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Uzdevums „Pamatprincipi”
Šajā uzdevumā „Pamatprincipi” tiks izmantotas darbības no tēmām:




Neveiksmīgas un veiksmīgas prezentācijas kritēriji;
Pamatprincipi mūsdienīgas prezentācijas izveidē;
Principi, kas jāievēro uzstājoties, izmantojot prezentāciju.

Uzdevums „Pamatprincipi”
Izdarīt secinājumus par veiksmīgas un neveiksmīgas prezentācijas piemēriem un
pamatprincipiem, kas jāievēro mūsdienīgas prezentācijas izveidē un
demonstrēšanā.
Uzdevumā „Pamatprincipi” izmantojamie faili
Pamatprincipi_prezentacija.pptx
Izstades_veidosana.pptx
Uzdevuma „Pamatprincipi” gaita
1.
2.

Atveriet prezentāciju Izstades_veidosana.pptx un grupās vienojieties par
kļūdām prezentācijā;
Atveriet prezentāciju Pamatprincipi_prezentacija.pptx, kur kopā ar pasniedzēju
diskusijas veidā izanalizējiet dotos mūsdienīgas prezentācijas pamatprincipus.

Šis projekts ticis finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi
autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru
iespējamo izlietojumu.
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Uzdevums „Fotoalbums”
Šajā uzdevumā „Fotoalbums” tiks izmantotas darbības no tēmām:




Attēlu atlase fotoalbumam prezentācijā;
Fotoalbuma pielāgošana;
Fotoalbuma izveide.

Uzdevums „Fotoalbums”
Savietojiet attēlus albumā un pievienojiet pierakstus.
Uzdevumā „Fotoalbums” izmantojamie faili
Datori.jpg
IMG_4073.jpg
IMG_4078.jpg
Lasitava.jpg
Leja.jpg
Library.png
Lai salīdzinātu uzdevuma gala iznākumu: Biblioteka_gatavs.pptx
Uzdevuma „Fotoalbums” gaita
1.
2.
3.
4.

Atveriet programmā PowerPoint 2013 tukšu prezentāciju.
Sāciet veidot albumu – Insert>Images>Photo Album>New Photo Album...
Pievienojiet visus attēlus no mapes Foto.
Sakārtojiet attēlus secībā, kā redzams paraugā:

Šis projekts ticis finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi
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5.
6.

Aiz 1. un 4. attēla pievienojiet tekstlodziņus.
Norādiet albuma izkārtojumu (1 picture) un ietvara formu (Soft Edge
Rectangle)

7. Izveidojiet albumu.
8. Slaidiem nomainiet tekstu:
8.1. 1. slaidam (Bibliotēka);
8.2. 3. slaidam (Klasika);
8.3. 7. slaidam (Lasītavas).
9. Saglabājiet prezentāciju ar nosaukumu Biblioteka.

Šis projekts ticis finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi
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Uzdevums „Dizains”
Šajā uzdevumā „Dizains” tiks izmantotas darbības no tēmām:



Prezentācijas slaida fona nomaiņa;
Dizainu izmantošana prezentācijā.

Uzdevums „Dizains”
Pievienojiet prezentācijai dizainus.
Uzdevumā „Dizains” izmantojamie faili
Gadalaiki.pptx
Lai salīdzinātu uzdevuma gala iznākumu: Gadalaiki_Dizaini_Gatavs.pptx
Uzdevuma „Dizains” gaita
Atveriet programmā PowerPoint 2013 prezentāciju Gadalaiki.pptx.
Visiem slaidiem piešķiriet tēmu Facet, izņemot:
2.1. 6. slaidu ar virsrakstu Ziema, kuram izmantojiet tēmu Slice;
2.2. 5. slaidu ar virsrakstu Rudens, kuram izmantojiet tēmu Droplet. Papildiniet
to ar fona tekstūru Water Droplets.
3. Saglabājiet prezentāciju ar nosaukumu Gadalaiki_Dizaini.
1.
2.

Šis projekts ticis finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi
autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru
iespējamo izlietojumu.
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Uzdevums „Nomaiņa”
Šajā uzdevumā „Nomaiņa” tiks izmantotas darbības no tēmām:



Slaidu pārejas pievienošana;
Slaidu pāreju pielāgošana.

Uzdevums „Nomaiņa”
Pievienojiet prezentācijai slaidu pārejas.
Uzdevumā „Nomaiņa” izmantojamie faili
Gadalaiki.pptx
Lai salīdzinātu uzdevuma gala iznākumu: Gadalaiki_Nomaina_Gatavs.pptx
Uzdevuma „Nomaiņa” gaita
1. Atveriet programmā PowerPoint 2013 prezentāciju Gadalaiki.pptx.
2. Izmantojiet slaidu pāreju Cube.
3. Nomainiet pārejas ilgumu uz 1 sekundi un slaida virzību uz priekšu
automātiski uz 3 sekundēm.
4. Izmantojiet šos iestatījumus visai prezentācijai.
5. Novērtējiet rezultātu.
6. Slaidam ar virsrakstu Gadalaiki nomainiet virzību uz priekšu tikai ar peles
klikšķi.
7. Slaidam ar virsrakstu Ritums nomainiet pārejas laiku uz 2 sekundēm un
slaida virzību uz priekšu automātiski uz 4 sekundēm.
8. Novērtējiet rezultātu.
9. Slaidam ar virsrakstu Vasara nomainiet pāreju uz Doors ar ilgumu 2
sekundes.
10. Slaidam ar virsrakstu Ziema nomainiet pāreju uz Vortex ar ilgumu 4
sekundes.
11. Novērtējiet rezultātu.
12. Saglabājiet prezentāciju ar nosaukumu Gadalaiki_Nomaina.

Šis projekts ticis finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi
autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru
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Uzdevums „Parole”
Šajā uzdevumā „Parole” tiks izmantotas darbības no tēmām:



Slaidrādes formāta izveide;
Paroļu izveide un lietošana prezentācijā.

Uzdevums „Parole”
Saglabājiet prezentāciju kā slaidrādi. Saglabājiet prezentāciju ar ierobežotu piekļuvi
un ierobežotu rediģēšanu.
Uzdevumā „Parole” izmantojamie faili
Gadalaiki.pptx
Lai salīdzinātu uzdevuma gala
Gadalaiki_Skats_Gatavs.ppsx

iznākumu:

Gadalaiki_Parole_Gatavs.pptx,

Uzdevuma „Parole” gaita
1. Atveriet programmā PowerPoint 2013 prezentāciju Gadalaiki.pptx.
2. Saglabājiet prezentāciju slaidrādes formātā ar nosaukumu
Gadalaiki_Skats.
3. Aizveriet prezentācijas programmu.
4. Pārbaudiet Gadalaiki_Skats.ppsx darbību.
5. Atveriet programmā PowerPoint 2013 prezentāciju Gadalaiki.pptx.
6. Saglabājiet prezentāciju ar nosaukumu Gadalaiki_Parole un paroli (sss),
bez kuras neļaus veikt labojumus, un pārbaudiet darbību.
7. Atveriet programmā PowerPoint 2013 prezentāciju Gadalaiki_Parole.pptx
ar rediģēšanas iespējām.
8. Saglabājiet prezentāciju ar paroli (aaa), bez kuras nevarēs to atvērt (parole
par rediģēšanu paliek), un pārbaudiet darbību.
9. Aizveriet prezentāciju programmu.

Šis projekts ticis finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi
autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru
iespējamo izlietojumu.
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Uzdevums „Demonstrācija”
Šajā uzdevumā „Demonstrācija” tiks izmantotas darbības no tēmām:



Slaidu paslēpšana;
Īslaicīga slaida paslēpšana prezentācijas laikā.

Uzdevums „Demonstrācija”
Paslēpiet prezentācijā šoreiz nevēlamus slaidus un prezentējiet to.
Uzdevumā „Demonstrācija” izmantojamie faili
Demo.pptx
Uzdevuma „Demonstrācija” gaita
1. Atveriet programmā PowerPoint 2013 prezentāciju Demo.pptx.
2. Paslēpiet 3. un 5. slaidu.
3. Atveriet prezentāciju pilnekrāna režīmā un pārliecinieties, ka paslēptie slaidi
neparādās prezentācijas laikā.
4. Prezentējot 6. slaidu, pārslēdzieties uz baltu ekrānu.
5. Turpiniet un pabeidziet prezentāciju.
6. Aizveriet programmu nesaglabājot prezentāciju.

Šis projekts ticis finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi
autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru
iespējamo izlietojumu.
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Uzdevums „Pielāgošana”
Šajā uzdevumā „Pielāgošana” tiks izmantotas darbības no tēmām:



Galvenes un kājenes pievienošana;
Galvenes un kājenes noformēšana.

Uzdevums „Pielāgošana”
Pielāgojiet prezentāciju – pievienojiet logo visiem slaidiem, iestatiet slaidu
numerāciju un kājeni.
Uzdevumā „Pielāgošana” izmantojamie faili
Gadalaiki.pptx
Logo.jpg
Lai salīdzinātu uzdevuma gala iznākumu: Gadalaiki_Logo_Gatavs.pptx
Uzdevuma „Pielāgošana” gaita
1. Atveriet programmā PowerPoint 2013 prezentāciju Gadalaiki.pptx.
2. Iestatiet slaida numura rādīšanu un kājenes tekstu Gadalaiki visai
prezentācijai izņemot virsraksta slaidu.
3. Pievienojiet attēlu Logo.jpg slaida labajā augšējā stūrī tā, lai tas parādās
visiem prezentācijas slaidiem.
4. Pārveidojiet virsraksta slaida izkārtojumu tā, lai logo būtu kreisajā augšējā
stūrī.
5. Saglabājiet prezentāciju ar nosaukumu Gadalaiki_Logo.

Šis projekts ticis finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi
autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru
iespējamo izlietojumu.

11

Uzdevumu krājums
apmācību programmā
Mūsdienīgas
prezentācijas prasmes

Uzdevums „Iespējas”
Šajā uzdevumā „Iespējas” tiks izmantotas darbības no tēmas:


Darbības prezentācijas laikā – informācijas izcelšana, mēroga maiņa.

Uzdevums „Iespējas”
Parādiet prezentāciju un izmantojiet prezentācijas laikā lāzeri, marķieri un
pildspalvu.
Uzdevumā „Iespējas” izmantojamie faili
Demo.pptx
Uzdevuma „Iespējas” gaita
Atveriet programmā PowerPoint 2013 prezentāciju Demo.pptx.
Iestatiet prezentācijai lāzera krāsu Zaļa.
Sāciet slaidrādi un pārejiet uz 2. slaidu.
Peles kursora rādītāju pārslēdziet uz marķieri un marķējiet tekstu
Pavasaris.
5. Peles kursora rādītāju pārslēdziet uz pildspalvu un apvelciet tekstu Vasara.
6. Nomainiet tintes krāsu uz dzeltena un apvelciet tekstu Rudens.
7. Pārejiet uz nākošo slaidu ar nosaukumu Vasara, ieslēdziet prezentētāja
skatu.
8. Novērtējiet ekrānā redzamo informāciju.
9. Turpiniet prezentāciju līdz slaidam Rudens.
10. Izmantojiet mērogošanas rīku un palieliniet rudens aktivitātes.
11. Turpiniet prezentāciju normālā mērogā.
12. Izslēdziet prezentētāja skatu.
13. Slaidā Ziema peles kursora rādītāju pārslēdziet uz lāzeri un apvelciet
aktivitātes.
14. Pabeidziet prezentāciju un nesaglabājiet anotācijas.
1.
2.
3.
4.

Šis projekts ticis finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi
autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru
iespējamo izlietojumu.
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Uzdevums „Animācija”
Šajā uzdevumā „Animācija” tiks izmantotas darbības no tēmām:




Animācijas pievienošana objektam;
Animāciju pielāgošana un iestatījumu mainīšana;
Animāciju kopētāja izmantošana.

Uzdevums „Animācija”
Prezentācijā pielietojiet animācijas efektus.
Uzdevumā „Animācija” izmantojamie faili
Asorti.pptx
Lai salīdzinātu uzdevuma gala iznākumu: Asorti_Animacija_Gatavs.pptx
Uzdevuma „Animācija” gaita
Atveriet programmā PowerPoint 2013 prezentāciju Asorti.pptx.
Pirmā slaida virsrakstam pievienojiet animāciju Fly In un nomainiet virzienu no
labā apakšējā stūra, iestatiet efekta opciju By Letter un ilgumu norādiet 2
sekundes.
3. Otrajā slaidā kopējiet animāciju no pirmā saraksta uz otro.
4. Trešajā slaidā Smart Art objektam pievienojiet animāciju Disolve in, objekta
animāciju norādiet One by One un ilgumu norādiet 1 sekunde.
5. Ceturtajā slaidā ar animāciju palīdzību izveidojiet secīgu kompozīciju:
5.1. Atverot slaidu, redzams neitrālas sejas simbols;
5.2. Ar peles klikšķi uzlec saules simbols;
5.3. Automātiski pēc saules simbola neitrālas sejas simbols pārvēršas par
priecīgu;
5.4. Automātiski paradās mākoņa simbols;
5.5. Automātiski mākoņa simbols aizsedz saules simbolu;
5.6. Automātiski priecīgas sejas simbols pārvēršas par bēdīgu sejas simbolus;
5.7. Automātiski mākoņa un saules simboli no slaida tiek noņemti;
5.8. Automātiski bēdīgas sejas simbols pārvēršas par neitrālas sejas simbolu.
6. Saglabājiet prezentāciju ar nosaukumu Asorti_Animacija.
1.
2.

Šis projekts ticis finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi
autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru
iespējamo izlietojumu.
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Uzdevums „Media”
Šajā uzdevumā „Media” tiks izmantotas darbības no tēmām:



Video un audio failu pievienošana prezentācijai;
Video un audio demonstrēšanas pielāgošana prezentācijai.

Uzdevums „Media”
Pievienojiet prezentācijai audio un video materiālu.
Uzdevumā „Media” izmantojamie faili
Biblio.pptx
Memo.m4a
Ka top Gaismas pils.mp4
Lai salīdzinātu uzdevuma gala iznākumu: Biblio_Media_Gatavs.pptx
Uzdevuma „Media” gaita
1. Atveriet programmā PowerPoint 2013 prezentāciju Biblio.pptx.
2. Otrajā slaidā ievietojiet audio materiālu Memo.m4a.
3. Iestatiet automātisku atskaņošanas sākšanu un objekta paslēpšanu
slaidrādes laikā.
4. Atveriet animāciju rūti un nomainiet animāciju secību: pirmais audio
materiāls, tad attēls.
5. Trešajā slaidā ievietojiet video materiālu Ka top Gaismas pils.mp4
6. Objektam iestatiet pilnekrāna demonstrēšanu.
7. Pārbaudiet prezentācijas darbību.
8. Saglabājiet papildināto prezentāciju ar nosaukumu Biblio_Media.

Šis projekts ticis finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi
autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru
iespējamo izlietojumu.
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Uzdevums „Apkopojums”
Šajā uzdevumā „Apkopojums” tiks izmantotas darbības no tēmām:



Slaidu ievietošana esošajā prezentācijā no citām prezentācijām;
Vienota dizaina piešķiršana visiem prezentācijas slaidiem.

Uzdevums „Apkopojums”
Izveidojiet jaunu prezentāciju no esošajām.
Uzdevumā „Apkopojums” izmantojamie faili
Biblio.pptx
Lasitava.pptx
Lai salīdzinātu uzdevuma gala iznākumu: Apkopojums_Gatavs.pptx
Uzdevuma „Apkopojums” gaita
Atveriet programmā PowerPoint 2013 tukšu prezentāciju.
Titulslaidā ierakstiet virsrakstu Apkopojums.
No prezentācijas Biblio.pptx pievienojiet otro slaidu ar nosaukumu Loma.
Kā nākošo, pievienojiet prezentācijas Lasitava.pptx 6. slaidu.
Nomainiet slaida izkārtojumu uz Title Only un pievienojiet virsrakstu Avoti.
Mainiet attēla izmēru tā, lai tas netraucētu virsrakstam.
Kā nākošo, pievienojiet prezentācijas Lasitava.pptx 8. slaidu ar
formatējumu.
8. Pievienojiet jaunu slaidu ar izkārtojumu Title Slide un ierakstiet virsrakstu:
Laiks jautājumiem....
9. Visiem slaidiem pievienojiet dizainu Celestial.
10. Saglabājiet prezentāciju ar nosaukumu Apkopojums un aizveriet
programmu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Šis projekts ticis finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi
autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru
iespējamo izlietojumu.
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