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:עבודה עם טקסט
מבוא לעבודה נכונה עם טקסט ומסרים במצגת•
דרכים לשילוב טקסט בשקופיות•
Smart Artהיכרות ועובדה עם •
המרת טקסט לתרשימים•
הוספת פונטים•
הטבעת פונטים באופן קבוע במצגת•
יצירה והוספה של טבלאות•

:עבודה עם צורות
יסודות עבדוה עם צורות•
יצירת צורות מותאמות אישית•
יישור צורות ואובייקטים•
שימוש בהצללות על צורות ואובייקטים•

:עבודה עם תמונות
איך בוחרים תמונות טובות למצגת•
מניפולציית תמונות•
שינוי צבע ושקיפות של תמונות•
ווקטורים ואייקונים•
שינוי מהיר של תמונות מרובות•
יצירת קומבינציית תמונות יצירתית•
הסרת רקע מתמונה•
אפקט מברשת ותמונות מוברשות•
יצירת אלבום תמונות•
הקטנת תמונות לחיסכון בגודל קובץ המצגת•
עבודה עם צילומי מסך•
בידוד יצירתי או הדגשה של חלקים בתמונות•
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:ידע חיוני
עבודה עם תצוגת מגיש•
מברשת העיצוב•
חלונית הבחירה•
שינוי רזולוציה של שקופיות•

:עבודה עם צבעים
מבוא לעבודה עם צבעים•
תיאוריית הצבעים•
מגדר וצבעים•
פרשנות פסיכולוגית של צבעים•
טרנדים של צבע•
הנחיות לעבודה עם צבעים במצגת•
בחירת צבעים הלכה למעשה•
דגימה של צבעים מתמונות•
•

:עבודה עם וידאו
וידאו למצגת בדרך הנכונהסירטוניהוספת •
יצירת רקע וידאו לשקופית פתיחה או למצגת•
הקלטת סרטונים  •
•

:תרגילי עיצוב 
תרגילי עיצוב המשלבים את כל מה שנלמד10•

:הנפשות
מבוא לסוגי הנפשות•
הנפשות מסוג מעברים•
הנפשות כפולות•
תזמון הנפשות•
אפשרויות אפקט•
טקסטאפשרויות אפקט •
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:תרגילי הנפשות
תרגילים המשלבים את כל מה שנלמד על הנפשות4•

:הצגה הדרגתית של מידע
1הצגה הדרגתית שיטה •
2הצגה הדרגתית שיטה •

:מאסטר/ תבנית בסיס
?מהי תבנית הבסיס וכיצד עובדים איתה•
יצירת תבנית בסיס ראשונית•
הוספת צבעים לתבנית הבסיס•
הוספת פונטים קבועים לתבנית הבסיס•
1תרגול תבניות מורכבות •
2תרגול תבניות מורכבות •
3תרגול תבניות מורכבות •

:וזוםמורף פונקציות 
הוספת מקטעים למצגת•
מבוא והיכרות עם פונקציית הזום•
1תרגיל זום •
2תרגיל זום •
המורףמבוא והיכרות עם פונקציית •
1מורףתרגיל •

:מדיה חברתית
יצירת פוסט ציטוט לרשתות חברתיות•
יצירת באנרים פרסומיים למדיה חברתית•

:מתקדמיםופיצריםאפשרויות כלליות 
יצירת מציין מיקום מסוג מברשת•
במצגת( תנועה מקבילה)פרלקסיצירת אפקט •


