
 
ICT springplank voor de kleuterklas april 2006  
HOOFDSTUK 2: Digitaal gereedschap voor creëren en voorstellen 
 
Suggestie 2: wat een gezicht. 
 
Eén van de ontwikkelingsdoelen muzische vorming is “impressies uiten in een persoonlijke, 
authentieke creatie en plezier scheppen in het zoeken en vinden (1.5). “Gekke bekken” 
oefenen zowel op kinderen als op volwassenen een bijzondere aantrekkingskracht uit. Op de 
computer kan het vervormen van gezichten of het samenstellen ervan sneller en vlotter dan 
met gelijk welk ander medium. 
 
De verschillende freewareprogramma’s doen beroep op de technieken van aanklikken, slepen 
en verplaatsen van figuren. De onderwerpen zijn variaties op hetzelfde thema: 
 

freeware 'Caricature'  
 

freeware ‘Facetoon’ 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

Dit programma plaatst je voor de uitdaging om 
gezichten te vervormen (morphing). 

De opdracht: tover fruit om tot een gezicht. 

 
freeware ‘Bit Map Puzzle’ 

 
freeware ‘Applehead’ 



 

 
 

 

 
 
 

In het programma ‘Bit Map Puzzel’ moet je een 
puzzel oplossen. Je kan er zelf een gezicht in 
plaatsen. Je zorgt dat de foto een  bmp− of  jpg-
bestand is en je laadt hem in het educatief 
programma. Je kan kiezen tussen verschillende 
niveaus. Niveau staat hier voor het aantal 
puzzelstukjes 

In het programma ‘Applehead’ moet je een 
appel versieren. 

 
Wanneer men de kinderen met die programma’s laat werken stelt men vast dat de activiteit 
niet nieuw is voor de kinderen. Bij de plasticine bv. zit vaak er een doos met verschillende 
attributen om vormpjes te versieren (een bril, een hoed, ogen, handen). Kinderen vinden dit 
leuk omdat ze telkens een ander mannetje kunnen maken.  
 
Het is voor de kinderen een fantastische ervaring dat ze in een korte tijd tot een mooi resultaat 
komen. Ze vinden het leuk om van hun stuk fruit monstertjes te maken. Soms sporen ze elkaar 
aan een ander onderdeel te nemen om het nog griezeliger te maken. Samenwerken loont. 
 
Een beperkte instructie volstaat om de kinderen op weg te zetten op de pc. Laat deze instructie 
eens uitvoeren door kinderen die een tweetal jaar ouder zijn. Voor beide leeftijdsgroepen 
wordt dit zeker een interessant leermoment.  
 
Observatie door de leerkracht is interessant. De leraar kan veel leren over aanpakgedrag en 
deze kennis dan uitspelen bij een gesprek achteraf.  
 

 
 



Deze suggestie komt uit de publicatie over ICT-gebruik in kleuteronderwijs: 
‘Springplank’. Alle in deze suggestie vermelde freeware wordt gratis ter beschikking 
gesteld. Je kan de freeware samen met dit pdf-document downloaden op 
http://springplank.klascement.net en vrij gebruiken. Commerciële exploitatie van deze  
suggestie en van de programma’s is uiteraard uit den boze. 
 


