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Мета:
 ознайомити вчителів з анімацією в презентаціях;
 навчити створювати анімовані презентації з використанням текстів,
малюнків, анімації;
 закріпити набуті знання на практиці.
Завдання: навчитись створювати мультимедійне забезпечення до уроків.
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ХІД ЗАНЯТТЯ
I. Організаційний момент.
II.

Мотивація навчальної діяльності.

III.

Повідомлення теми та мети уроку.

IV.

Ознайомлення з новим матеріалом.

V.

Практична частина.

VI.

Підсумки уроку.

VII. Домашнє завдання.
ХІД УРОКУ
I.Організаційний момент (1 хв.).
II.Мотивація навчальної діяльності.
Шановні колеги!
Сьогодні досить актуальним для багатьох користувачів комп'ютерів є
питання створення власних демонстраційних матеріалів типу презентації,
реклами, відеофільму, Web–сторінки тощо. Простою презентацією вже нікого
не здивуєш, а головне правило презентації - зацікавити слухача, довести йому,
як за допомогою предмета презентації поліпшити своє життя. І для того, щоб
хоч якось зацікавити глядачів, презентації прикрашають анімацією. Що ж це
таке?
Отже, ми вам пропонуємо навчитися створювати анімовані презентації з
використанням текстів, малюнків, анімації.
Подивіться приклади анімонованих презентацій для різних предметів.
(Додаток 1)
III.Ознайомлення з новим матеріалом.
1. Що таке електронна презентація.
2. Що може містити презентація.
Текст;
Таблиці;
Діаграми;

Малюнки, фотографії;
Елементи анімації;
Відео та стерео-звуковий супровід.
3. Навіщо створюють презентації
4. Види презентацій.
5. Вимоги до створення презентацій. (Додаток 2)
6. Від риторики до слайд шоу
Вибір шаблону;
Цвітове оформлення;
Вибір схеми слайду;
Введення тексту;
Вставка малюнку;
Використання анімації.
IV.Практична частина
Хоч ви вже дорослі люди, але думаю, що інколи не відмовляєте собі
подивитись хороший мультик. А як же ж вони створюються? Є різні методи і
ми скористаємось одним із них.
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мультиплікаторів. Ми будемо створювати анімашки.
Так як процес створення мультфільму дуже клопітливий, ми створимо
лише частину мультфільму.
Сюжет епізоду такий :
Діти вийшли прогулятися із будинку (перший слайд). Незабаром вони
побачили собаку, яка бігла по дорозі (другий слайд). Діти поїхали за собакою,
але та повернула до лісу. Несподівано на галявині з’явилось НЛО. (третій
слайд).
Герої анімації: діти (1-2), собака, НЛО.
V.Підсумок заняття.
А тепер давайте переглянемо ваші роботи.

Перед тим, як попрощатись хочемо дізнатись вашу думку про наше
заняття.
Дякуємо вам усім за співпрацю! Нехай вам щастить! До нових зустрічей!
VI.Домашнє завдання.
Створити демонстраційний матеріал до уроку з використанням анімованої
презентації.

