a imaxe ou
un botón para o son, se se introduciron) e o alumno deberá de formar a palabra que se corresponde
con esa pista ou definición.
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3. - Neste apartado configuraremos o tamaño no que se vai colocar a actividade así como todo o
relativo ás letras que aparecen para formar as palabras, fonte, tamaño, bordo...
4. - Se marcamos esta casa (Acertos) estamos a indicar que queremos que as palabras construídas
permanezan na pantalla, aquí podemos indicar tamén todo o relativo á fonte e bordo así como o lugar
(arriba ou abaixo da actividade) no que van ir aparecendo as palabras xa resoltas.
5. - Nun principio as letras que ofrece a actividade
son soa as que forman as palabras, se queremos
"complicar" un pouco máis a actividade, podemos
marcar a opción de "Engadir" e indicar o número
de letras que se engadirán aleatoriamente ás que
forman as palabras.
6. - Se eliximos, no apartado 2, a opción de "Con
definicións... nesta pestana poderemos configurar a
forma que van ter esas definicións e tamaños de
imaxes se as houbese.
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