Leerlingenwijzer:

Een kruiswoordraadsel opstellen met Hot Potatoes

Groep:

4e – 5e – 6e leerjaar

Competentie:

Ik geef creatief vorm en stel informatie voor m.b.v. ICT

Domein:

Nederlands: schrijven, stellen

Doelen:

De lln kunnen van een 20-tal zelf gekozen woorden (al dan niet in een
vooraf gekozen thema) een passend synoniem of omschrijving geven.
Het woordenboek correct hanteren.

Duur:

50 minuten per sessie (de lln maken best op voorhand eerst hun
woordenlijst met omschrijving op een kladblad)

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 open “Hot Potatoes” via het bureaublad of via „start‟ „alle
programma‟s‟.
3. Ik klik nu op JCROSS
en maximaliseer het scherm.

4. Ik klik nu op het icoontje met het roostertje en het
vergrootglas. (automatisch stramien aanmaken)
5. Ik vul nu mijn (20) woorden in. Ik let er op dat ze correct
gespeld zijn! Na elk woord druk ik op ENTER.
6. Ik ben klaar met woorden invullen. Ik druk nu op „Maak het
puzzelstramien‟.
7. Ik klik vervolgens op de knop
8. Ik klik op het woord dat ik ga omschrijven (of een synoniem).
Ik doe dit in het onderstaande witte veld.
Ik klik op „OK‟ met het rode vinkje.
Ik klik op een ander woord dat ik ga omschrijven.
Ik klik weer op „OK‟ met het rode vinkje.
Ik blijf dit doen tot alle woorden (zowel horizontaal als
verticaal) klaar zijn.
9. Als ik klaar ben met alle omschrijvingen druk ik op „OK‟
(groene vinkje).
10. Ik sla mijn kruiswoordraadsel op. Ik klik op „Bestand‟ 
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„Opslaan als‟  „jouw naam‟. Ik spreek af waar ik het moet
opslaan.
11. Ik ga naar „bestand‟ en kies „uitvoeren om af te drukken‟ en
vraag aan de juf of meester toestemming om mijn
kruiswoordraadsel af te printen.

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

