Digibordkriebel: Tekenen met Tuxpaint

Vooraf doen:
Installeer het programma Tuxpaint en de stempels op de pc die is aangesloten
op het digitaal bord. Je kan het programma downloaden op
http://www.tuxpaint.org/download/ .
Experimenteer eerst zelf met het programma. Op de volgende pagina vind je een
overzicht met de belangrijkste knoppen en waarvoor ze dienen.
Opdracht:
Intro: (5 minuten)
Start het programma op het digitaal bord. Benoem het programma en de
belangrijkste knoppen waarmee jij wilt werken.
Kern: (10 minuten)
Geef aan de kinderen en ouders om beurt korte opdrachten (vb. teken een rode
bol, trek een gele lijn, stempel 5 blauwe sterren, … ). Je kan dit doen volgens
een bepaald thema (tellen, kleuren, vormen, …)
Naverwerking: (5 minuten)
Bewaar het gezamenlijke kunstwerk of print het uit. Bekijk alle werken en laat de
kinderen verwoorden wat ze zien, wat ze ervan vinden.
GOUDEN TIPS:





Laat de kinderen en ouders elkaar opdrachten geven
Vertrek van een starttekening (zwart-wit of kleur) en laat die inkleuren
en/of verder aanvullen.
Surf naar www.kleurprentjes.be en kies daar een kleurplaat. Geef de
kinderen om beurten een opdracht.
Je kan ook gebruik maken van het (eenvoudigere) gratis programma
Paint. In de pennenzak (links) vind je allerlei tekenmateriaal. Laat ze om
beurten iets op het witte blad tekenen of schilderen.
In Windows 7 vind je Paint via ‘Start – programma’s – bureau-accessoires
– Paint’. Bij Windows 10 tik je ‘Paint’ in het zoekvenster rechts onderaan
(vergrootglas).

TUXPAINT – de belangrijkste knoppen
Als je links een knop indrukt, verschijnen rechts soms meerdere mogelijkheden.
Hieronder zie je de tover-mogelijkheden. Probeer maar eens!
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Download Tuxpaint en stempels op: http://www.tuxpaint.org/download/windows/
Download extra stempels op: http://www.tuxpaint.org/stamps/
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