Ppt 1

Extra’s bij een powerpoint
Een hyperlink toevoegen.
Je kan in je powerpoint verwijzen naar een bestand op internet, zoals een filmpje op youtube.
Hoe doe je dat?
1. Ga naar internet en zoek je filmpje. Bovenaan staat de link naar het filmpje. Kopieer de link. Typ nu in
je dia: filmpje (of iets anders). RM → hyperlink. Bij’ adres’ plak je de hyperlink. (RM plakken)
Animaties toevoegen.
In een presentatie gebruik je vaak opsommingen. Je kunt die beter niet allemaal tegelijk laten zien.
Het is handiger om er steeds eentje toe te voegen en daar dan iets over te vertellen. En pas een volgend
punt te laten zien, als je daarover iets wilt vertellen.
Steeds als je op Enter drukt, komt er een nieuw punt in beeld. Dit noem je: een animatie.
Zo maak je een opsomming in een animatie
1. toegepast op alle regels:
a. Klik op de eerste zin, of regel. Er verschijnt nu een kader rond je zinnen (in stippellijn)
b. klik op de knop Animaties (Die staat in de bovenste balk).
c. Kies ‘animatie toevoegen’. Gebruik alleen de groene knoppen! Er verschijnen nu cijfers voor
de regels. In die volgorde zullen ze verschijnen, telkens je met de muis klikt (of op de
spatiebalk drukt)
2. Voor iedere regel anders:
Selecteer de regel en voeg een animatie toe. Je kunt devolgorde nog wijzigen: klik op het
volgnummer en dan op:’ animatievolgorde wijzigen (helemaal rechts bovenaan)
Oefening: maak een nieuwe dia met de cijfers 1 tot 7 (telkens “enter” na ieder cijfer) en laat ze één voor één
verschijnen door de animaties. Verander bij ieder cijfer de animatie (selecteer eerst het cijfer. Gebruik alleen
de groene!!!)
Power point heeft nog heel wat bijzondere effecten. Misschien ontdek je er zelf nog wel!
Een geluid invoegen
a. Maak een nieuwe dia en ga naar: Invoegen → audio (helemaal rechts)
b. Klik op het pijltje onder audio en kies: audio uit illustratie
c. Kies een geluid. Er verschijnt nu dit:

d. Je kunt het geluid nu beluisteren .

