Bildebehandling K&H 7.trinn
Hovedmål:


Designe eget naneskilt til knaggen med bakgrunn og protrettbilde (Flere lag).

Delmål:





Jeg kan bruke verktøyene magic wand, eraser og rectangular select
Jeg kan bruke flere lag og skjønner hvordan det fungerer.
Jeg vet at noen eier bildene som ligger på nett. Jeg bruker kun bilder jeg har tillatelse til å
bruke.
Jeg kjenne til noen av effektene i Paint.NET. Jeg har testet ut og lekt meg med noen av de.

Oppgaven:
Som gruppe:
1. Gå sammen flere og hjelp hverandre med å ta bilder av hverandre. Hver person skal ha minst
ett portrettbilde og ett bilde i hel profil.
2. Finn ut hvordan dere kan få bildene over på PCen. (Vi har ikke ledning og det er ikke mulig å
gjøre det tråløst).
3. Når bildene er lagret på PCen må hver enkelt laste opp bildene av seg selv på It's learning.

Individuelt:
4. Sjekk om programmet Paint.NET ligger på PCen. Dersom det ikke gjør det må du laste det
ned (Se blokken hjelp).
5. Velg ett av bildene av deg som du har lyst til å bruke. Det må være lagret på PCen.
6. Finn en bakgrunn du har lyst til å bruke. Last det ned på PCen.
7. Åpne bildet av deg og bakgrunnen i programmet Paint.NET
8. Rediger bildet av deg. Bruk de forskjellige verktøyene for å fjerne alt av bakgrunn til du er det
eneste som er igjen. Her er det viktig å være nøyaktig. Bruk zoom!
9. Kopier bildet av deg inn på bakgrunnet og plasser bildet og bakgrunnen slik du vil ha det. Tips:
Her må du bruke flere lag.
10. Legg til flere objekter på bakgrunnen dersom du ønsker det.
11. Lagre det ferdige bildet som en .png fil.
12. Send det ferdige bildet til meg på It's learning.

Ekstraoppgaver:
1. Jobb med grunnleggende programmering på www.code.org
2. "Lek" med og jobb videre med Paint.NET
3. Lage enkle hjemmesider med HTML. Lær ved hjelp av w3schools
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Nyttige hurtigtaster
Funksjon

Hurtigtast

Angre

ctrl + z

Kopier

ctrl + c

Klipp ut

ctrl + x

Lim inn

ctrl + v

zoom inn

ctrl + +

zoom ut

ctrl + -

Ny side

ctrl + n

Slette markering

Delete
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