Korte handleiding met 10 opdrachten in HTML
Met HTLM kun je een eenvoudige website maken.
Ik heb 10 HTML projecten gemaakt voor mijn #100DaysofCoding.
Je kunt aan de slag aan met HTLM in een online omgeving. Zo kun je eenvoudig je code ook delen
met ander mensen, of de code van iemand anders gebruiken en aanpassen. Maak een account aan
op https://repl.it. Deze omgeving werkt ook voor Python, C++, Javascript. Heel handig.
Tevens staat er veel tutorials online voor HTML.

1.

Basis teksten in HTML

Ik ben begonnen met basis teksten te maken in HTML. Hoe geeft hij de tekst weer, hoe maak ik een
achtergrond kleur. En welke kleuren heb je allemaal. Let goed op dat je een blok begint met < > en
afsluit met </ >
De link naar de code kun je hier vinden.

De achtergrond van de site en
lettertype en kleur van de
teksten.

Teksten in verschillende grote
omdat ik H1 en H3 heb gebruikt.

Verschillende kleuren tekst.

Plaatjes op je site
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2.

Maak een vragenlijst

Je kunt in HTLM een eenvoudige vragenlijst maken met verschillende soorten keuzes. Zo kun je een
kalender oproepen, uit knoppen laten kiezen, een kleurencirkel krijgen of een lijstje maken waaruit
ze kunnen kiezen.
De link naar de code kun je hier vinden

Achtergrond van de site.
Tekst in het wit.

Wat is je geboorte datum, en dan kun
je kiezen uit een kalender. (type date)

Jongen of een meisje en dit komt met
knoppen. (type radio)

Wat is je lievelings kleur en dan komt
er een kleuren cirkel. (type color)

Wat is je lievelings eten en dan komt
er een lijstje wat jij maakt. (label)
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3.

Filmpjes toevoegen van YouTube

Natuurlijk kun je ook filmpjes van toevoegen aan je site. Je kunt kiezen voor een link naar youtube,
maar je kunt ook kiezen om filmpjes op je site neer te zetten, zodat ze op je site op het filmpje
kunnen klikken.
De link naar de code kun je hier vinden.

Achtergrond van de site is nu
een afbeelding (steen.jpg)

Eerst een link naar de online
video.

Deze video’s staan zichtbaar op
je site (iframe). Je kunt zelfs de
hoogte en breedte instellen.
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4.

Online afbeeldingen toevoegen

In deze opdracht kun je afbeeldingen die online zijn toevoegen. Ga hier voorzichtig mee om. Mag je
de afbeelding gebruiken. En als de andere website de afbeelding weghaalt, dan is jouw afbeelding
ook weg.
De link naar de code kun je hier vinden.

Achtergrond van de site is nu
een afbeelding
(aluminiumfolie.jpg)

Tekst microbit en hierna het
online plaatje. Deze moet je er
2 maal inzetten.
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5.

Een quiz in HTML

Je kunt ook quiz maken in HTML. De antwoorden zitten verstopt onder de zwarte balkjes en als jje
met je muis er overheen gaat, dan krijg je het antwoord te zien.
De link naar de code kun je hier vinden.

Hier staat beschreven hoe het zwarte
blokje (background-color:black) er uit ziet.
Hoe groot het is, (width, height)
Hoe de tekst komt (font, allign)
Verandering(transistion)
En bij div:active zie je de kleur (aqua) en
hoe hij gaat draaien, rotate 1800deg is
snel draaien. Verander die maar eens, dan
zie je het verschil.

De vragen
Bij <div> 25 </div> staat wat er achter het
zwarte blokje staat.
Je ziet een plaatje (micro.png)
En <br> is een lege regel.
Achter <div> weer wat zit er achter het
zwarte blokje.

Probeer het maar een aantal keer uit. Je kunt mijn code gebruiken, of het zelf helemaal opnieuw
intypen.

Hier is de link naar de uitgebreide beschrijving van deze opdracht.
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6.

Maak een webshop

Deze opdracht hoe zet je een webshop op met HTML. Hierbij maak je gebruik van vooral de eerste en
tweede opdracht die je al hebt gemaakt. Je maakt verschillende soorten knoppen en een keuze
lijstje.
De link naar de code kun je hier vinden.
Je begint met een achtergrond van de
pagina en welk lettertype je gaat
gebruiken.

Een plaatje bovenaan je site.

Twee knoppen (radio) die men kan
aanklikken.

Via een openklik lijstje (option), kunnen ze
een kleur kiezen.

Een aanvink lijstje (checkbox) voor hoeveel
micro:bits

En nog een openklik lijstje (option)
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7.

Een Website in HTML

In deze opdracht maak je echt een pagina, met verschillende sub pagina’s die in de website zitten. Je
moet hiervoor in de repl.it omgeving pagina’s toevoegen. Als je een sub pagina heb gemaakt, kun je
deze kopiëren en op een andere pagina plakken. Let goed op de namen van de pagina’s en de
afbeeldingen.
De link naar de code kun je hier vinden.

Je hoofd pagina
(index.html) met linken
naar de andere pagina’s <
a href “barbie.html” >

Een subpagina
(barbie.html) met een foto
en natuurlijk een linkje
weer terug naar de hoofd
pagina.

De verschillende files van je
website.
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8.

Een tabel in HTML

Je kunt een tabel maken in HTML. Hiermee kun je eenvoudig plaatjes, tekst en linkjes toevoegen. Zo
blijven ze netjes bij elkaar staan.
De link naar de code kun je hier vinden.

De achtergrond, lettertype
en letter grote.

Hoe ziet de tabel eruit
beschrijf je achter .tg

Hier zet je neer welke tabel
er wordt gebruikt tg en welk
plaatje.

Hier zet je neer welke tabel
er wordt gebruikt en een link
naar de website’s met de
teksten.

Probeer via mijn link het zelf maar eens uit. Goed opletten waar je je dingen veranderd.
Als het werkt, kun je een stukje kopiëren en dan heb je weer een regel in je tabel.
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9.

Cirkel in HTML

In deze opdracht leer je hoe je een cirkel maakt in HTML, en hij regeert op de grote van het scherm
(responsive). Tevens maak je heel netje in een apart css style sheet een beschrijving hoe de cirkel er
uit ziet. Hij verwijst in de index.html naar het stukje code in je css style sheet met <div class =”rondje
buiten”>
Ik heb deze opdracht gemaakt mbv deze tutorial.
De link naar de code kun je hier vinden.

Hier geef je in de body aan in welk style
sheet de beschrijvingen staan van je
style.
Je hebt div class rondje-buiten met
een link naar de microbit website.

Dit is de code van het style sheet. Je
ziet dat .rondje-buiten is beschreven
En ook .rondje met welke kleuren en
lettertype etc. En bij position staat
relative. Dat wil zetten dat het mee
gaat bewegen met de grote van de
cirkel.

Bij a.rondje:hover beschrijf je welke
kleur het ronde krijgt als je met je muis
hier over heen gaat (hover).
En bij @media zie je welk font hij moet
kiezen bij welke grote van het scherm.
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10. Geluid op je site
Als laatste opdracht in HTML heb ik gekeken hoe je muziek op je site kunt zetten. Dit kan met een
knopje waarmee je het kan aan en uit zetten, of je kunt je muziek direct laten komen
De link naar de code kun je hier vinden.

Boven in de style sheet nu niet in
een apart sheet, maar tussen
body direct beschreven.
Achter het <! -- de code zodat de
muziek direct wordt aangezet.
Bij regel 13 de code zodat je de
muziek zelf aan en uit kan zetten.
(audio control src).

Hiervoor moeten de bestanden
wel op je website online staan.

Er staan online veel tutorials, handleidingen, filmpjes en er zijn heel veel boeken om HTML te
leren.
Ik denk dat veel websites in een wordpress of een andere online tool worden gemaakt. Dat dit
meer voor de mensen zijn die graag code schrijven.
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