
Ik leer werken met PAINT 

Een programma om te tekenen met de computer! 

 

 

       Ga naar start 

 

    Kies alle programma’s 

                          Kies nu bureau-accessoires 

       Nu vind je paint 

Dit zie je nu op je scherm 

https://www.google.be/imgres?imgurl&imgrefurl=http%3A%2F%2Fbetanews.com%2F2013%2F01%2F18%2Fa-third-of-all-users-have-added-a-start-button-and-menu-to-windows-8-maybe%2F&h=0&w=0&sz=1&tbnid=d948BSNuKLpBDM&tbnh=225&tbnw=225&zoom=1&docid=F37W2fuQF14saM&hl=nl


De werkbalk opzij heb je nodig om je tekeningen te maken. 

Hieronder zie je het gereedschapspalet 

 

Probeer jij ook eens? 

 

 

figuren gebruiken 

boog tekenen 

tekst typen 

rechte lijnen trekken 

vul je figuur op 

vergroot je tekening 

kwast gebruiken (nu kun je nog 

een dikte kiezen) 

selecteren met een vrije lijn 

gom (kies je grootte) 

kleur nemen vanuit de tekening 

tekenen met het potlood 

verfspuit 

selecteren met een rechthoek: zo kun je 

iets verschuiven 

Klaar? Neem nu eens een opdrachtkaart en probeer deze juist uit te voeren! 

Veel succes! 



Opdracht 1: we maken een robot 

 

Neem het potlood door erop te drukken. 

Trek nu een rechte lijn.  Dat gaat waarschijnlijk moeilijk? 

Probeer dit eens:  

 

  op het toetsenbord  +   het potlood.  

Nu krijg je toch gemakkelijk een rechte lijn. 

 

Rechte lijnen kun je ook maken met de knop ‘lijnen’ maken.  

 

Klaar? Probeer je tekening  nu eens in te kleuren!  (met de opvulknop) 

 

 

Ben je echt niet tevreden over je werk? 

 

Dan kun je de gom gebruiken. Je vindt verschillende diktes van gommen.  

 

 

Vind je het laatste wat je deed niet goed? 

Ga naar bewerken en klik op ongedaan maken. 

 

 

Wil je helemaal opnieuw beginnen? 

Ga naar bestand en kies nieuw 

 





Opdracht 2: rechthoeken maken 

 

Je kunt een rechthoek tekenen door lijnen, maar ook door je icoon te  

nemen van rechthoeken. 

Begin altijd linksboven en trek daarna de cursor naar rechtsonder. Zolang je de 

muisknop vasthoudt, kun je de rechthoek veranderen. Laat je toch los en je bent niet 

tevreden moet je gommen of selecteren en veranderen. 

 

Druk nu eens de shift-toets in terwijl je met je muis schuift.  

Wat gebeurt er? 

Juist, de rechthoeken worden vierkanten. 

 

Teken nu rechthoeken en vierkanten door elkaar. Een voorbeeld zie je aan de  

Achterzijde. 

Klaar? Maak er een mooie kleurenpalet van! 

 

 

Nog enkele tips: 

Bij het verfpotje kun je met twee kleuren werken. 

 

Bovenste kleur bedien je met 

je linkermuisknop 

Onderste kleur bedien je met je  

rechtermuisknop 





Opdracht 3: maak een tekening met paint. 

 

Een huis met tuin en boom? 

Een clown in het circus? 

Een verjaardagskaart voor je vrienden? 

 

Vergeet je naam er niet bij te zetten!!   Hoe? 

 

Klik op deze knop. Ga daarna ergens staan, waar je je naam of je tekst wil 

schrijven. 

Kijk eerst of je alles juist hebt geschreven. Als de rand nu te klein was, dan 

kun je nog uittrekken door met de muis naar een van de punten van de rand te gaan. 

Als je nog het lettertype wil veranderen kan dat allemaal. 

MAAR! Klik niet met je muisknop naast het kader,  want dan gaat het kader weg en 

kun je in de tekst niets meer veranderen! 

 

 

 rand uittrekken? 

lettertype 

grootte van de letters 

vet schrijven, schuin drukken 

    en onderlijnen 




