Leerlingenwijzer:

Tagxedo: creatieve woordwolken maken.

Groep:

5e, 6e leerjaar

Competentie:

Ik geef creatief vorm m.b.v. ICT

Domein:

Nederlands: schrijven / Muzische vorming: beeld

Doelen:

Schr. 1.5; Schr. 2.2.4; Schr. 2.2.5; 5.2; 6.4; 8.13

Duur:

20 minuten per sessie

Suggestie/tip:

Website in het Engels: eventueel klassikaal voortonen via beamer.

Wat doe ik ?

Hoe doe ik het ?

Ja ?

1. Mijn naam is:
Vandaag is het:

……………………………………………………
………/………/ ………………

Ik zet de computer en het scherm aan.
2. Ik open Internet en surf naar http://www.tagxedo.com
3. Ik klik op ‘Create’
4. Ik klik op ‘Load’ (1) In het venster dat rechts verschijnt,
schrijf je jouw woorden in het veld ‘Enter Text:’ (2). Laat
een spatie of enter tussen elk woord.
5. Als je al je woorden hebt opgeschreven, klik je op ‘Submit’
(3). Even geduld: je woordwolk wordt klaargemaakt door
het programma.
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6. Ik kan mijn woordwolk nu aanpassen zoals ik zelf wens.
Probeer maar eens uit!
Let op: wanneer je iets aanklikt, zal het programma vanzelf
de verandering uitvoeren. Je ziet dit aan een groen balkje
dat onderaan verschijnt. Even geduld dan.

Klik op dit pijltje om een kleurenthema te
kiezen.
Klik op dit pijltje om het lettertype te
veranderen. Je kan ook meerdere lettertypes
kiezen in je woordwolk.
Klik op dit pijltje om de richting van je
woordwolk te veranderen.
Klik hier als je het programma zelf eens alles
wil laten veranderen.
Klik op dit pijltje om een vorm te kiezen.

7. Als je tevreden bent over je creatie, klik je links boven op
‘Save / Share / Print’ (1). Je klikt in het venster rechts
voor ‘16MP JPG’ (2).
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8. Sla het bestand dan op, op de afgesproken plaats (USBstick, docomenten, bureaublad,…) of print het (vraag
toestemming aan de leerkarcht!).
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Ik vond het leuk

Ik heb iets
bijgeleerd:

Heb ik het goed
gedaan ?
Ik vind:

De juf of
meester vindt:

bb-5-6-nederlands-schrijven-tagxedo.doc

Ik vond het niet zo leuk

