Clipart
I opgaven med at illustrere sangen får jeg brug for at søge illustrationer på nettet. En nem måde at
gøre dette på er ved hjælp af Google billedsøgning.
Gå ind på www.google.dk og klik på Billeder øverst i venstre hjørne.
Skriv i søgefeltet, hvad du vil have et billede af, fx bombe

Klik derefter i Søg i billeder

Nu kommer der en hel masse billeder frem,
men jeg har kun brug for clipart,
så i feltet ude til venstre klikker jeg på Clipart
Alle fotos forsvinder, og tilbage er der kun
tegninger.

Jeg vælger tegningen af bomben med de rynkede
øjenbryn, så den klikker jeg på.
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Jeg vil gerne se billedet i fuld størrelse, så det klikker jeg også på.

Det store billede kommer frem,
og når jeg højreklikker på det,
kommer der en boks frem:

Her klikker jeg på Save Picture As…

Jeg har kun brug for tegningen
til denne opgave, så jeg ”parkerer”
den på skrivebordet ved at klikke på
skrivebordsikonet.
Jeg vil imidlertid også hente andre
tegninger fra nettet, så jeg opretter en
ny mappe til alle mine tegninger ved
at klikke på dette ikon.
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Så kommer der en ny mappe frem,
som jeg omdøber til Clipart ved at markere
navnet Ny mappe (2) og skrive
Clipart i stedet.
Derefter klikker jeg på Åbn

og denne boks kommer frem, hvor jeg
klikker på Gem.

Jeg har også brug for andre tegninger til sangen, fx en tegning af en kanon, så jeg går tilbage til
Google og skriver kanon i søgefeltet (eller bedre cannon, for der er nok flere tegninger af engelske
kanoner).
Jeg klikker mig frem ligesom ovenfor beskrevet, men når jeg denne gang når til Save Picture As…
åbner mit sidste gemmested automatisk, så jeg er fri for at ”browse” mig frem.
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