Popplet.
Met Popplet kunnen mindmaps gemaakt worden en gedachten snel in tekst en beeld
worden omgezet. Popplet werkt snel, eenvoudig en efficiënt. Met Popplet maak je
Popplets. Een Popplet is een scherm gevuld met vakjes. Die vakjes worden Popples
genoemd.
In die Popples kunnen teksten, illustraties, tekeningen, google-maps en you-tubefilmpjes geplaatst worden.
Met behulp van verbindingslijnen kunnen die Popples gekoppeld worden. Met een
zoomfunctie kan op die Popples worden ingezoomd en uitgezoomd. Popplets kunnen
worden opgeslagen en met anderen worden gedeeld. Dat delen gebeurt door het
internetadres van een Popplet aan anderen te verstrekken of de Popplet te zetten op
eigen website of weblog.

Zo maak je een account.
Om Popplet te kunnen gebruiken moet je een account aanmaken. Het aanmaken
van een account is gratis en gaat als volgt.
1. Surf naar http://popplet.com

2. Klik rechts bovenin op de knop “Sign up for free”.

3.

Voer op het volgende scherm in:

je voornaam,

achternaam,

e-mailadres,

een password

ter bevestiging, nogmaals
het password.

Zet een vinkje voor “I agree
to Popplet’s” en klik op de
knop “Next”.

Vanaf nu kun je inloggen op Popplet.

Zo log je in op Popplet.
1. Surf naar http://popplet.com
2. Klik rechtsboven op de knop “Login”.

3. Voer op het volgende scherm je e-mailadres en password in en klik op de knop
“Login”.

Zo maak je een nieuwe, nog lege, Popplet.
Een Popplet is een scherm waarop je vakjes, de zogenaamde Popples, kunt
plaatsen: vakjes met teksten, met illustraties, met you-tube-filmpjes, enz. De vakjes
kun je door lijnen met elkaar verbinden. Op de vakjes kun je inzoomen en uitzoomen.
Let op!!! In Popplet kun je maximaal 5 Popplets maken.
4. Log in en klik linksboven op de knop “Make new Popplet”.
5. Voer achter 1 een titel in voor je Popplet, klik achter 2 op de

gewenste achtergrondkleur en klik op de knop “Make it so”
6. Dan moet je dubbelklikken om een popplet te maken.
.

Zo plaats je een Popple in je Popplet.
Een Popple is een vakje met een tekst, een plaatje, een filmpje of een google-map.
 Een tekst-Popple plaatsen
1. Klik op het blauwe tandwiel bovenaan de pagina.
2. Klik op de knop “New Popple” en er verschijnt een lege
Popple op het scherm.

3. Voer een tekst in die je in je Popple wilt zetten.
4. Klik onderaan de Popple op de hoofdletter A en geef aan
hoe groot je de letters wilt hebben (de tekst hoeft niet
geselecteerd te worden) en of de tekst gecentreerd, links
of rechts uitgelijnd moet worden.
5. Wil je de zwarte rand om de Popple een andere kleur geven klik dan links
onder de Popple op het rechthoekje en kies de gewenste kleur.
6. Wil je een tekening bij de tekst maken klik dan op het potlood onderaan de
Popple, kies een kleur en maak de tekening.
7. Wil je je Popple groter, kleiner, breder of smaller maken doe dat dan door één
van de driehoekjes op de hoekpunten van je Popple te verslepen.
8. Is je Popple klaar sla hem dan op door achtereenvolgens te klikken op het
blauwe tandwiel de knop “Labs” en de knop “Save File”.

Een Popple met een illustratie plaatsen
1. Klik op het blauwe tandwiel bovenaan de pagina.
2. Klik op de knop “New Popple” en er verschijnt een lege Popple op het scherm.
3. Klik rechtsonder de Popple op het rechthoekje met de twee bergen.

4. Klik op de afbeelding van de computer.
5. Zoek op je PC naar het plaatje dat je wilt toevoegen, klik op dat plaatje en daarna
op de knop “Openen”.
6. Wil je een tekst onder de afbeelding zetten klik dan onderaan de Popple op de
hoofdletter A, voer je tekst in en bepaal de grootte van de letters en hoe je die wilt
uitlijnen.
7. Wil je je Popple groter, kleiner, breder of smaller maken doe dat dan door één van
de driehoekjes op de hoekpunten van je Popple te verslepen.
8. Is je Popple klaar sla hem dan op door achtereenvolgens te klikken op het blauwe
tandwiel de knop “Labs” en de knop “Save File”.
NB. Popplet kan niet rechtstreeks illustraties van Internet plaatsen. Wil je toch een
plaatje van Internet plaatsen, sla het plaatje dan eerst op op je PC.

Een Popple met een Youtube filmpje plaatsen
1.
2.
3.
4.

Klik op het blauwe tandwiel bovenaan de pagina.
Klik op de knop “New Popple” en er verschijnt een lege Popple op het scherm.
Klik rechtsonder de Popple op het rechthoekje met de twee bergen.
Klik op het icoontje van Youtube en je ziet het volgende:

Bij “search” kun je zoeken naar een filmpje dat je wilt plaatsen. Heb je het filmpje
gevonden, dan klik je dat aan met één muisklik. Je ziet dat het dan geselecteerd
is. Onderaan zie je dan staan: Add to popple. Hier klik je op en je filmpje is
ingevoegd.
5. Wil je een tekst onder de afbeelding zetten klik dan onderaan de Popple op de
hoofdletter A, voer je tekst in en bepaal de grootte van de letters en hoe je die wilt
uitlijnen.
6. Wil je je Popple groter, kleiner, breder of smaller maken doe dat dan door één van
de driehoekjes op de hoekpunten van je Popple te verslepen.
7. Is je Popple klaar sla hem dan op door achtereenvolgens te klikken op het blauwe
tandwiel de knop “Labs” en de knop “Save File”.

Een Popple met een Google-map plaatsen
1. Klik op het blauwe tandwiel bovenaan de pagina.
2. Klik op de knop “Add content” en daarna op de knop “Google
maps”.
3. Voer onderaan in het witte invoerveld, voor het icoontje van
het vergrootglas, het adres in van de Google-map die je wilt
plaatsen. (bij “enter an address
4. Klik op het icoontje van het vergrootglas en de Google-map
komt in beeld.
5. Klik op de blauwe knop “Add map to Popplet” om de Googlemap in je Popple te plaatsen.(Deze blauwe knop is helemaal
onderaan te vinden)
6. Sluit het Google-maps-zoekvak met een klik op het kruisje
rechts bovenin.
7. Wil je een tekst onder de afbeelding zetten klik dan onderaan
de Popple op de hoofdletter A, voer je tekst in en bepaal de
grootte van de letters en hoe je die wilt uitlijnen.
8. Wil je je Popple groter, kleiner, breder of smaller maken doe dat dan door één van
de driehoekjes op de hoekpunten van je Popple te verslepen.
9. Is je Popple klaar sla hem dan op door achtereenvolgens te klikken op het blauwe
tandwiel de knop “Labs” en de knop “Save File”.
NB. Je kunt ook een nieuwe Popple maken door op een Popple te klikken en
daarna te klikken op één van de grijze cirkels aan de rand van de Popple. De
twee Popples worden dan wel door een verbindingslijn met elkaar verbonden.

Zo verwijder je een Popple.
1. Klik op de Popple die je wilt verwijderen.
2. Klik op het kruisje rechtsbovenaan de Popple.
3. Klik in het scherm “Do you really want to delete this Popple?” op de knop “Yes”.

Zo kun je Popples met elkaar verbinden.
1. Klik op een Popple die je met een andere Popple wilt verbinden.
2. Klik op één van de grijze cirkels aan de zijkanten van de Popple, houdt de
muisknop ingedrukt en versleep de grijze cirkel naar de Popple waarmee je een
verbinding wilt maken.

Zo verwijder je een verbindingslijn.
1. Ga met de muiswijzer naar de verbindingslijn die je wilt verwijderen.
2. Klik op het kruisje dat op de verbindingslijn verschijnt.

Zo maak je een presentatie van je Popplet.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Klik bovenaan op het blauwe tandwiel.
Klik op “View” en daarna op “Presentation mode”.
Klik linksonder op de knop “Record”.
Klik op de Popple die in je presentatie als eerste in beeld moet
komen. Er verschijnt dan een “1” in die Popple.
Klik daarna op de Popple die als tweede, als derde enz. enz.
moet verschijnen.
Klik linksonder op de knop met de blauwe driehoek.
Klik op de knop “OK” om de presentatie te starten.
Er wordt ingezoomd op de eerste Popple. Met een klik op de
rechter pijltjestoets ga je naar de volgende Popple. Met een
klik op linker pijltjestoets ga je naar de vorige Popple.

NB. Wil je de presentatie weer verlaten klik dan rechtsonder op de knop “Exit”.

Zo kun je je naam verwijderen uit de Popples.
1. Klik bovenaan op het blauwe tandwiel.
2. Klik op “View” en vervolgens op “Hide nametags”.

