Leerlingenwijzer:

Warpen

Groep:

4de-5de-6de leerjaar

Competentie:

Ik geef creatief vorm m.b.v. ICT

Domein:

Muzische, beeld

Doelen:

“Beeldopvoeding”: D11 (lijnen), D14 (vormen), Sd2

Duur:

50 minuten per sessie

Suggestie/tip:

Voorzie op voorhand een bron- en doelmap met de geschikte foto‟s

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 ga naar de snelkoppeling 'Sqirlz Morph' of „warpen en
morphen‟ (via de werkbalk of op het bureaublad). Ik
dubbelklik. Ik maximaliseer het schermoppervlak.
3. Ik open mijn foto:
a. ik ga bovenaan naar de menubalk en klik FILE
b. ik kies "OPEN"
c.

ik zoek mijn foto

d. ik dubbelklik op de foto om te openen
4. Ik duid de WARPMODE aan:
a. ik ga bovenaan naar de menubalk en klik op
"MORPH"
b. ik vink "WARP MODE" aan
c.

er verschijnt nog een klein fotokadertje met als
naam "PREVIEW" - onderaan dit klein schermpje
doe ik het vinkje weg

d. ik klik 1x op het loepje, zo wordt het schermpje
groter en scherper van beeld.
5. Ik duid WARPPUNTEN aan:
a. ik klik in de linkerbalk op een groen plusteken
b. met de linkerknop van de computermuis zet ik
verschillende punten op de grote foto
c.

een punt verwijder ik door eerst op het rode
minteken te klikken

6. Ik maak een GRAPPIGE WARPFOTO:
a. ik klik op de zwarte pijl
b. met de linkerknop neem ik een puntje vast om te
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verzetten. Terwijl ik een puntje beweeg, zie ik een
verandering in de kleine foto.
c.

wanneer ik tevreden bent, klik ik links en zet zo
het puntje vast

d. dit herhaal ik bij verschillende punten
7. Als ik tevreden bent met het resultaat, klik ik op het
blauwe icoontje onderaan het kleine schermpje. Mijn
nieuwe foto wordt vergroot getoond.
8. Ik bewaar mijn werk:
a. ik ga bovenaan naar de menubalk en klik FILE
b. ik kies SAVE AS
c.

ik sla op in de doelmap met een herkenbare naam

d. ik kies als formaat : JPEG (*.jpg) en druk op
OPSLAAN
9. Ik print mijn werk volgens afspraak met de meester/juf

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

