
Titlul resursei Aplicaţia Office Nivelul Clasa 

Apa şi surse de apă Power Point Primar a III-a 

1. Apa şi sursele de apă 

 

În societatea în care trăim, apa devine una din cele mai mari probleme. S-au realizat foarte multe 

studii privind utilitatea ei, dar şi modul ei cât mai util de folosinţă. Există foarte multe materiale 

create tocmai pentru a conştientiza omenirea despre importanţa apei. 

Astăzi vom realiza un material Power Point utilizând îmbunătăţirile şi capacităţile noi puse la 

dispoziţie de Power Point 2007.  

Tema este “Apa şi sursele de apă”. 

2. Utilizarea îmbunătăţirilor office 

Înainte de a începe aranjarea informaţiilor în material, vom alege o temă pe care o vom utiliza.  

 

Apa si sursele de apa_fig. 1 

 

 

 



În acest material vom insera data, ora şi numărul diapozitivului. 

 

Inserare data, ora şi numărul diap._fig. 1 

 

 

 

 

Vom utiliza noile îmbunătăţiri aduse în opţiunile de formatare a textelor. 

   

Marcatori_fig. 3      Marcatori_fig. 4 

 

 

 



Inserarea miniaturilor office se va face fie din “Organizarea miniaturilor media”, fie din “Miniaturi în 

Office online”: 

   

Inserare miniaturi media_fig. 5     Inserare miniaturi media_fig. 6 

   

Inserare miniaturi din Office Online_fig. 7   Inserare miniaturi din Office Online_fig. 8 

 

Inserare miniaturi din Office Online_fig. 9 

 

 

 

 



Unul din marile avantaje ale Office 2007 şi, implicit al Power Point 2007, o reprezintă  crearea rapidă 

a machetelor şi formatarea elegantă a paginilor şi textelor. 

 

Formatare text_fig. 10 

 

 

Formatare text_fig. 11 

 

 



În activitatea experimentală a cărei descriere o veţi introduce într-un tabel veţi vedea că efectele 

tabelului vor spori impactul vizual asupra materialului pe care îl veţi creea. 

 

Inserare tabel _fig. 12 

Graficele se pot realiza foarte uşor, noile opţiuni oferindu-vă o interfaţă menită să uşureze munca 

utilizatorului. Iată care sunt paşii pe care trebuie să îi urmaţi în realizarea unui grafic: 

1. Click pe „inserare diagramă”. În acest moment vi se deschide o fereastră „inserare 

diagramă” din care aveţi posibilitatea să alegeţi tipul de diagramă potrivit.  

 

 

Inserare diagramă _fig. 13 



2. Introducerea valorilor se face în  tabelul din dreapta. Capetele coloanelor vor reprezenta 

legenda diagramei. 

 

 

Introducerea datelor_fig. 14 

3. După introducerea datelor şi realizarea diagramei, puteţi trece la formatarea ei. Aceasta se 

realizează prin click dreapta pe ea şi alegerea dintr-o listă de opţiuni a acţiunii pe care dorim 

să o efectuăm. 



 

 

 

Formatare diagramă_fig. 15 

 

4. În submeniul  „Instrumente diagramă”  aveţi foarte posibilităţi de a îmbunătăţi aspectul 

diagramei voastre. Folosind-ul, veţi da un titlu care va fi situat deasupra diagramei. 

 



 

Titlu diagramă_fig. 16 

 

Diagramele SmartArt vă ajută să daţi un plus de profesionalism, acestea putând fii introduse şi 

formatate foarte uşor. 

1. Click pe „inserare SmartArt”. Vi se va deschide o fereastră din care veţi putea alege 

reprezentarea grafică SmartArt potrivită temei voastre. Voi va trebui sa scoateţi în evidenţă 

relaţia apei cu mediul înconjurător, lucru de care veţi ţine cont.  

 

Inserare diagrama_fig.  17 



2. După alegerea reprezentaţiei dorite, Power Point 2007 vă oferă o nouă interfaţă pentru 

introducerea datelor.  

 

 

Formatare diagramă_fig. 18 

3. După stabilirea reprezentaţiei, aveţi posibilitatea formatării ei cu ajutorul instrumentelor 

SmartArt. 

 

 

Formatare diagramă_fig. 18 



 

La final, veţi aplica materialului animaţii particularizate şi de tranziţie. 

Pentru vizualizarea materialului final, click aici. 


