
PowerPoint           
LOENGUGRAAFIKA

PowerPoint           
LOENGUGRAAFIKA

Võido  Rahula 

Arvutialane õppevahend

Tallinn 2003

ISBN 9949-10-355-x



L E P P E M Ä R G I D:

 PowerPoint SAAB  SELGEKS  VÄHESE  

AJAGA, KUI  TEHA VALMIS ÜKS SLAIDIKAVA 

v - tähendab vajutust vasakul hiireklahvil

k - kirjutamine 

-- - järgmine samm

E  - vajuta Enter

p  - vajutus paremal hiireklahvil

Lõuna - Ameerika

reisimuljed suvi 2003
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Lõuna - Ameerika

reisimuljed suvi 2003

Väljasõit

Sõit algas lennukiga 24. juunil Tallinnast

Marsruut

Vahemaandumised

Merel

Vana kultuur

Olid olemas isegi
lennuaparaadid.

Kaasaeg

Vahemaandumised

Põlisrahvad

Okupatsioon

Slaidiprogrammi saab
käivitada:
v      Slide Show (all vasakul) 

Eelista  käsitsi slaidikava 
juhtimist.

Õppe otstarbeks tehtud slaidikava tervikuna

Euroopa - Aasia - Aafrika - Lõuna-Ameerika

Tutvumine Aasia kultuuriga

Pühamu                       Mees                     Buddha

Sündmused laevas
Keele kiirkursused

NAFTA
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Kui näitad kava suurel ekraanil  läbi projektori,  püüa leida 

võimalus seda  eelnevalt suurel ekraanil ise läbi vaadata. 

Arvutil näeb kava nii mõnigi kord välja hoopis teistsugune, 

näiteks suurel ekraanil ei ole näha  teksti, mis on kaunil

slaiditaustal.

Esmased soovitused

Katsu ühtlustada pealkirjade ja tekstide stiilid, piltide

valikud. See ei tähenda, et kõik peavad 

Ära liialda  efektidega, kuulaja väsib ruttu. 

tasub olla heliefektidega.  

Slaidi tekstid tuleb sõnastada lühidalt ja täpselt,  eelistades

märksõnu ja -lauseid, vältides pikki lauseid, mida sul endal

on esinemise käigus raske pilguga haarata (kuulajal seda

enam).  Slaidikava on mõeldud esinemisele täienduseks, 

mitte ettelugemiseks.

olema ühesugused.

Eriti ettevaatlik 

    Mille valid, sõltub  graafilisest  materjalist. 

    Kuidas teha, oleneb paljuski auditooriumist  ja eesmärgist.

    Slaidiprogramm näitab Sinu leidlikkust ja taset.

PowerPoint   on    slaidikavade  tegemiseks. 

Slaidi all mõeldakse  kuvarile või seinale projekteeritavat

pilti v. teksti,  mis  on  mõeldud  ettekande näitlikustami-

seks.  Slaidil võib olla  dekoratiivne taust, videolõik, liikuv

pilt jm. vastavalt tegija leidlikkusele. Slaidikava võib töötada 

automaatselt koos helisaatega.Slaide saab kilele printida ja 

seinale näidata odavamate seadmetega kui videoprojektor.    

arvutiprogramm

Õppimismeetod, mida sa praegu kasutad, on eriline selles,

et  tegevusel on kindel  fookus,   k e s k n e  ü l e s a n n e. 

      Ülesandeks    antud  juhul  slaidikava  tegemine.on

      Õppimine  toimub  j u h e n d i   p õ h i m õ t t e l . 

Lühivorm  vähese  seletava tekstiga,  tagab iseavastamise 

efekti.  Mitu korda tehes ja eksides  töötab protseduuriline 

mälu  ning  toimub märkamatu meeldejätmine.   Seletuste 

nappus  või hoopis  nende  puudumine soodustab   iseseisvat 

mõtlemist.   Tavaline  õpetamine ja mahukad  õpperaamatud  

õpetavad fragmentide kaupa ja õppija sageli neidei suuda 

osi tervikuks kokku panna. Seega  ei õnnestu  õppimine nii

edukalt või võtab palju aega.   

 4



 7

Lõikepildid

  1. v Insert -- Picture -- v       Clip Art... avaneb  paan

  2. v       Clip Organizer... avaneb samanimeline aken

  3. v Office Collections ja hakka valima sobivaid pilte

Piltide korjamiseks tühjale slaidipõhjale kasuta käske:

paremal 

Copy Pasteja                

Oletame, et siia on kokku korjatud pildid Lõuna- Ameerika

reisilt ja mõned vahemaandumistel tehtud pildid. Sa tahad 

jutustada reisist   oma  sõpradele ja näidata  huvitavamaid 

kohti arvuti slaidide vahendusel.

(saab ka teisiti,võimalusi on rohkem kui üks)

näiteks:

See õppevahend on tehtud             PowerPoint 2002  põhjal.             

Kui kuvaril oleva ekraanipildi väljanägemine on teistsugune 

kui lk.10-11 toodul, otsi ekraanilt või menüüst sama teksti

või samasugust ikooni ja sa saad kindlasti hakkama. 

       1. v         New Slide mis asetseb tööriistaribal  üleval  

  2. v            Blank,  valides tühja slaidipõhja. 

Sellele  korja  ettekandeks vajalik  graafiline materjal. 

Järgmiste slaidide jaoks vali samalt paanilt  sobiv  slaidipõhi

ning kanna pildid slaidile, varustades need pealkirja- ja vaja-

dusel selgitusega.

Pildimaterjali saamise võimalused

, 

Alustamine

  2. kujunda ise, näiteks Excelis saab teha huvitavaid tabeleid

ja graafikuid

  1. kindlasti on osa  materjalist juba olemas,  kas arvutis või 

leiad internetist, vaata kõik hoolega läbi.

  2. kujunda ise, näiteks Excelis saab teha huvitavaid tabeleid

ja graafikuid, Corelis või Paintis joonistada jne.

  3. võib kasutada arvutis olevaid lõikepilte       Clip Art. Seda 

võimalust hakkame siin harjutama.

  4. skanneri ja digikaamera kasutamise väljavaated  on 

praktiliselt piiramatud.
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Slaidikava tegemine

   1. v       Design, mis asub paremal paani kohal ja              

Lõuna - Ameerika

reisimuljed suvi 2003

  1. v        New Slide, avaneb uus slaid

  2. v                    sobivale slaiditüübile, näiteks:

                            Title and Content Text

  3. k pealkiri ja selgitus (samast saab teha mitmeid otsevalimisi)

  4.              ja                abil too slaidile valitud lõikepilt

   

Copy Paste

    vali slaidi 

kujundus, näiteks: Axis.pot  ja -- k pealkiri ning alapealkirjad

  2. v        Search,  kui lll puudub ja seda on

tingimata vaja 

paan paremal 

NB! Ühe ja sama tulemuse saamiseks on võimalusi rohkem,

sest samad ikoonid ja käsud on ka mujal.

Kui arvutis on vanem  PowerPoint  versioon,  võib käivitamisel 

avaneda dialoogikast, kus on lll paani valikud (vt. lk. 10-11)

Et see dialoogikast enam ei avaneks,  tee märk

       Don´t show this dialog box again

Käivitamisel vanema versiooni puhul võib avaneda ka  

dialoogikast New Slide, (vt. järgnev "Slaidikava tegemine")

  Siin jäta ruut tühjaks, muidu ei saa slaidipõhja valida                                        

Kohale toodud  pildil on  rõngad  (ruudud)  ümber.  Rõngast 

(ruudust) vedades, hoides  vasemat  hiireklahvi,  saab all  

muuta pildi suurust.

       Don´t show this dialog box again

LISAKS
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SAAB MUUTA
SLAIDI SUURUST

JOONISTAMISEKS

SLAID

     III PAAN 

        I PAAN
SLAIDIDE LOETELU

SAAB MUUTA PILTILÕIKEPILDID

KUI III PAAN ON KADUNUD SLAIDI KUJUNDUS               SLAIDIPÕHJAD

PowerPoint peaaken

Pealkirja kast

Tekstikast

SLAIDIKAVA
KÄIVITUS

SAAB MUUTA
KIRJA
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LISAKS

Sobivaks  slaidi näitamise peetakse 1-3 min.

Slaidile pannakse teksti 4-5 rida. Slaidikava saab vaadata

arvutist, kui kuulajaid on 10-12 inimest.

ajaks  

Slaiditüübi näidistel, peale tekstikasti, on 

veel kuus ikooni, mis võimaldavad:

1. v         Insert Table, võimaldab esitada teavet tabelitena

2. v         Insert Chart  muutes arvulisi väärtusi tabelis, 

muutub diagramm

    3. v         Insert Clip Art  see on koht, kus leidub palju pilte

    4. v         Insert Picture juhib aknale, kust saad näiteks

oma arvutis tehtud pildid slaididele tuua

    5. v         Insert Diagram or Organizaton Chart pakub huvitavaid  

skeeme, näiteks:

    6. v         Insert Media Ciip

SUUR JUHT

LIHTNE JUHT VÄIKE JUHT PISIKE JUHT

I ASETÄITJA

SUUR JUHT

LIHTNE JUHT VÄIKE JUHT PISIKE JUHT

I ASETÄITJA

JUHTKOND
I ABI

III ABIII ABI

SUUR
JUHT

I ABI

III ABIII ABI

SUUR
JUHT

JUHTKOND
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Võib juhtuda, et puudub mõni vajalik tööriist, siis:

  v View -- Toolbars, kas on vajalike tööriistade ees      märgid?

Standard.....                                                                                 ......

See on osa standardsest tööriistaribast, mis on tuttav

kõigile arvutikasutajatele. Power Pointi erinevus ei ole suur

ja sellega tutvud töö käigus.          

Formatting....                                                                                 .....

Kirjutamisel kasutame samasuguseid oskusi nagu  Wordi  

tekstitöötlusprogrammis. Lisaks, teksti suurendamiseks ja

vähendamiseks kasutatakse ikoone           Increase  ja

           Decrease Text. Tekstile antakse värv         Font Color abil.    

Drawing......                                                                                 ......

See tööriistariba võimaldab joonistamise elemente ja paljugi

muud huvitavat.  Näiteks, vahend       Insert Word Art ainuüksi

muudab pealkirjad palju kaunimaks.        

Picture                                                  .......  Color ikooniga saab

muuta märgistatud pildi must-valgeks ja nelja viimasega 

selle intensiivsust. 

A

A

A



Vana kultuur

Olid olemas isegi
lennuaparaadid.

              Design Templates vali ja katseta erinevaid kujundusi.

    Kõiki näidiseid saab proovida valmistehtud slaidil. Vaheta

    neid ja otsusta, milline neist sobib kokku slaidi teemaga.

              Color Schemes  saab muuta tekstivärve. Ära unusta, et

    teksti värv mõjutab loetavust, eriti suurel ekraanil. 

              Animation Schemes  võimaldab efekte.  Proovi neid ja

    otsusta millised sobivad paremini sinu slaidikavaele.

    PowerPoint 2002 versioonis on III paanil korratud mitmeid

   töövahendeid, mis teevad programmi kasutamise kiiremaks

   ja mugavamaks. Katseta neid kõiki, et nendega harjuda ja

   meelde jätta. 
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Järgnevad kujundused  automaatselt tiitli tüübil:baseeruvad

Piltide ja teksti järgi vali sobiv slaidipõhi:

Väljasõit

Sõit algas lennukiga 24. juunil Tallinnast

Marsruut

Vahemaandumised

14
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Kui sinu slaidikava on  valmis, siis oled jõudnud otsustava 

hetkeni:

   1. p (vajuta parema hiireklahviga) slaidil

   2. v Slide Design... ja veendu veel kord, kas kõikide slaidide 

kujundus ikka meeldib ja on lõplik

   3. v Slide Layout... ja vaata eraldi üle iga slaidi skeem,  kui 

vaja kohenda ja lisa teksti ning kujunda seda

   4. v Background... proovi teisi taustu. Võid teha muudatusi

ühel slaidil valides   v  Apply,   või kõikidel slaididel korraga
 
v Apply to All.  Kui otsustad kõik  jätta samaks,   v Cancel.  

v                   kolmnurgal ja katseta värvidega:

More Colors... saab veel täpsemaid värvitoone, nii mahedaid  

kui erksaid.  

v Custom ja proovi igasuguseid värvi nüansse.

v  Fill Effects...  seal on veelgi põnevam tegeleda tekstuuri ja 

struktuuri valikutega.

v Slide Transition,  siin on terve nimekiri üleminekutest.

Ära unusta vahepeal salvestamist  v Save ...

Muudatuste tegemine

NB!
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Slaidikava kontrollimine

Kontrolli ja paranda algul sisu, siis kujundust.

   1. v View -- v Slide Sorter nüüd on  

kõikidest slaididest  ja neid saab veel kohendada.

   2. v topelt muutmist vajaval slaidil ja selle kujutis ekraanil

 suureneb normaalsete mõõtudeni.

   3. v View -- v Slide Sorter uuesti ja võid jätkata slaidide 

kontrollimist. 

Näidisslaidikomplektid

   1. v      General Templates... mille leiad peaaknast vt. lk. 10-11.

Kohandades näidiseid on võimalik teha "oma slaidikomplekt"

valmis valikute baasil  

   2. v Presentation avaneb loetelu, vali näiteks

   3. v Group Home Page -- v OK

Uuri seda näidisslaidikava, vaata missuguseid muudatusi

saab teha. 

Slaididel peaks olema rohkem graafikat  ja  pilte kui teksti.

Värvikirevuse  poolest  sobivad  meie kultuuriga enam 

mahedamad värvid. Kujundusest tähtsam on siiski sõnum.

korraga täielik ülevaade
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Vana TRÜ professor K.Ramul luges loengut kinnisilmi,

mediteerides, lühidalt ja täpselt mõistete kaupa. Tema oleks

kindlasti kasutanud Powerpointi ajamõõturit.

Ettekande kestvuse jälgimiseks:

   v Slide Show -- v Rehearse Timings, mis käivitab akna

Järgmine slaid          Paus                Eelmine slaid

Seletamiseks kuluv aeg          Loenguks kuluv aeg kokku

Esita iga slaidi kohta  jutt ja seda kogu slaidikava  ulatuses.

Nii saab parempoolsest loendurist teada kogu loenguks 

kuluva aja. Aeg, mis kulub igale slaidile, on näha slaidi all 

aknas Slide Starter.    

Ei ole võimatu, et jätad mikrofoni abil kogu loengu teksti

slaidikavale saateks. See on aga juba  midagi muud...

18

Õpetaja (lektori) spikker

                                           Teadmised on suur väärtus, 
                                          oskus teadmisi edasi anda 
                                          on ülim väärtus.

Tõesti,  teha  tahvlijoonist  ja  samal  ajal  arusaadavalt

jutustada, pole kõigile jõukohane.

PowerPoint võimaldab iga slaidi kohta kirjutada pool lehte

märkmeid. Vajalikud faktid, mõisted ja ideed võivad olla

peidetud vaataja-kuulaja eest. Selleks on korraldus:

   v  View -- v Notes Page,  avaneb slaidi kujutise all väli, kuhu

saab trükkida mida vaja. 

Trükkides enda jaoks slaidilehti koos märkmetega, tuleb:

   v File -- v Print... -- Print what: -- v Notes Pages 

Nüüd saab kirjutada põhjaliku spikri, mis ei lase midagi 

olulist unustada. Kuulajatele võib märkmeid trükkida 

teistsugusel kujul, teisel slaidilehel.

   1. p (vajutus parema hiireklahviga) slaidikavas olles  

   2. v Pointer Options -- v Pen, kursor muutub pliiatsi 

kujuliseks, millega saab osutada ja "kriitseldada" 

slaidil, kui vasak hiireklahv all hoida. Pen Color annab   

värvilise pliiatsijoone.  
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                     S I S U

              slaidikava näidis

             mis on arvuti slaid

               õppimismeetod

            esmased soovitused

 pildimaterjali saamise võimalused

                  lõikepildid

           slaidikava tegemine

                 tööriistadest

           PowerPointi peaaken
 
          muudatuste tegemine

         slaidikava kontrollimine

             näidiskomplektid

                    spikker
                      
                     pliiats
 
                  ajaloendur

ISBN 9949-10-355-x

                       Arvutiõpe  vajab teistsuguseid õppevahen-
                       deid ja õppemeetodeid kui näiteks füüsika.
                       Füüsikas   algul  õpitakse  teooriat  ja  siis 
                       lahendatakse ülesandeid.  Arvuti õppimisel 
                       on vastupidi, käeline tegevus eelneb mõist-
                       misele.
                       
                       Meetod,  mida  käesolevas  õppevahendis
kasutatakse  erineb selle poolest,  et tegevusele  antakse 
kindel fookus,  k e s k n e  ü l e s a n n e.  Ülesandeks  on 
siin arvutislaidikava tegemine.

Õppimine toimub j u h e n d i   p õ h i m õ t t e l. Lühivorm,
vähese seletava tekstiga, tagab iseavastamise  efekti.  Mitu
korda  tehes ja  eksides,  töötab  protseduuriline mälu ning
meeldejätmine on märkamatu. Seletuste nappus või hoopis
nende puudumine, soodustab iseseisvat mõtlemist.  Selline
õppimine  sobib eriti andragoogikas.

Tavaline  õpetamine ja mahukad  õpperaamatud  õpetavad
fragmentide kaupa ja õppija ei suuda sageli neid osi kokku
panna.  Seega ei  õnnestu  õppimine nii edukalt  või võtab 
palju aega.

COREL           
2 SELGEKS

TUNNIGA

COREL           

  C O R E L

4 SELGEKS

TUNNIGA

PAINT        
3 SELGEKS

TUNNIGA

EXCEL           
3 SELGEKS

TUNNIGA

EXCEL           

AutoCAD           
9 SELGEKS

TUNNIGA

Tallinna Raamatutrükikoda OÜ
 Laki 26 Hulgi Tel. 6 50 99 55

KOOLIDELE SOODUSTUS
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