Leerlingenwijzer:

Experimenteren met fotokaders en tekstvakken in “Photofiltre”

Groep:

5de- 6de leerjaar

Competentie:

Ik geef creatief vorm m.b.v. ICT

Domein:

Muzische, beeld

Doelen:

“Beeldopvoeding”: D2, D3, D5, D11, D12, D16, D17, Sd1, Sd6, Sd7

Duur:

50 minuten per sessie

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 “BRONMAP” → Ik selecteer een foto, kopieer
en plak deze in de “DOELMAP”
3. Ik open via de werkbalk → 5de of 6de → MUZISCHE 
“Photofiltre”  Ik open =

→ “DOELMAP” → ik

open de geselecteerde foto.

TIP:
Ik kan een actie
ongedaan maken
met:

4. Ik experimenteer met verschillende kaders:
- via het menu “Afbeelding”  “Kader toevoegen”
- via het menu “Afbeelding”  “Schaduw om afbeelding”
- via het menu “Filter”  “Kader”  …
- via het menu “Filter”  “PhotoMasque”
-ik experimenteer 10 minuten
-de volgende 5 minuten beslis ik

of door de
toetsencombinatie

5. Ik voeg een tekst toe via :
- ik typ een tekst

CTRL+Z te

- ik kies een lettertype, grootte, kleur, vet, effect, ...

gebruiken.

- ik kan een aangepaste kleur kiezen met het pipet
(zie toolbar) door op een kleur van de foto of een kader
te klikken
- ik wil het resultaat zien en klik op OK
- ik sleep de tekst naar de gewenste plaats
- ik klik terug op

om aan te passen of ik bevestig

met Ok als ik zeker ben van mijn tekst
-ik experimenteer 10 minuten
-de volgende 5 minuten beslis ik
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6. Ik bewaar mijn bewerkte foto:
- ik ga naar “Bestand” in de menubalk
- ik kies “opslaan”
- ik bewaar in “Beste kwaliteit” en schuif het balkje
helemaal naar rechts (Compressie: 100)

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

