Kerstmis-winter eerste graad: Tekendictee in Paint
De leerkracht leest stap voor stap voor wat de leerlingen moeten tekenen. Deze activiteit doe je
best in de computerklas (of in hoekenwerk met ingesproken tekst op cassette of computer).
Voorbereiding:
1. Paint start je via Start – (Alle) Programma’s – Bureau-accessoires – Paint.

2. Vergroot indien nodig je tekenblad door de rechteronderhoek te verslepen.
3. De knopjes in paint
Indien nodig verken je met de kinderen de knoppen in de werkbalk aan de zijkant.
De leerkracht leest de opdrachten voor:
1. Klik op het zwarte verfpotje en kleur het hele blad zwart.
2. Teken in het midden van het blad een grote groene kerstboom.
3. Teken in de kerstboom 5 rode kerstballen.
4. Teken in de kerstboom een mooie lange gele slinger.
5. Teken onder de kerstboom een groot blauw pak met een rode strik.
6. Er ligt ook een klein paars cadeautje.
7. Teken links van de kerstboom een mooie witte sneeuwman.
8. Geef de sneeuwman een hoed, je mag zelf de kleur kiezen.
9. In de lucht hangt een gele ster met een grote staart.
10. Het sneeuwt.
Als er nog tijd is mogen de leerlingen
hun tekening zelf afwerken.
Organiseer daarna een toonmoment
zodat de kinderen kunnen vaststellen
hoe anderen dezelfde tekening toch
anders hebben gemaakt.

Heb je internet? Dan kan je deze
opdracht ook maken in PEENT,
een online tekenpakketje van Kennisnet.
Je vindt het via
www.digitips.be > eerste graad > varia > kunst
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KNOPJES IN PAINT

Verfpot: klik onder bij het kleurenpalet een kleur aan en klik in het figuur wat
je wil inkleuren. Daarnaast staat een gum, daarmee kun je iets weggummen.

Het potloodje; daarmee kun je lijnen trekken, als je de Shifttoets indrukt
krijg je een rechte lijn, met de kwast kun je ook allerlei lijnen trekken.
Met de spuitbus kun je spuiten, met de letter A kun je letters toevoegen.

Met de rechte lijn kun je lijnen trekken. Die kromme lijn….laat ik zien.
Met het vierkant kun je vierkant of rechthoeken maken, met de veelhoeken
kun je figuren maken met meerdere hoeken.
Met de cirkel kun je cirkels maken, druk ook eens op de SHIFT toets,
met de tweede figuur maak je een rechthoek of vierkant met afgeronde
hoeken.

1.

De volgende knop is een heel mooie knop: het vergrootglas. Dat is deze knop:

Als je op deze knop klikt dan zie je onder het gereedschap
het volgende staan:

! X wil zeggen:net zo groot
2 X wil zeggen twee maal zo groot
6X wil zeggen zes maal zo groot
8x wil zeggen acht maal zo groot

Als je op het vergrootglas klikt dan kun je je tekeningen met heel veel details bewerken.
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