Leerkrachtenwijzer:

Een popplet (virtueel schema) maken

Groep:

leerkrachten basisschool

Competentie:

Ik gebruik ICT, ik presenteer m.b.v. ICT, ik organiseer m.b.v. ICT

Domein:

Beeld en geluid
Een virtueel schema maken met getekende of geschreven inhouden, getypte
boodschappen of titels, foto's en zelfs
films.
50 minuten.

Doelen:
Duur:

Wat doe ik ?

Hoe doe ik het ?
1. Surf naar www.popplet.com
2. Je moet eerst een account creëren. Dit doe je door je e-mailadres
en een wachtwoord in te tikken. Dit kan je dan verder gebruiken.
Per gebruikersnaam kan je maximum 5 popplets maken en opslaan.
Van zodra je één van de 5 popplets verwijdert, kan je een nieuwe
maken.
3. Is je account gemaakt, dan kan jij je met je e-mailadres en je
wachtwoord aanmelden. Als je dit doet, kom je op de beginpagina
van popplets.
4. Klik op het rode knopje “make a new popplet” Geef nu de popplet
die je wil maken een naam. Je kan ook de achtergrondkleur
instellen.
5. Je krijgt nu de gevraagde achtergrond. Van zodra je hier op
dubbelklikt, krijg je een venster. Rond dit venster staat langs elke
zijde een bol. Klik je hier op dan krijg je langs deze zijde een nieuw
vak.
6. Als je in het vak klikt kan je een aantal zaken wijzigen. De kleur van
de rand, de lettergrootte en de schikking van de tekst zijn
instelbaar. Klik je op het potlood dan kan je in het vak schrijven of
tekenen.
7. Met het laatste knopje onder het vak rechts kan je foto's of filmpjes
inbrengen. Foto's haal je van je eigen pc of van de website “flickr”.
Film haal je rechtstreeks van “YouTube”.
8. Wat doe je er verder mee?
9. Als je popplet klaar is, kan je ze opslaan. Bovenaan je werkvenster
staat een blauw tandwieltje. Als je hier op klikt, krijg je een reeks
mogelijkheden. Je kan je gemaakte popplet opslaan (maximum 5).
Je kan het exporteren naar een pdf of jpeg-bestand. Je hebt ook de
mogelijkheid om een snelkoppeling te maken op je klasblog. Gebruik
hiervoor de knop van de “popplet linker”. Je kan de popplet ook uit
printen.
10. We wensen jullie creatieve ideeën toe en veel plezier met de
popplets.

LKW-popplet

Ja ?

Ik vond dit makkelijk/leuk

commentaar:

Ik vond dit niet zo makkelijk/frustrerend,

Ik heb iets
bijgeleerd:

Heb ik het goed
gedaan ?
Ik vind:

De ICT-co
vindt:

LKW-popplet

omdat …

