1. Salvaţi prezentarea în folder-ul cu numele vostru.
2. Realizaţi următoarele 4 slide-uri:
-

-

La marginea campului, in
apropierea gradinilor de
legume, isi facuse adapost o
iepuroaica cenusie, care
adusese pe lume unsprezece
iepurasi, toti frumosi, pufosi
si...gustosi cum ar spune
cumatra vulpe.

-

• Dar cum se intampla in
orice familie, unul dintre
frati ii dadea mai mult de
furca mamei iepuroaice.
Acesta era foarte curios
din fire si punea sute de
intrebari: de ce sunt
copacii verzi, de ce
morcovul este dulce, de
ce dimineata iarba este
uda, de ce ... de ce... de
ce...

Mai tarziu iepurasul capata un obicei si mai ciudat:
ii placea foarte mult sa citeasca…

-

Slide 1 :
Introduceti un slide(diapozitiv) cu titlul
scris in WordArt : “Povestea
iepurasului curajos”
Introduceti o imagine cu iepurasi din
ClipArt
Stabiliti fundalul corespunzator
Introduceti o caseta text cu textul: " La
marginea campului, in apropierea
gradinilor de legume, isi facuse
adapost o iepuroaica cenusie, care
adusese pe lume unsprezece iepurasi,
toti frumosi, pufosi si...gustosi cum
ar spune cumatra vulpe. "
Formatati textul corespunzator
Alegeti o animaţie pentru titlu si
imagine

Slide 2
Introduceti WordArt-ul „Familia”
corespunzator
Introduceti o caseta text cu textul:

„Dar cum se intampla in orice
familie, unul dintre frati ii dadea mai
mult de furca mamei iepuroaice.
Acesta era foarte curios din fire si
punea sute de intrebari: de ce sunt
copacii verzi, de ce morcovul este
dulce, de ce dimineata iarba este uda,
de ce ... de ce... de ce... ”
- Formatati textul corespunzator
- Introduceti o imagine cu un morcov
din ClipArt
- Stabiliti fundalul corespunzator
- Fiecare element de pe slide va avea o
animaţie aleasă de voi
Slide 3
- Introduceti intr-o caseta textul: ”Mai
tarziu iepurasul capata un obicei si mai
ciudat: ii placea foarte mult sa citeasca…„
-

-

Introduceti forma automata din
imaginea alaturata si formatati
corespunzator
Introduceti din ClipArt o imagine cu
carti
Adaugati un fisier sunet ce va porni
automat la rularea prezentarii
Stabiliti fundalul corespunzator
Fiecare element de pe slide va avea o
animaţie aleasă de voi

-

Intr-o zi iepurasul gasi o carte despre...
iepurasi si nu mica ii fu mirarea sa afle ca toata
lumea spune despre ei ca sunt fricosi, ca se sperie
si de umbra lor, ca tremura tot timpul de frica. 

-

SFARSIT DE TEST
-

Slide 4
Introduceţi titlul „Sfârşit” şi textul
„Intr-o zi iepurasul gasi o carte
despre... iepurasi si nu mica ii fu
mirarea sa afle ca toata lumea spune
despre ei ca sunt fricosi, ca se sperie
si de umbra lor, ca tremura tot timpul
de frica. .” – alegeti smbolurile
corespunzatoare din text
Textul de pe slide va avea o animaţie
aleasă de voi, la nivel de caracter
Formataţi textul „SFARSIT DE TEST”
Introduceti forma automata din
imaginea alaturata si formatati
corespunzator
Stabiliti fundalul corespunzator

Alegeţi o animaţie pentru tranziţia slide-urilor cu trecere la următorul slide în 10 sec.

