HANDLEIDING PRESENTATIE MAKEN MET

Met Prezi kun je in een handomdraai presentaties maken die een stuk overzichtelijker
en leuker zijn dan met PowerPoint!
Ga naar:

http://prezi.com/

en klik op .
Je komt dan in het volgend scherm:

Hier vul je in het bovenste vak je e-mailadres van je groep in en in het tweede
vak je wachtwoord.
Je moet zelf wel eerst een account aanmaken.
Als je een account hebt en je zit in het startscherm:
Nieuwe prezi maken

Klik nu op “New Prezi” . Nu kom je in het volgende scherm terecht:

Hier kun je een keus maken welk scherm je wilt gebruiken, kies je voor een
andere als blank, kun je ook nog een preview zien (bekijken hoe het eruit ziet).
Klik je nu op blank en onder op choose, dan zie je dit scherm:

Je ziet dan een groot wit schermvlak dat je door middel van het
menubalkje rechts in en uit kunt laten zoomen. Dat menubalkje
verschijnt als je met je muis naar rechts gaat.

Dat kan trouwens ook met het scrollen bij je muis. Zo heb je altijd genoeg
ruimte, hoe ingewikkeld je presentatie ook wordt!
Wat je moet doen, staat ook al in beeld: klikken en typen! Natuurlijk kun je die
zin weghalen en vervangen door iets anders.

Midden bovenin in de balk zie je “Insert” staan:
Bij “Insert” kun je diagrammen,
video, youtube-filmpjes, afbeeldingen,
powerpointpresentaties en
pdf-bestanden in je presentatie
invoegen, zelfs nog achtergrondmuziek.
Je ziet dan rechts ook nog “Symbols & Shapes”
staan, daarmee kun je een vorm maken en
tekenen. Probeer maar eens!
Tekst kun je typen door in het midden te
dubbelklikken op:
double-click to add text.

Bij “Frame & Arrows” kun je kiezen voor kaders
die je om de verschillende delen van je
presentatie kunt zetten. Klik je op een kader,
dan kun je met de muis dat kader maken. Je ziet
dan meteen links dat er een dia wordt
bijgevoegd.
Bij “Template” kun je kiezen voor een stijl voor
je Prezi: kleuren, lettertypes etc.
Op het volgende blad zie je hier de voorbeelden
van:

Speel maar eens met de verschillende mogelijkheden.
Zet er eens een filmpje in, of een leuk plaatje, zet eens een kader om dingen die
bij elkaar horen…

Je kunt nu een pad aanmaken door je presentatie heen. Gewoon
op de volgorde waarin je alles wilt laten zien op de objecten
klikken. Dat is hetzelfde als bij powerpoint. Wil je plaatjes
wisselen, dan kun je dat gewoon doen door te verschuiven.
In- en uitzoomen doet Prezi zelf voor je!
Rechtsboven zie je present staan, dan kun je je eigen presentatie
bekijken.
Eentje vergeten? De kleinere blauwe bolletjes kun je verslepen!
Klaar! De mogelijkheden van Prezi zijn eindeloos, dus het beste is
om veel te experimenteren, maar met deze basis kom je al een
heel eind.

VERGEET POWERPOINT, GEBRUIK PREZI!

