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Fișă de lucru 

 
5.3 Lucrul cu diapozitive 
 

1. Deschideți aplicația PowerPoint. Creați o prezentare nouă. Salvați prezentarea în dosarul personal cu numele Prezentare1. 
 
2. Introduceți 5 diapozitive noi în prezentare, cu aspect diferite. 
 
3. Titlulul prezentării (folia1) – Tradiții românești 

Text Folie 2: „P-un picior de plai, Pe-o gură de rai” 
                Lumea satului românesc ascunde incredibile tradiţii 
Text Folie 3: IMPLETITURI 

 Meşteşugul împletitului, în special din paie, este cunoscut încă din Antichitate. 
 O etapă de înflorire se întâlneşte în Basarabia între sec. XIX-XX unde meşteri iscusiţi acopereau 
casele cu paie de secară.  
 Astăzi meşterii confectionează diverse obiecte decorative, de uz casnic sau jucării din paie. 

Text Folie 4: COSTUME POPULARE. ŢESĂTURI, BRODERII, GOBLENURI 
I. Costumele reflectă istoria poporului nostru şi reprezintă un document de viaţă . 

II. In ele se regăseşte mentalitatea şi concepţia artistică a poporului român. 
Text Folie 5:  DANSURILE POPULARE 

 Dansul popular, prin varietatea sa, prin tradiţie şi sentiment, este expresia fiecarui colţ de ţară, cu 
obiceiurile, oamenii şi cultura lui.  

 Dansurile populare ard în inimile bunicilor şi străbunicilor "dependenţi" de folclor. 
 Dansurile populare există în inima fiecaruia dintre români 

Text Folie 6: Vă mulțumim! 
 

4. Aplicați un design predefinit prezentării. Schimbați culorile acestuia.  
 
5. Formatați textul astfel: 
Pentru Titluri: font – Cambria, dimensiun – 32, aliniere la centru. 
Pentru text: font – Monotype Corsiva, dimensiune – 28, aliniere la ambele capete, spațierea dintre rânduri – 1.5 
Culoarile textelor să fie diferite de cele ale titlurilor. 

 
6. Introduceți în fiecare folie imagini reprezentative. 
 
7. Adăugați în folia1 o imagine ca fundal. Aceasta se va găsi pe toată suprafața foliei. 
 
8. Modificați titlul foliei 1 folosind scrierea artistică.  Folosind o casetă de text adăugați textul „Prezentare realizată de: 

numele dvs” . 
 
9. Salvați modificările făcute. 

 


