Opdracht Floorplanner & Ikea

Richt je slaapkamer in voor €1300,Spullen die ik nodig heb

Totaal (€1300 of minder)

Prijs

Intro
Woordweb op het bord met alles wat je zou willen hebben in je nieuwe ‘’middelbare school-kamer’’.

Opdracht
Ontwerp je droomslaapkamer voor €1300!
Je krijgt een kamer van
300 cm breed
400 cm lang
met:
- behang
- vloer
- ramen
- deur
- stopcontacten
- vloerverwarming
1 van de muren een meter erbij kost €30
Je gaat een volledige slaapkamer inrichten, denk aan gordijnen, beddengoed en andere spullen die je
echt nodig hebt maar waar je niet snel aan denkt.
Alle spullen zoek je op www.ikea.nl en je vult de meubels die je kiest in op het werkblad (zie
hierboven).
Totaalbedrag: €1300
Floorplanner
Maak je kamer met de afmetingen die op het bord staan (of groter als je een meter erbij gekocht
hebt). Zoek de meubels die lijken op dat wat je hebt opgezocht op de site van Ikea en richt je kamer
zo mooi mogelijk in.

Korte uitleg floorplanner
1. Log met je Google account in op www.floorplanner.com
2. Ga naar projecten → nieuw project → geef een naam en creëer het project
3. Kies ‘ruimtewizard’, hier kom je in een kleine tutorial waarin je je kamer de eerste vorm geeft,
hierin geef je ook de afmetingen aan van de kamer. Kies bij de laatste stap ‘begin met lege kamer’.
4. Aan de linkerkant kan je bij de hamer muren, deuren en ramen vinden.
5. Bij de stoel kan je de meubels vinden, hier kan je kiezen voor slaapkamer om meubels voor in de
slaapkamer te zien. Let op: onder de meubels staat een schuifje, zorg dat deze op 3D staat om de
meubels goed te kunnen zien.
6. Sleep de meubels naar de kamer om ze te plaatsen
7. Je kan de meubels draaien en spiegelen door erop te klikken en de ronde symbolen te gebruiken of
de blauwe pijltjes naast de symbolen.

