Hoe maak je een woordweb?
Met de Woordwebbouwer kun je op de computer
een woordweb maken. Dit woordweb van de tijger
is er bijvoorbeeld mee gemaakt.
In deze cursus leer je hoe de Woordwebbouwer werkt.

Open de Woordwebbouwer
Stap 1
Ga naar de site www.op-expeditie.nl.
Klik op Minicursussen.
Ga naar Overige vaardigheden.
Klik op ‘Hoe maak je een woordweb?’.
Dubbelklik op de Woordwebbouwer.

Bekijk het menu
Stap 2
Klik op het witte blaadje om een nieuw
woordweb te maken.
Stap 3
Je ziet een geel vierkant met daarboven een menu.
Met dit menu kun je:
iets tekenen
een afbeelding invoegen
een tekst typen
iets verplaatsen
vormen verbinden
een ballon kopiëren
een vorm veranderen en
iets verwijderen

Stap 4
Wanneer je naast het menu klikt, verdwijnt het.
Klik je op de ballon, dan verschijnt het menu weer.
Stap 5
Rond de ballon staan vierkantjes.
Dit zijn handgrepen. Je kunt er eentje
vastpakken met je muis en slepen. Zo maak je
de ballon:
- groter of kleiner,
- langer of korter,
- breder of smaller.

Begin met het onderwerp
Stap 6
Klik op de ballon om het menu te openen.
Klik in het menu op de tekst-knop.
Klik op OK.
Dubbelklik op het woord Label.
Dat woord staat nu zwart gemarkeerd.

Stap 7
Typ je onderwerp in de ballon.

Stap 8
Wil je de letters aanpassen?
Klik dan met je muis op het woord.
Rechtsonder staat het menu Tekst.
Klik daarop.
Hiermee kun je de letters:
- groter maken,
- in een ander lettertype veranderen,
- een kleur geven.

Pas de ballon aan
Stap 9
Wil je de vorm van de ballon veranderen?
Klik op de ballon.
Klik op Vormen.
Klik op een vorm die je wilt gebruiken.
Je kunt ook de kleur van de ballon veranderen.
Klik dan op Vormen. En klik op een kleur.
Voeg een woord toe
Stap 10
Klik ergens op het witte veld.
De handgrepen rond de ballon verdwijnen.
Ook het menu daarboven is weg.
Klik nu op Vormen links onderaan.

Stap 11
Klik op een ballon.
Klik op het handje om de ballon
te verplaatsen.

Maak de ballon iets groter.
Klik op Tekst.
Klik op OK
Dubbelklik op het woord Label
en typ je woord.
Gebruik het menu Tekst om de letters
en grootte aan te passen.

Verbind woorden
Stap 10
Nu moet je beide ballonnen met elkaar verbinden.
Dat doe je zo:
Klik op een ballon.
Klik op Verbinden.

Klik nu op de andere ballon.
Je ziet dan een lijn tussen beide ballonnen.
Wanneer je de ballon verplaatst, rekt de lijn mee.

Maak meer woorden
Stap 11
Je kunt snel een aantal nieuwe ballonnen maken die meteen
met het middelste woord zijn verbonden. Dat gaat zo:
Klik op de middelste ballon.
Klik op de knop Dupliceren.
Doe dit een paar keer.
Ga net zolang door tot je
genoeg ballonnen hebt.
Klik op het handje om de
ballonnen te verplaatsen.

Stap 12
Past je woordweb niet meer op het scherm?
Klik dan op de min-knop bovenaan in het midden.

Is je woordweb te klein?
Klik dan op de plus-knop bovenaan in het midden.

Voeg een plaatje in
Stap 13
Je kunt in een ballon ook een plaatje zetten.
Dat gaat zo.
Klik op de ballon. Klik op Afbeelding.
Klik in het waarschuwingsscherm op OK.
Kies een afbeelding en klik daarop.

Stap 14
Wil je stoppen? Sla dan je woordweb op.
Kies bovenaan Woordweb opslaan.

Kies de map waarin je je woordweb wilt opslaan.
Geef je woordweb een naam, bijvoorbeeld Tijger.
Klik op Opslaan.

Tot slot
Je weet nu hoe je een woordweb kunt maken met
de Woordwebbouwer. Veel plezier ermee.

