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Плакат— це засіб надання інформації, його основна його функція —
демонстрація

матеріалу.

Інтерактивний

плакат —це

плакат,

який

складається з набору слайдів, файлів (або їх поєднанням), об'єднаних
загальною навігаційною системою гіперпосилань і керуючих кнопок. Це
електронний освітній засіб нового типу, який забезпечує високий рівень
сприйняття наочності навчального процесу. Інформація представляється не
відразу, вона розвертається залежно від дій користувача, який управляє нею
відповідними кнопками.
В інтерактивних

плакатах можна створювати зв'язки між слайдами.

Також можна зв’язувати слайди із файлами, веб сторінками, електронною
поштою, новими документами. Саме гіперпосилання в Microsoft PowerPoint
дає змогу змінити порядок переходу з одного слайда на інший, відкривати
веб-сторінки або інші файли за допомогою відповідних програм. Якщо
презентація містить гіперпосилання, то вона має розгалужену структуру,
оскільки в режимі демонстрації користувач може обрати за власним
бажанням

послідовність

відображення

слайдів

за

допомогою

запропонованих гіперпосилань. Гіперпосилання можна додати як до тексту,
так і до малюнка чи іншого об’єкта слайда. Виконати перехід за
гіперпосиланням можна лише в режимі демонстрації. Фрагмент тексту, що
є гіперпосиланням, відрізняється від іншого тексту на слайді:
підкреслювання,

цей

фрагмент

має

інший

колір

крім

символів,

що

визначається колірною схемою обраного шаблону оформлення. В режимі
показу слайдів при наведенні вказівника мишки на гіперпосилання він набуває вигляду руки.
Щоб

додати

гіперпосилання,

необхідно

виділити

на

слайді

потрібний об’єкт , наприклад фрагмент тексту, зображення тощо, та виконати
вказівку

Вставка-Гіперпосилання

–

Місце

в

документі(вибираємо

потрібний слайд) – Ок. У лівій частині діалогового вікна Додавання
гіперпосилання потрібно вибрати тип об’єкта, на який буде здійснюватися
перехід за гіперпосиланням: файл або веб-сторінка, місце в документі
(тобто інший слайд поточної презентації), новий документ чи електронна
пошта.

У нас з'явиться гіперпосилання на вказаний нами слайд. Виділений текст
буде підкреслений..
Можна також від певного слайда повернутися на опорний за допомогою
кнопок керування. Для цього нам потрібно виконати такі команди:ВставкаФігури- Кнопки управління – Керуюча кнопка на початок.
Кнопки керування ми можемо змінювати «на власний смак». Викликавши
контекстне меню потрібно вибрати команду:Формат малюнка. Тут ми
можемо змінювати: колір ліній, тип ліній, задавати тінь, відображення,
змінювати формат фігури, повертати її, задавити колір фігурі, художні
ефекти, тощо.Керування можна переміщувати на передній або задній плани,
копіювати, вирізати, вставляти, змінювати та редагувати гіперсилки, тощо.
Для виконання практичної роботи потрібно відкрити програму Power
Point, для цього вибираємо Пуск → Усі програми → Microsoft Office →
Microsoft Office Power Point 2007

Далі створюємо 1 слайд :
-на вкладці Головна у групі Слайди клацніть стрілку поруч із кнопкою
Створити слайд. Поставити фон(Дизайн\Стилі фону)-текстура; вибрати
команду Застосувати до всіх.
Додаємо назву-Вставка-об’єкт WORD ART та малюнок комп’ютера ВСТАВКА-РИСУНОК

Слайд 1
Аналогічно створюємо слайд 2, додаємо необхідні малюнки та тексти.:

Слайд 2

Копіюємо слайд 2 та дублюємо його у слайд 3. На слайд 3 додаємо
прямокутник, який співпадає з розмірами слайду, робимо його блакитним та
прозорим

(ВСТАВКА\ФІГУРИ\ПРЯМОКУТНИК),

контекстне

меню\формат фігури\прозорий фон
Тепер копїюємо слайд 3 і дублюємо його тричі.
Після цього на слайди додаємо малюнки збільшених складових комп’ютера,
кнопки виходу та відповідні вірші.

Він на екран виводить фільми,
Тексти, ігри та мультфільми,
Ось, вмикай – і враз почнеться,
Монітором це зоветься.

Слайд 3

Слайд 5

Слайд 4

Слайд 6

Слайд 7,8,9 робимо за зразками, вставляємо кнопки керування. Для цього
нам потрібно виконати такі команди: Вставка- Фігури- Кнопки управління
– Керуючи кнопки назад та далі.

Слайд 7

Слайд 8

Є багато різних кнопок
І струнка статура.
Відгадайте, діти, що це?
Це - …

Слайд 9

На слайди 10,11 вставляємо кнопки керування. Вставка- Фігури- Кнопки
управління – Керуюча кнопка на останній показаний слайд.

Слайд 10

Слайд 11

Останній етап створення презентації - додавання гіперпосилань.
Переходимо на слайд 2, виділяємо монітор (Вставка-Гіперпосилання –
Місце в документі-Слайд 3), , виділяємо системний блок( ВставкаГіперпосилання – Місце в документі-Слайд 4), , виділяємо клавіатуру
( Вставка-Гіперпосилання – Місце в документі-Слайд 5), , виділяємо
мишку( Вставка-Гіперпосилання – Місце в документі-Слайд 6).
Переходимо

на

слайд

3,

виділяємо

кнопку

закрити(

Вставка-

Гіперпосилання – Місце в документі-Слайд 2), аналогічно розташовуємо
гіперпосилання -кнопку закрити на слайдах 4,5,6 та повертаємось на слайд
2.
На слайдах 7,8,9 обираємо правильну відповідь –малюнок і пересилаємо
за допомогою гіперпосилання на слайд

10, а неправильна відповідь

пересилає на слайд 11.
Для напису "ВИХІД", налаштовуємо дію по клацанню миші - Перейти за
гіперпосиланням: Завершити показ.
Команди по роботі з об'єктами розташовані також в контекстному меню,
яке викликається клацанням правої кнопки миші по об'єкту.
Створення інтерактивного плаката - творчий процес, що вимагає від
вчителя певного рівня інформаційної культури. Але дидактичні переваги їх
використання варті того, щоб цьому навчитися.
Домашнє завдання – створити інтерактивний плакат зі свого предмету.
Матеріали завантажувати на Яндекс-диск (e-mail: iktgrupa@yandex.ru ,
пароль: iktgrupa2014)
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