Leerlingenwijzer:

Ik stel mezelf digitaal voor met Wordle

Groep:

4e - 5e

Competentie:

Ik stel mezelf voor m.b.v. ICT

Domein:

Schrijven / stellen

Doelen:

De leerlingen stellen zichzelf voor m.b.v. het programma Wordle.

-

6e leerjaar

De leerlingen kunnen zichzelf omschrijven a.d.h.v. een 25-tal woorden.
Ze kunnen de woorden correct schrijven.
Ze kunnen spontaan aan medeleerlingen aanvullingen hierop geven bij
gebrek aan inspiratie.
Ze kunnen naar eigen smaak die woorden creatief plaatsen, kleur geven
en het geheel afdrukken.
Duur:

25 minuten per sessie

Suggestie/tip:

Laat op voorhand de kinderen een lijstje maken, waarin ze zichzelf
omschrijven in een 25-tal woorden. Hier kunnen klasgenootjes elkaar
ook tips en aanvullingen geven. Zorg ook dat de kinderen zeker hun
naam invullen in het Wordle-veld.

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. Ik vergeet
zeker mijn eigen naam niet! Na elk woord druk ik ENTER.
5. Ik ben klaar en druk nu op “Go”.
6. Ik bekijk het ontwerp.
a. Ik verander het lettertype door op “font” te klikken.
b. Ik verander de opmaak via de knop lay-out.
c. Ik kan ook onderaan op de knop “Randomize”
klikken. Dan kiest de computer zelf een lettertype en
een leuke lay-out.
Opgelet: Om te printen kies ik een lay-out waarvan de
achtergrond wit is en niet zwart.
7. Ik klik nu bovenaan op “Color” en dan “Ghostly”.
Mijn ontwerpje wordt nu in grijs en zwart en wit omgezet.
8. Ik ben klaar en verwittig mijn meester of juf.
9. Ik druk nu op “Print”. Ik ben klaar en sluit de browser.

BB-4-5-6-Nederlands-stellen-muzische-Wordle.doc

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

