Leerlingenwijzer:

Creatief werken met powerpoint / impress

Groep:

4de leerjaar

Competentie:

Ik geef creatief vorm m.b.v. ICT

Doelen:

Fotocollage maken met gezichten van klasgenootjes

Duur:

Zorg voor foto’s in een gelijkaardige compositie/setting (bewaren op

Suggestie/tip:

een toegankelijke plaats) - 50 minuten.

Hoe doe ik het ?
1. Mijn naam is:
Vandaag is het:

Ja ?
……………………………………………………
………/………/ ………………

Ik zet de computer aan.
2. Ik open de bronmap waarin de foto’s verzameld zijn. Ik minimaliseer dit
scherm met de juiste formaatknop. Later keren we hier telkens terug als
we foto’s nodig hebben.
Hier minimaliseren.
3. Ik open het programma ‘powerpoint’ of ‘impress’. (via een snelkoppeling op
het bureaublad of via ‘ alle programma’s ‘).

Ik kies voor een ‘leeg’ blad.

4. Ik maximaliseer het mapje met foto’s om een eerste foto te gebruiken.
bijv.: klik hierop.
5. Ik klik rechts op de foto die ik kies en klik op ‘kopieer’. Ik ga terug naar
‘powerpoint’ of ‘impress’, klik rechts in het grote witte vak en klik op
‘plakken’. Of: ik kies voor invoegen  afbeelding.
6. Ik bewerk deze foto (bijvoorbeeld: ik knip een strook met de ogen uit)
DE FOTO BIJSNIJDEN
- Ik klik (dubbel) op de foto om hem te selecteren.
- Ik klik op bijsnijden. (De foto krijgt nu zwarte streepjes.)

- Ik versleep een zwart streepje om de foto bij te snijden zoals ik wil.
FOTO UITREKKEN
- Ik klik naast de foto om de zwarte randen te laten verdwijnen.
- Ik dubbelklik op de foto om hem te selecteren.
- Ik kan de randen vastnemen om uit te rekken. Dat is heel handig om de
randen van het gezicht overeen te doen komen.
TIP: Als ik iets verkeerd doet, klik ik op

BB-4-muzische vorming-fotocollage maken.doc

en kan terugkeren.

- Ik kies uit een 2de foto voorhoofd en haar. ( bijsnijden en eventueel uitrekken)
- Ik kies uit een 3de foto de neus. (bijsnijden en eventueel uitrekken)
- Ik kies uit een 4de foto mond en kin. ( bijsnijden en eventueel uitrekken)
10. Ik maak hiermee een collage.


Ik kan de stukjes foto even breed maken door ‘bijsnijden’. (NIET UITREKKEN!)
12. Ik kan nu van de verschillende stukken 1 foto maken door te ‘groeperen’:
- eerst alle stukjes volledig selecteren
- dan recht klikken en kiezen voor ‘groeperen’ (2x)
13. Ik kan de foto ‘opslaan als afbeelding’ (rechts klikken), een bestandsnaam
geven en afdrukken.

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

