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TEMAT: Projektowanie prezentacji multimedialnych w programie PowerPoint

CZAS: 90 min.

ZAKRES TREŚCI: Wykorzystanie aplikacji PowerPoint do tworzenia prezentacji multimedialnych.
Wykorzystanie wyszukiwarek internetowych do pobierania informacji wykorzystanych
w prezentacjach. Zapoznanie z pojęciami: multimedia, prezentacja multimedialna, efekty
animacji, pokaz, slajd, wyszukiwarka internetowa.

CELE:
wiadomości: zapoznanie z zasadami tworzenia prezentacji przy wykorzystaniu programu PowerPoint,
obsługa wyszukiwarek internetowych, poznanie z głównymi pojęciami.
umiejętności: łączenia się z internetem; wykorzystania wyszukiwarek internetowych; „ściągania”
danych z internetu; kopiowania pobranych danych i wstawiania ich na stronach prezentacji;
tworzenia prezentacji multimedialnych.
postawy: nastawienie na usprawnienie pracy ucznia; nastawienie na samokształcenie poprzez
wyszukiwanie i wykorzystanie w pracy ucznia odpowiednich danych pobranych z internetu;
wskazanie na poszanowanie prawa autorskiego.

METODA: laboratoryjna, wykład bezproblemowy, pokaz.

FORMY PRACY: indywidualna, grupowa.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: tablica multimedialna, komputery PC podłączone do internetu; lista stron
internetowych zawierających wyszukiwarki; aplikacja PowerPoint; przykładowe prezentacje
multimedialne.

PLAN ZAJĘĆ – 1. jednostki lekcyjnej:
1. Czynności organizacyjne.
2. Wprowadzenie do tematu zajęć. Zapoznanie z celami lekcji.
3. Omówienie podstawowych pojęć dotyczących nowego tematu.
4. Zaprezentowanie przykładowych prezentacji multimedialnych. Omówienie zasad projektowania
prezentacji oraz obiektów i efektów wykorzystywanych w prezentacjach z wykorzystaniem
tablicy interaktywnej.
5. Wybranie tematów prezentacji (ewentualnie podział na grupy).
6. Uruchomienie aplikacji PowerPoint. Omówienie 3 sposobów tworzenia prezentacji.
7. Omówienie zasad wyszukiwania danych w internecie przy wykorzystaniu wyszukiwarek
internetowych.
8. Pobieranie danych z internetu przy wykorzystaniu wyszukiwarek.
9. Utrwalenie i podsumowanie zajęć.
10. Praca domowa - dokończenie ćwiczeń lekcyjnych: finalizacja projektów prezentacji oraz
wyszukanie potrzebnych danych.
PLAN ZAJĘĆ – 2. jednostki lekcyjnej:
1. Omówienia projektów i zebranego materiału.
2. Tworzenie prezentacji przy wykorzystaniu szablonów (wstawianie i usuwanie slajdów).
3. Zapoznanie z zasadami wykorzystania efektów animacji obiektów i przejść pomiędzy slajdami.
4. Omawianie najczęściej popełnianych błędów oraz udzielenie wskazówek i wspólne poprawianie
błędów z użyciem tablicy interaktywnej
5. Zapoznanie z zasadami wykorzystania efektów dźwiękowych, wspólne dodawanie
przykładowych dźwieków i efektów. (tablica interaktywna)
6. Zapis prezentacji do pamięci komputera w formie prezentacji roboczej oraz finalnego pokazu.
7. Ocenianie wykonanych prezentacji i ich omówienie.
8. Podsumowanie i utrwalenie zajęć.
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