Leerlingenwijzer: Powerpoint: een strip maken van een foto
Groep:
3e leerjaar
Competentie:
Ik geef creatief vorm m.b.v. ICT
Wat doe ik? - Hoe doe ik het ?

1. Mijn naam is:
……………………………………………………
Vandaag is het:
………/………/ ………………
Ik zet de computer en het scherm aan.
2. Ik druk op deze knop. Daarna kom ik op het startmenu van Windows 8 met allemaal
gekleurde vakjes.

3. Ik klik op het vakje 'powerpoint'.
Er kunnen bij jullie zeker andere vakjes
rond staan. Dat is niet erg.

4. Je hebt nu dit scherm op je computer staan. Klik bovenaan op 'Invoegen'

Dan kies je daaronder voor 'afbeelding'

Ja ?

5. Al je foto's kan je terugvinden op het bureaublad in een mapje met jullie namen.

Je opent het mapje (dubbel klikken) en je kiest 1 foto waar je mee wilt beginnen. Je
dubbelklikt op die foto. De foto verschijnt dan op je blad (= dia) van powerpoint.
6. Nu klik je terug bovenaan op 'Invoegen'. Daaronder kies je 'Vormen' en daar kan je
dan kiezen uit verschillende tekstballonnetjes (onderaan). Je klikt er op en daarna kan
je het tekstballonnetje tekenen op je foto (door met je muis te klikken en te slepen).

Door op het tekstballonnetje te klikken kan je het ook draaien (klikken op het groene
bolletje, vasthouden en draaien) of het 'spreekstukje' veranderen van plaats (klikken
op het gele hokje aan het puntje, vasthouden en verslepen). Als je op het
tekstballonnetje hebt geklikt, kan je ook beginnen typen.

7. Wil je de kleur van je tekstballonnetje veranderen, klik dan op 'Opmaak'.

'Opvullen van vorm' = om de achtergrondkleur van je vorm (tekstballonnetje) te veranderen.
'Omtrek van vorm' = om de rand van je vorm (tekstballonnetje) te veranderen.
8. Wil je de tekstkleur en het lettertype verandern, klik dan bovenaan op 'Start'.

Wil je nog andere
vormen invoegen?
Dat kan ook hier!

Hier kan je de grootte
van de letters, kleur,
lettertype,... veranderen.

9. Klaar? Vraag hulp aan de juf om je bestand op te slaan op een USB-stick.

Ik vond het leuk

Ik vond het niet zo leuk

