presentatie maken in PowerPoint
basisvaardigheden ICT - bovenbouw basisonderwijs

groep 6 tot en met 8
basiscursus PowerPoint

Waar vind ik PowerPoint: start / alle programma’s

Klik om een titel te
maken:
typ hier:
Mijn lievelingsdier
Klik om een ondertitel
te maken:
typ hier je naam

1

Achtergrond kiezen

•
•

•

met de rechter muisknop klikken op de
eerste dia in het scherm ‘overzicht’

•

kies ‘Achtergrond …’

•

kies zelf een mooie kleur voor je dia’s

•

vind je het niet mooi, dan kun je het zo
weer veranderen

•

heb je een mooie kleur gekozen, klik dan op

•

Overal toepassen

•

Alle plaatjes die je nu gaat
maken, krijgen dezelfde
kleur

Klik weer met de rechter muisknop op de kleine dia en kies Nieuwe dia
Bedenk een titel en klik eronder om tekst in te voegen:
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Als je onder de kleine dia’s in het linker venster klikt,
verschijnt dit scherm.
•

Klik op Nieuwe dia

•

Op deze manier maak je steeds een nieuwe dia

Het wordt tijd voor een
plaatje van je lievelingsdier
•

klik op het tekstvak,
in plaats van erin.

•

wordt het tekstvak
grijs en zie je kleine,
witte bolletjes?

•

druk dan op de toets
‘delete’ om het tekstvak weg te halen

•

typ de naam van het lievelingsdier, b.v.
poes

•

klik daarna op Starten

3

•

Invoegen (helemaal
bovenaan in de menubalk)

•

Afbeelding

•

Illustratie...

•

kies uit een heleboel plaatjes het
plaatje dat je het leukst vindt

•

als je er op klikt verschijnt het
plaatje meteen in de dia die je
aan het maken bent

•

maak het plaatje zo groot als je
wilt

•

•

klik weer onder de kleine
dia’s en klik op Nieuwe
dia

•

Ga op deze dia iets over
het dier vertellen

maak nog twee of drie plaatjes
met tekst - je weet vast nog wel
meer te vertellen
4

ICT - groep 6 - 7 - 8

basisvaardigheden ICT - bovenbouw basisonderwijs

google

Plaatjes zoeken in Google

1. Ga naar internet en typ het volgende adres: http://www.google.nl
2. Klik op het blauwe woord Afbeeldingen
3. Typ in het raampje welk plaatje je graag wilt zoeken en klik op Afbeeldingen zoeken

es
po
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Klik op Bekijk de afbeelding op ware grootte

Klik nu op de rechter muisknop

•

Kies

•

Kopiëren, want je wilt het plaatje
meteen in PowerPoint plakken

•

Ga naar je nieuwe dia en klik met de rechter muisknop op plakken.

•

Maak op deze manier nog twee dia’s met foto’s, die je in Google Afbeeldingen hebt gevonden

Sluit internet af door op het bekende rode vierkantje te klikken.
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•

We gaan de presentatie een naam geven en opslaan

•

Bestand - Opslaan als …

•

Typ achter Bestandsnaam: Lievelingsdier-naam van jezelf

•

Klik op Opslaan

•
•

Klik op de eerste dia in het overzicht helemaal links
Klik op Diavoorstelling - Voorstelling weergeven
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•

Tweede manier om de presentatie te laten beginnen:

•

Altijd eerst even de 1e dia aanklikken bovenin

•

Linksonder / kijk bij start

•

Boven het woord Tekenen zie je drie figuren

•

klik op het rechter plaatje: dit is een projectiescherm, dat we ook gebruiken met de beamer

•

klik met de muis voor de volgende dia

Je weet het belangrijkste nu van PowerPoint en
kunt zelfstandig nieuwe presentaties maken
Hieronder kun je lezen hoe je de dia’s op een
leuke manier in elkaar kunt laten overvloeien

Diaovergang …
…. op welke manier komt de
volgende dia tevoorschijn op
het scherm ….

•

•
•

klik in het overzicht
links op de bovenste
dia
klik op de rechter
muisknop en kies
Diaovergang...
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Diaovergang

Diavoorstelling
•

ga met de schuifbalk helemaal
naar beneden

•

kies Willekeurige overgang

•

klik op Toepassen op alle dia’s

•

later moet je maar eens uitproberen
hoe je voor iedere dia apart een
overgang kunt instellen

•

heel gemakkelijk: dia aanklikken diaovergang - en een overgang
aanklikken

•

daarna de volgende dia aanklikken,
enzovoort

klik op Diavoorstelling
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•

Als je er niet tevreden over bent, kun je ook
dia’s verwijderen of eventueel een nieuwe
dia invoegen.

•

klik op Beeld

•

klik op Normaal

•
•
•

dia aanklikken
rechter muisknop
Dia verwijderen

•

klik na iedere verandering
wel op de blauwe diskette:
opslaan

•

je kunt alle dia’s die je gemaakt hebt ook nog op
een andere manier tegelijk
bekijken:

•

klik op Beeld

•

klik op Diasorteerder

hwg
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