
ΑΚΖΖ POWERPOINT 

 

ΜΔΑ ΣΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΜΟΤ ΓΖΜΗΟΤΡΓΔΗΣΔ ΔΝΑ ΝΔΟ 

ΦΑΚΔΛΟ ΜΔ ΣΟ ΟΝΟΜΑ POWER POINT 
 

Ο ζθνπόο ηεο άζθεζεο απηήο είλαη λα δεκηνπξγήζνπκε κία παξνπζίαζε ζε PowerPoint2003, παξνπζίαζε 

ζαθήο θαη θαηαλνεηή ζε κία νκάδα αηόκσλ θαη λα παξνπζηάδεηαη κε ελδηαθέξνλ ηξόπν. 

Σν ζέκα ηεο παξνπζίαζεο πνπ ζα δεκηνπξγήζεηε είλαη γηα ηνλ 

Ακαδόλην  (π.ρ. πεξηνρή, θσηνγξαθίεο , άγξηα δσή θιπ.). 

 

1. Γεκηνπξγήζηε ηε πξώηε δηαθάλεηα κε δηάηαμε Γηαθάλεηα Σίηινπ.: 

(Aξρείν  Γεκηνπξγία Κελή Παξνπζίαζε θαη  ζηηο δηαηάμεηο θεηκέλνπ επηιέγεηε Γηαθάλεηα Σίηινπ) 

2. ην πιαίζην θεηκέλνπ ηνπ ηίηινπ γξάςηε ηελ «ΠΟΣΑΜΗ ΣΟΤ». ην πιαίζην θεηκέλνπ γηα 

ππόηηηιν γξάςηε «ΑΜΑΕΟΝΗΟΤ ΔΝΑ ΦΤΗΚΟ ΘΑΤΜΑ».  

Μνξθνπνηήζηε ηα πιαίζηα θεηκέλνπ όπσο ζέιεηε. 

3. Γεκηνπξγήζηε ηε δεύηεξε δηαθάλεηα κε δηάηαμε Μόλν Σίηινο.  

(Βξίζθνπκε ηε δηαθάλεηα ζηηο δηαηάμεηο θεηκέλνπ δεμί θιηθ θαη Δηζαγωγή λέαο δηαθάλεηαο ή Ctrl+M. ) 

ην πιαίζην θεηκέλνπ ηνπ ηίηινπ γξάςηε «ΑΜΑΕΟΝΗΟ»  

Δηζάγεηε έλα λέν πιαίζην θάησ από ηνλ ηίηιν (Δηζαγωγή  Πιαίζην θεηκέλνπ) θαη επηθνιιήζηε κηα 

εηθόλα ηνπ πνηακνύ (κεζαίνπ κεγέζνπο) πνπ έρεηε βξεη ζην www.google.gr. 

Μνξθνπνηήζηε ηα πιαίζηα θεηκέλνπ όπσο ζέιεηε.  

4. Γεκηνπξγήζηε ηε ηξίηε δηαθάλεηα κε δηάηαμε Λίζηα κε θνπθίδεο. (δηαηάμεηο θεηκέλνπ)  

ην πιαίζην θεηκέλνπ ηνπ ηίηινπ γξάςηε «ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ». ην πιαίζην θεηκέλνπ κε ιίζηα 

γξάςηε ηα εμήο: 

ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΔΗ 

o  

ΜΗΚΟ 

o  

ΜΔΗ ΠΑΡΟΥΗ ΝΔΡΟΤ 

o  

Μνξθνπνηήζηε ηα πιαίζηα θεηκέλνπ όπσο ζέιεηε. 

5. Γεκηνπξγήζηε ηε ηέηαξηε δηαθάλεηα κε δηάηαμε Σίηινο θαη Πίλαθαο (άιιεο δηαηάμεηο).  

ην πιαίζην θεηκέλνπ ηνπ ηίηινπ γξάςηε «ΛΔΠΣΟΜΔΡΔΗΔ».  

Γεκηνπξγήζηε έλα πίλαθα πέληε γξακκώλ θαη δύν ζηειώλ (Δηζαγωγή Πίλαθαο) σο εμήο: 



ΠΗΓΔ  

ΔΚΒΟΛΔ  

ΔΜΒΑΓΟΝ ΛΔΚΑΝΗ ΑΠΟΡΟΗ  

ΦΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ  

ΓΙΔΠΛΔΤΔ ΣΟΝ ΠΟΣΑΜΟ  

. 

ζπκπιεξώζηε ηε δεύηεξνη ζηήιε κε πιεξνθνξίεο πνπ ζα βξείηε από ην internet 

6. Γεκηνπξγήζηε ηε πέκπηε δηαθάλεηα κε δηάηαμε Οξγαλόγξακκα. (άιιεο δηαηάμεηο).   

ην πιαίζην θεηκέλνπ ηνπ ηίηινπ γξάςηε «ΓΔΝΣΡΟ ΕΩΖ». Γεκηνπξγήζηε έλα νξγαλόγξακκα 

πξνζώπσλ (Δηζαγωγή Δηθόλα Οξγαλόγξακκα) θαη θέξηεην ζηε κνξθε πνπ αθνινπζεί. 

  

Σν νξγαλόγξακκα λα πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ έλα πθηζηάκελν, έλα ζπλεξγάηε θαη έλα βνεζό δηεύζπλζεο. 

(κε δεμί θιηθ)  

Κάζε πιαίζην ηνπ νξγαλνγξάκκαηνο λα πεξηέρεη ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πνηακνύ.  

Μνξθνπνηήζηε ην πιαίζην θεηκέλνπ θαη ην νξγαλόγξακκα όπσο ζέιεηε. 

7. Γεκηνπξγήζηε ηελ έθηε δηαθάλεηα κε δηάηαμε Σίηινο θαη Γξάθεκα. (άιιεο δηαηάμεηο).  

ην πιαίζην θεηκέλνπ ηνπ ηίηινπ γξάςηε «ΚΑΣΑΣΡΟΦΔ ΣΡΗΔΣΗΑ». Αλνίμηε ην θύιιν 

δεδνκέλσλ ηνπ γξαθήκαηνο θαη δώζηε γηα δεδνκέλα:   

 

έηνο  Καηεζηξακκέλν δάζνο  ζε η. 

ρηιηόκεηξα 



2007 26.130  

2008 33.000  

2009 42.345  

Αιιάμηε ηνλ ηύπν ηνπ γξαθήκαηνο από ζηήιεο ζε πίηα. (δεμί θιηθ ζην γξάθεκα) 

 Μνξθνπνηήζηε ην πιαίζην θεηκέλνπ θαη ην γξάθεκα όπσο ζέιεηε.  

8. Γεκηνπξγήζηε ηελ έβδνκε δηαθάλεηα κε δηάηαμε Σίηινο Κείκελν & Δηθόλα. ην πιαίζην θεηκέλνπ 

ηνπ ηίηινπ γξάςηε «ΦΩΣΟΓΡΑΦΗΑ».  

Γηαγξάςηε ην πιαίζην θεηκέλνπ ιίζηαο, εηζάγεηε κία εηθόλα ησλ εθβνιώλ ηνπ πνηακνύ θαη ζηνηρίζηε  ηε 

ζην θέληξν ηεο δηαθάλεηαο.  

Μνξθνπνηήζηε ην πιαίζην θεηκέλνπ θαη ηελ εηθόλα όπσο ζέιεηε. 

9. Γεκηνπξγήζηε ηελ όγδνε δηαθάλεηα κε δηάηαμε όπνηα λνκίδεηε.  

Πξνζζέζηε έλα πιαίζην θεηκέλνπ γηα ηίηιν θαη γξάςηε «ΕΩΑ & ΦΤΣΑ».  

Από θάησ, πξνζζέζηε έλα πιαίζην θεηκέλνπ θαη γξάςηε ππό ηε κνξθή ιίζηαο κεξηθά από ηα δώα θαη ηα 

θπηά πνπ δνπλ ζηνλ πνηακό. 

 Μνξθνπνηήζηε ηα πιαίζηα θεηκέλνπ όπσο ζέιεηε. 

10. Γεκηνπξγήζηε ηελ έλαηε δηαθάλεηα κε δηάηαμε όπνηα λνκίδεηε.  

Πξνζζέζηε γηα ηίηιν θαη γξάςηε «ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ».  

Από θάησ, πξνζζέζηε κηα εηθόλα θαη έλα πιαίζην θεηκέλνπ θαη γξάςηε ππό ηε κνξθή ιίζηαο κεξηθά από 

ηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δώνπ ή ηνπ θπηνύ πνπ δηαιέμαηε  

. Μνξθνπνηήζηε ηα πιαίζηα θεηκέλνπ όπσο ζέιεηε. 

11. Δπηιέμηε ζην ππνζέιηδν όισλ ησλ δηαθαλεηώλ λα γξάθεη “ το όνομα σας”.  

12. ΑΠΟΘΗΚΔΤΣΔ ΣΗΝ ΔΡΓΑΙΑ Α ΜΔ ΣΟ ΟΝΟΜΑ  ΡΡΔΝΑ  ζην θαθειν 

POWER POINT 

13. ΦΩΝΑΞΣΔ ΓΗΑ ΠΡΟΒΟΛΖ  ΚΑΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ 

14. Δθαξκόζηε ζηε παξνπζίαζε έλα από ηα πξόηππα ζρεδίαζεο. (Μνξθή ρεδίαζε δηαθαλεηώλ 

Πξόηππα ζρεδίαζεο) 

15. Απνζεθεύζηε ηελ εξγαζία ζαο ζηε κνξθή  ΠΡΟΒΟΛΖ POWER POINT  

16. ΣΔΙΛΣΔ ΣΗΝ ΔΡΓΑΙΑ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ georsyro@gmail.com  

17.  

mailto:georsyro@gmail.com


15. .Αιιάμηε ηε ζεηξά ησλ δηαθαλεηώλ κε ηέηνην ηξόπν ώζηε ε δηαθάλεηα 5 λα γίλεη 4, ε 9 λα γίλεη 5. 

(Πξνβνιή παξνπζίαζεο Σαμηλόκεζε δηαθαλεηώλ) επηινγή θαη ζύξζηκν δηαθάλεηαο κε παηεκέλν ην 

αξηζηεξό θιηθ))  .  

Απνθξύςηε ηε δηαθάλεηα κε ηνλ πίλαθα.  

17.  Πξνζζέζηε έλα θνπκπί ελέξγεηαο Ήρνπ ζηε δηαθάλεηα 2 (Πξνβνιή θνπκπί ελέξγεηαο ) κε ππεξζύλδεζε 

ζηελ επόκελε δηαθάλεηα.  (δεμί θιηθ ξπζκίζεηο ελέξγεηαο)  

18.Δθαξκόζηε ζε θάζε ελαιιαγή ησλ δηαθαλεηώλ θαη έλα δηαθνξεηηθό εθέ. (Πξνβνιή παξνπζίαζεο Σξόπνο 

ελαιιαγήο δηαθάλεηαο)  

19. Πξνζζέζηε ζε ηνπιάρηζηνλ δύν δηαθάλεηεο εθέ θίλεζεο θαη ήρνπ. Πξνζαξκνζκέλε θίλεζε, δεμί θιηθ ζην 

επηιεγκέλν θείκελν ε αληηθείκελν Πξνζαξκνγή θίλεζεο θαη Πξνζζήθε Δθέ θάληε θιηθ ζηελ επηινγή 

Δπηινγέο εθέ γηα λα βάιεηε θαη ήρν. 

20. Πξνβάιιεηε ηελ παξνπζίαζή ζαο. Πξνβνιή Πξνβνιή παξνπζίαζεο ή F5. 

20. Απνζεθεύζηε ηελ παξνπζίαζε κε ην όλνκα asksisi.ppt ζηνλ ππνθάθειν powerpoint ηνπ θαθέινπ 

Ergasthrio Pempths. 

 


