Kunst in de ICT-klas: Picasso
Galerij

Wie was Picasso?
Surf naar http://nl.wikipedia.org/wiki/Pablo_Picasso
Beantwoord volgende vragen.
1. Uit welk land is Picasso afkomstig?
................................................................................................................................................
2. Hoe noemt men de schilderstijl die hij uitvond?
………………………………………………………………………………………………
3. Wanneer werd Picasso geboren en wanneer stierf hij?
………………………………………………………………………………………………

De Picasso in elk van ons!
Tijd om zelf wat uit te proberen!
1. Surf naar http://www.mrpicassohead.com/
2. Klik op ‘Play’ (= spelen)
3. Je kan nu zelf een schilderij maken en uitprinten! Maar lees eerst de uitleg over het
programma!
betekent gezichten, hier kan je een vorm voor het gezicht kiezen.
betekent ogen, hier kan je ogen kiezen
betekent neuzen, hier kies je en neus.
betekent lippen, hier kies je een mond.

betekent oren, hier kies je oren.
betekent wenkbrauwen, hier kies je wenkbrauwen.
betekent haar, hier kies je haar.
betekent vormen, hier kies je vormen.
betekent handtekening, hier kan je je naam schrijven.
Kies wat je nodig hebt en klik en sleep naar het schildervlak.
Wat kan je met deze knoppen?
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1. Kies welk deel van het gezicht je wil kleuren door erop te klikken. Bijvoorbeeld de
neus. Klik vervolgens op het kleurpalet en gebruik het kleine zwarte pijltje om jouw
kleur te kiezen. Klik op ‘ok’.
2. Maak het deel dat je aankikt groter.
3. Maak het deel dat je aanklikt kleiner.
4. Laat het deel dat je aanklikt draaien.
5. Breng een deel naar voor.
6. Stuur een deel meer naar de achtergrond.

7. Spiegel het deel van het gezicht dat je aanklikt.
8. Verwijder het deel dat je aanklikt.
Via de knop ‘start over’ kan je opnieuw beginnen.
Je kan jouw schilderij ook opslaan door op
schilderij een naam en vul je emailadres in.

te klikken. Geef je

Je kan jouw schilderij ook printen. Klik met je rechtermuisknop op het schilderij en kies
‘printen’ of ‘afdrukken’. Volg verdere instructies op het scherm.

Succes!

