Leerlingenwijzer:

Een thema creatief illustreren met Wordle

Groep:

4e - 5e

Competentie:

Ik stel mezelf voor m.b.v. ICT

Domein:

Schrijven / stellen

Doelen:

naar eigen smaak woorden creatief plaatsen, kleur geven en het geheel

-

6e leerjaar

afdrukken
Wat doe ik ?

Hoe doe ik het ?
1. Mijn naam is:
Vandaag is het:

Ja ?
……………………………………………………
………/………/ ………………

Ik zet de computer en het scherm aan.
2. Ik surf naar http://www.wordle.net/ of start via www.ictplatform.be via ‘ik oefen’ – Nederlands schrijven nr.16
3. Ik klik op het woord “CREATE”
4. Ik vul in het lege veld bovenaan mijn woorden in. Na elk
woord druk ik ENTER.
5. Ik ben klaar en druk nu op “Go”. TIP: Heb je woorden of
zinnen in een document staan, dan kan je met knippen en
plakken je heel wat typwerk besparen.
6. Ik bekijk het ontwerp. Laat je de site kiezen wat er met je
tekst gebeurt? Klik op ‘RANDOMIZE’. Leuk om eens uit te
testen!
7. Geef je liever zelf vorm?
- je verandert het lettertype door op ‘FONT’ te klikken en
kies uit.
- je verandert de opmaak door op ‘LAY-OUT’ te klikken en
kies uit.
Opgelet: om te printen kies je lay-out waarvan de achtergrond
wit is en niet zwart! Je verandert de kleur door op ‘COLOR’ te
klikken en kies uit. Hier kan je je eigen aantal kleuren EN de
kleuren zelf kiezen. Ben je klaar? Verwittig de juf even.

8. Naar ‘PAINT’ kopiëren:
- zet je ‘wordle’ mooi in het midden van je scherm
(schuifbalken rechts en onder) en je muispijltje aan de kant.
- gebruik nu de toets op je toetsenbord ‘Prt Sc’. (bovenaan)
Je ziet wel niets gebeuren!! Hiermee maak je een afdruk van
wat er op je scherm staat.
- open het programma ‘PAINT’ (via ‘start’ –
bureauaccessoires – PAINT)
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- plak je afbeelding
- deze moeten we nu nog wat bewerken, bijsnijden:


klik links op je scherm op het kleine vierkantje



het pijltje wordt nu een kruisje wanneer je over je
scherm beweegt!



sleep het vierkant over je ‘wordle’, zodat alle
woorden binnen een gestippeld vierkant komen te
staan



klik op je rechtermuisknop en kies ‘kopiëren’



open een tekstverwerker (bijv. Open Office Writer) en
plak je ‘wordle’ met CTRL + V of rechtermuisknop



we bewerken tot het juiste formaat



we zijn klaar om hem te printen!

9. Ik ben klaar en sluit de progralmma’s en de browser.

Ik vond het leuk

Ik heb iets
bijgeleerd:

Heb ik het goed
gedaan ?
Ik vind:

De juf of
meester vindt:
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Ik vond het niet zo leuk

