thuisopdracht

Maak je eigen avatar!
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Avatars ken je misschien wel van spelletjes en social media. Handig, want zo hoef je geen
foto van jezelf te gebruiken. Een avatar is een weergave van de persoon van vlees en bloed
in de virtuele wereld of fantasiewereld. Op sommige spelsites zijn avatars geen realistische
portretfoto of een tekening van de werkelijke persoon. Soms is het een simpele versiering
of een pictogram die je zelf kunt maken met de kleuren en vormen die jij leuk vindt.

nu jij!

Je gaat een eigen avatar maken.
Cool! Dat ga je doen in een
computerprogramma op internet.
Een eenvoudig programma om dat
te doen is:
www.wpjournalist.nl/avatar-maken/

Opdracht:
• Maak op een website je eigen avatar.
• Download de avatar (of maak er een
schermafbeelding van).
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Handig stappenplan

De avatar kun je op verschillende websites maken, maar op de website
www.wpjournalist.nl/avatar-maken gaat dat heel eenvoudig.

Doe het als volgt:

WEETJE:
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1.Kies jongen of meisje.
2.Bewerk je gezicht (face).
3.Bewerk vervolgens ook je ogen (eyes).
4. Pas dan je haar (hair) en kleding (clothes) aan.
Ook hier kun je een beetje mee spelen, er zijn best veel mogelijkheden, klik maar op de
verschillende knoppen. Je kunt bijvoorbeeld ook van allerlei onderdelen de kleur aanpassen.
5. Via de RANDOM knop kun je een kant-en-klare avatar laten maken.
Opnieuw beginnen gaat via de RESET knop.
6. De achtergrond (backs) aanpassen kan ook! In kleur en vorm.
7. Klaar? Ben je echt helemaal tevreden?
8. Klik dan op Download en je ontvangt een PNG-bestand. Spannend......

9. Yes! Je eigen avatar!
Maak ook maar eens een avatar van je ouders, of van je
vriend(in) en vergelijk die met de avatar die ze zelf heeft
gemaakt. Lijken ze een beetje op elkaar?
Misschien kun je er wel een digitale quiz mee maken
die je met elkaar kunt spelen!
Op de site van webwijzer.nl vind je heel veel andere
mogelijkheden om zelf een avatar te maken:
https://www.webwijzer.nl/foto/hoe-kan-ik-eenavatar-maken.html
Veel plezier!
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