Практична робота №2
Тема: Створення та налаштування анімації у програмі PowerPoint.
Мета роботи: Навчитися створювати анімації над текстом та графічними об’єктами у програмі
PowerPoint. Налаштовувати стиль та черговість прокручування анімації у кожному слайді.
Завдання: Створити анімації над текстом та графічними об’єктами у програмі «Моя доповідь
про PowerPoint».
1. Завантажте програму PowerPoint, відкрийте презентацію «Моя доповідь про PowerPoint».
Відкрити створену презентацію можна без попереднього завантаження програми PowerPoint,
клікнувши двічі л.к.м. на її піктограмі.
2. Виконайте анімацію над: текстом у заголовку та підзаголовку першого слайда, малюнком.
Використовуйте різні види анімації.
Перейдіть на закладку «Анімація», виберіть перший слайд і перший об’єкт – заголовок «Що я знаю
про PowerPoint», клікнувши мишею на ньому. Натисніть кнопку
панелі «Настройка анімації» тиснемо
розділ «Складні» →

, далі справа на

, вибираємо «Вхід» → «Інші ефекти»,

(вітер або випливання) →

. Переглядаємо результат,

натиснувши
.
У підзаголовку: «Додати ефект» → «Вхід» → «Появление».
Виділивши малюнок створюємо анімацію: «Додати ефект» → «Складні» → «Колесо».
У панелі справа «Настройка анімації» у списку ефектів вибирайте почергово кожен ефект,
встановлюючи їм властивість послідовності дій:

вибрати

встановити

Переглядаємо отриманий сукупний результат у слайді натиснувши

і так з кожним.
.

3. Виконайте анімацію над текстом у заголовку та підзаголовку другого слайда, малюнком.
Використовуйте різні види анімації на власний розсуд.
Дотримуйтеся
налаштування ефектів та послідовності прокручування анімації такої як у першому слайді.
4. Збережіть останні зміни у презентації.
Періодично натискаючи кнопку

(Зберегти), будуть збережені останні зміни у презентації.

5. Виконайте анімацію над: текстом у заголовку та підзаголовку третього слайда.
Для заголовку додайте «складний ефект» → «цветовая волна», для підзаголовка (у цьому слайді це
нумерований список) → «складний ефект» → «цветовая пишущая машинка».
Задайте початок прокручування ефектів
вибираючи його зі списку.

, для кожного ефекту, почергово

6. Задайте ефект анімації над малюнком – «переміщення».
1-й спосіб – малювання шляху вручну:
виберіть об’єкт «малюнок», перемістіть його у нижній лівий кут слайда – це буде початкова точка
руху. Додайте ефект натиснувши відповідну кнопку на панелі справа, виберіть:

«шляхи переміщення»→
такого вигляду:

→

, намалюйте криву внизу слайда

якщо форма кривої не відповідає зразку, її можна поправити мишею.
Ось такий шлях переміщення повинен бути у малюнка:

Черговість прокручування для цього ефекту задайте

.

Переглядаємо отриманий сукупний результат у слайді натиснувши

.

2-й спосіб – вибір шляху з списку:
виберіть об’єкт «малюнок», перемістіть його у нижній лівий кут слайда – це буде початкова точка
руху. Додайте ефект натиснувши відповідну кнопку на панелі справа, виберіть: «шляхи
переміщення» → «Синусоїда 1». Відкоректуйте довжину шляху мишкою.
Переглядаємо отриманий сукупний результат у слайді натиснувши

.

7. Додайте новий слайд у презентацію, вибравши макет «Тільки заголовок». У заголовку
введіть текст «До зустрічі». Додайте ефект над заголовком – «Титри» та налаштуйте черговість
прокручування.
8. Задайте фоновий малюнок тексту, вибравши (змінивши) текстуру у слайді.
Клікніть правою клавішею миші на пустому місці слайду. З контекстного меню слайда виберіть
«Формат фона», у вікні що з’явиться налаштуйте:
вибираємо текстуру

,

→ «полотно» → закрити.

9. Змініть колір тексту у останньому слайді так, щоб він нормально читався (наприклад
«Світло-синій»).
10. Завантажте «демонстрацію презентації», виправте можливі помилки, що виникли під час
роботи з об’єктами чи ефектами. Встановіть прокручування слайдів
,
зміна вручну.
Щоб налаштувати демонстрацію презентації потрібно відкрити закладку меню «Показ слайдів» →
«Настройка демонстрації», проведіть відповідні зміни і натисніть ОК.
11. Продемонструйте презентацію викладачу.

