
Este aceasta ușor lizibilă?

Este aceasta ușor lizibilă?

Este aceasta ușor lizibilă?

Este aceasta ușor lizibilă?

Alegerea celor mai adaptate
culori și aspect

Adaptarea exercițiilor de conținut scris

Consultați FIȘE PRACTICE n°:

Utilizați aceste resurse din TOOLBOX:

... 

...

...

Ce tip de combinație de culori ar
trebui să evitați pentru persoanele cu
deficiențe de culoare?

WC02, WC03

Coolors, Canva

Identificați problemele cu următoarele:

Issues: 

Issues: 

Issues: 

Issues: 

Fond:
Font:

Fond:
Font:

Fond:
Font: 

Care sunt unele dintre cele mai lizibile
combinații de culori? 

Câte procente din saturația nuanțelor
ar trebui să utilizați în mod ideal
pentru fundalurile dvs.?

CONȚINUT SCRIS
N° 44

Verdana
Times New Roman
Arial
Open dyslexic
Libre Baskerville

 Încercuiți ce fonturi pot fi utilizate
pentru SLD-uri?
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Mulți ani mai târziu, în timp ce se confrunta cu
plutonul de execuție, colonelul Aureliano Buendía

avea să-și amintească acea după-amiază
îndepărtată, când tatăl său l-a dus să descopere

gheața.
La acea vreme Macondo era un sat de douăzeci de

case din chirpici, construit pe malul unui râu de
apă limpede care se întindea de-a lungul unei albii

de pietre lustruite, care erau albe și enorme, ca
ouăle preistorice.

 
Lumea a fost atât de recentă încât multe lucruri

nu aveau nume, iar pentru a le indica era necesar
să se indice.

 
 

În fiecare an, în cursul lunii martie, o familie de
țigani zdrențuiți își amenaja corturile în

apropierea satului și, cu un mare vacarm de țevi și
fierbături, afișau noi invenții.
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Lumea a fost atât de recentă încât multe lucruri
nu aveau nume, iar pentru a le indica era necesar
să se indice.
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Ce trebuie să faceți și ce să evitați atunci
când editați culorile documentului

Fixați problemele cu următorul text
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Consultați FIȘE PRACTICE n°:

Utilizați aceste resurse din TOOLBOX:

WC02, WC03

 Coolors, Canva

Exerciții de culori

Exemplu: Adaptare

Nu utilizați cuori complementare pentru
persoanele cu deficienta de vedere a
culorilor.
Utilizați un fundal de nuanță de 10 până la
15 la sută
Puneți culori închise pe fundaluri deschise
sau invers 
Nu folosiți culori foarte asemănătoare unul
pe celălalt

Nu uitați:

Cum ați adapta aceste culori pentru elevii
dumneavoastră?

Întrebare practică:
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