Opdracht (deel 1)
1. Maak een naamplaatje
a. vaste maat instellen (canvas size, canvas grootte) 900X300

b. maak extra laag

-

c. links of rechts een plaatje op de extra laag zetten, vierkant of rond
d. Daarnaast, zo groot als mogelijk, je (voor-)naam zetten, ook weer in een extra laag. Kies een
mooie kleur en een goed leesbaar lettertype.
e. Extra, om het nog mooier te maken:
Ga naar de achtergrond-laag en geef die met het emmertje een kleur
Kopieer en plak in de achtergrondlaag een mooi plaatje, dubbelklik dan in het laagvenster op de
achtergrondlaag en schuif net zolang tot je het plaatje wazig maar nog net goed ziet.

Ben je tevreden met je naamplaatje? Sla het dan op. Als je op leerlingenplein op kunt slaan doe dat dan.
Je slaat het plaatje daar op als PDN-bestand, dan bewaar je alles in lagen.

Daarna sla je de plaatje ook nog een keer op op een van de USB-sticks, maar dan als JPG-bestand, dan
kunnen we het vanaf de stick voor je uitprinten.

Let op: Plaatjes zoeken op internet met Google, zorg dat de plaatjes die je
kiest groot genoeg zijn ( meer dan 500 lang en breed), plaatje kopiëren en
plakken in Paint.Net (Ctrl-C  Ctrl-V).
Opdracht 2:
Zoek een plaatje waar je één ding heel precies uit wilt knippen. (uitselecteren heet dat)
Gebruik deze gereedschappen voor uitselecteren:
Rechthoek selecteren
Lasso om andere vormen te selecteren met de muis.
Toverstafje om bepaalde kleuren te selecteren (als het stafje
teveel selecteert, kun je met de schuif bovenaan proberen
minder weg te toveren…)

Gummetje om stukjes weg te gummen uit een selectie
Met het vergrootglas kun je inzoomen om nog nauwkeuriger
te selecteren.

Opdracht 3:
Maak een plaatje in minstens 3 lagen: een achtergrond en twee lagen waarin je losgeselecteerde dingen op zet
zodat het een mooi, spannend, grappig…… plaatje wordt waar je zelf trots op bent. Sla het plaatje op als PDN op
leerlingenplein

