ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №19
Тема: Створення презентацій за допомогою програми Power Point.
Настройка анімації та звуку у електронних презентаціях.
Мета: Навчитись створювати електронні презентації. Мати уявлення
про

мультимедіа.

Навчитись

використовувати

графіку

у

слайдах,

здійснювати настройку анімації та звуку.
ЗАВДАННЯ ДО РОБОТИ
1.

Запустіть програму Power Point. Розгляньте вікно програми.

Ознайомтесь із пунктами меню.
2.

Створіть презентацію «Пори року» На першому титульному

листку надрукуйте заголовок красивим шрифтом «Пори року» у підзаголовку
вкажіть групу та авторів презентації.
3.

Створіть наступні чотири слайди Зима, Весна, Літо, Осінь.

4.

Відповідно до пори року вставте малюнок у слайд та надрукуйте

кілька поетичних стовпчиків чи загадку. Наприклад:
Дрімають, стоячи тополі,
і очерет сухий дріма…
Усе заснуло поневолі,
зачарувала все зима.
А.Бобенко.
Спинилось літо при порозі
і дише полум’ям на все,
і грому гордого погрози
повітря стомлене несе.
М.Рильський.
5.

Зійшли
сніги,
шумить
вода,весною повіва;
земля квіточки викида; буяє
травка молода;
все мертве ожива.
П.Грабовський
Уже осінь красить листя,
тополя жовтіє.
Верби , лози опадають,
берест червоніє.
О.Афанасьєв.

Збережіть файл на диску у

папці Power Point під іменем

prak_19(1).
6.

Задайте фон кожного слайду чи виберіть шаблон оформлення.

Написи пір року виконайте за допомогою аплета Word Art.
7.

Задайте анімаційні ефекти. Оформіть звуковий супровід подій.

8.

Створіть навігаційний слайд. І помістіть його після заголовного.

9.

На цьому слайді створіть кнопки керування для переходів на

відповідні сторінки.
10.

Збережіть файл як Демонстрація презентації на диску у вашій

папці під іменем prak_19(1).
11.

Перегляньте його.
КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1.

Яке призначення програми Power Point?

2.

Як вставити новий слайд?

3.

Як вставити звук і відеокліп у слайд ?

4.

Які є панелі інструментів у програмі PowerPoint?

5.

Як створити управляючі кнопки у слайді? Як їх налаштувати на

виконання певної дії (створення гіпертекстових посилань) ?
6.

Які засоби необхідні для показу презентацій:
Указка

Стіл

Екран

Комп’ютер

Принтер

Проектор

Відеокамера

СD диск

Вебкамера

Звукові колонки

