Inleiding ppt 1

Een mooie kaart maken in Word
1. eenvoudig
1. Zoek een mooie tekening (invoegen → illustratie → in zoekvenster rechts ingeven wat je
zoekt (bv Kerst) en sleep ze naar je blad.
2. Maak een kader rond de tekening (RM: afbeelding opmaken → lijnkleur →
ononderbroken streep.
3. Verander de achtergrond van je blad (pagina-indeling → paginakleur
4. Maak een tekstvak (invoegen → tekstvak → tekstvak maken (onderaan)
5. Maak het tekstvak doorzichtig (opvulling tekstvak)
6. Typ in het tekstvak een boodschap (bv: prettige feesten) Gebruik hiervoor de
tekstopmaak om mooie letters te verkrijgen.
7. Zet het tekstvak op de juiste plaats in de tekening. Je kan het ook draaien!
8. Verwijder de rand van het tekstvak ( RM → lijnkleur → geen lijn)
9. Je kan de afbeelding nog verder opmaken (RM → afbeelding opmaken)
10. Opslaan als Worddocument of als PDF (handig wanneer je het doorstuurt naar iemand
die geen Word heeft)
2. Uitgebreider: met eigen foto erbij.
a. Doe stap 1 tot 8
b. Kies invoegen → afbeelding. Haal de foto op uit de map afbeeldingen. Staat je foto
op internet. Kies dan steeds: afbeelding bekijken en dan voor kopiëren of opslaan.
c. Is je foto niet goed te zien? Klik op de foto → tekstterugloop → omkader
d. Pas de grootte aan (sleep vanuit de HOEKEN!), zet de foto op de juiste plaats (je kan
ze ook draaien = groene bol)
e. Klik op opmaak en kies een kader voor je foto.
f. Sla je werk op (zie stap 10)

Een mooie kaart maken op internet
1. Ga naar: www.glitterfoto.nl (je vindt de link ook op de website: leerlingen → ICT
→vijfde leerjaar)
2. Zoek je foto op je computer (klik op ‘bladeren’ naast ‘upload je foto)
3. Klik op ‘upload’. Je foto is nu te zien.
4. Bij een foutje gebruik je ‘herstel’. Ben je klaar klik je op bewaar.
5. Test nu zelf de werkbalkjes uit (Je gaat ze best af van links naar rechts). Je kunt niet
ALLE knoppen tegelijkertijd gebruiken!
6. Lees steeds wat je moet doen! Niet te vlug zijn!
7. Ben je klaar klik dan op bewaar → bewaren op harde schijf. Je vindt je foto terug bij
‘documenten → downloads’ op je computer.
8. Knip (RM) en plak je foto in je eigen map.
9. Wanneer je de foto opent moet je wel een programma hebben dat alle effecten kan
weergeven ( kies bv: openen met Windows Mediaplayer).

