Leerkrachtenwijzer:

Een picozine 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 digitaal tijdschrift maken
2 x 50 minuten.

Doelen:
Duur:

Suggestie/tip:

 Schakel je computer aan en ga naar internet.
Dat doe je door op een van deze symbolen te klikken met
je linkermuisknop.

 Vul het volgende in de adresbalk in:
www.picozone.nl


 Klik op de enter- toets van je toetsenbord.

 Nu krijg je deze website.
 Links op de website zie je staan ‘maak je eigen
Pico’.
 Klik daarop met je linkermuisknop.

 Jullie hebben een naam en een wachtwoord
gekregen. Deze mag je invullen.
 Klik op ‘go’.
 Klik vervolgens op de zin: ‘maak een nieuwe Pico’.

Een picozine maken

 Bedenk een titel voor jullie Picozine en vul in.
 Vertel in het kort waar jullie Picozine over gaat.
Hiervoor typ je:

……………………………………………………………………………………………….
 Klik op ‘ik wil beginnen!’

 Je begint te werken aan pagina 16 en pagina 1
van jullie Picozine.
pagina 16 is de colofon
pagina 1 is het voorblad

 Aan de rechterkant zien jullie pagina 1 en 16 in
kleur staan. Dat wil zeggen dat jullie nu aan die
pagina’s werken.
Nu kan je aan de slag!
 Klik op ‘achtergrond kleur’ en kies voor elke
pagina een kleur.
Ben je tevreden? Klik dan op ‘Pas achtergrond kleur
aan’.

 Klik op ‘voeg tekst toe’ en typ jullie teksten.
 Kop = titel
Ook hier kan je een kleur kiezen.
 Klaar? Klik op ‘plaats de tekst’.
 Klik op ‘kies een Pico logo’ en kies het logo dat
jullie het mooist vinden.
 Tevreden? Klik op ‘verander logo’.

Een picozine maken

 Klik op ‘plaatje uploaden’. Nu voeg je foto’s toe.
 Ik wil bijvoorbeeld op pagina 1 een foto toevoegen.
Klik daarvoor op ‘bladeren’.
 Er verschijnt een kleiner kadertje op je scherm.

 Bovenaan staat er ‘zoeken in…’.
Als je goed kijkt, zie je aan de rechterkant een pijltje dat
naar beneden wijst. Klik daarop.

 klik met je linkermuisknop op (een afgesproken)
bronmap
 Ga naar de naam waar de foto staat.
 Klik de foto aan die je wilt.
 Keuze gemaakt?
Klik op ‘verstuur nu de plaatjes’.
 Ben je toch niet tevreden?
Kies voor ‘verwijder dit plaatje’.

Ben je klaar met pagina 1 en 16?

 Dan begin je nu te schrijven aan pagina 2 en 3.
Aan de rechterkant staan de pagina’s. Klik op 2 en zo
kom je terecht op pagina 2 en 3.
 Volg nu terug alle stappen zoals bij de vorige
pagina’s.

Een picozine maken

Is je Picozine klaar?
 Klik dan op ‘download deze Picozine als pdf’.
 Onderaan zie je staan ‘beschikbaar op de website
voor iedereen’. Zorg ervoor dat je dit uitvinkt als
je niet wil dat iedereen je Pico kan zien.

 Wanneer je jouw Picozine wilt doorsturen naar
huis klik je op ‘mail je vrienden’.
 Er verschijnt een rooster waar je het e-mailadres
kunt invullen.

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:

Een picozine maken

omdat …

