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 nostiprināt prasmi atlasīt un strukturēt informāciju; 

 veidot un nostiprināt prasmi efektīvi strādāt, veidot un attālināti demonstrēt 

mūsdienīgas prezentācijas tiešsaistē. 

 

Metodiskās izstrādnes aktualitāte/novitāte:  

ņemot vērā esošos tālmācību apstākļus, jāmeklē jauni risinājumi, lai skolēniem būtu 

vienlīdzīgas iespējas, ko mākoņrisinajumi lieliski nodrošina. Jaunāko tehnoloģiju 

pielietojums mācību priekšmeta apguvē.  
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IEVADS 

 

 

Microsoft Powerpoint ir viena no populārākām un vairāk izmantotajām prezentāciju 

veidošanas lietotnēm.  Eksistē dažādas analogās lietotnes ar līdzīgām funkcijām, arī 

tiešsaistes risinājumi jau sen nav nekāds jaunums digitālajā laikmetā.  

 Tā kā pandēmijas laikā mācības notiek attālināti, tad viens no sarežģītākiem 

jautājumiem ir  - kā visiem skolēniem nodrošināt vienādas iespējas apgūt un pildīt darbus? 

Šādu risinājumu ir pietiekoši daudz, bet ņemot vērā arī tehniskais nodrošinājums – ir jābūt 

iespējai strādāt visās platformās un dažādās viedierīcēs. 

Skolās pamatskolas programmās apgūst Microsoft Office lietotnes, tādēļ lietotņu 

saskarnēm, jābūt identiskām vai līdzīgām, lai atvieglotu tālmācību darbu. Viens no šādiem 

tiešsaistes risinājumiem ir Microsoft piedāvātais mākoņrisinājums OneDrive PowerPoint. 

Gluži tāpat kā Microsoft Office PowerPoint, arī OneDrive PowerPoint piedāvā identiskas 

iespējas, lai izveidotu prezentāciju atbilstoši prasībām.  
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1. PREZENTĀCIJAS VEIDOŠANAS VADLĪNIJAS 

 

 

Ieteikumi prezentācijas veidošanai: 

 

 1. Prezentācijas veida izvēle – Izvēlieties piemērotāko prezentācijas veidu, 

atbilstoši veicamajam uzdevumam - plakāts, stends, prezentācija video formātā, prezentācija 

datorā, u.tt. 

2.  Informācijas meklēšana un atlase – sameklēt informāciju par doto tēmu un 

atlasiet nepieciešamo informāciju. Neaizmirstiet fiksēt izmantotos literatūras avotus. 

Izplānojiet informācijas attēlošanas secību.  

3. Prezentācijas sagatavošana un noformēšana - Pievienojiet slaidus, izvēloties 

piemērotāko izkārtojuma veidu. Aizpildiet slaidus ar  visu nepieciešamo informāciju, kā arī 

papildiniet, ja ir nepieciešams ar dažādiem objektiem – tabulas, attēli, diagrammas, shēmas, 

video, audio. Bet nepārspīlējiet tos vienā slaidā. Izvēlieties prezentācijai atbilstošu slaidu 

fonu vai dizainu.  Noformējiet slaida tekstuālo informāciju un izceliet būtiskāko. visiem 

slaidiem izmantots viens un tas pats fonts un vēlamais teksta izmērs ir 24 – 44.  Katrā slaidā 

maksimāli 10 rindas. Pievienojiet slaidu objektiem animāciju un slaidiem pārejas, lai 

atdzīvinātu veidoto prezentāciju.  Līdzīgiem objektiem pievienojiet vienādas animācijas un 

krāsas. 

4. Prezentēšana – Izplānojiet prezentēšanas laiku un  izmēģiniet stāstījumu. 

Nelasiet no lapas vai slaidiem! Novērtējiet savu prezentāciju, pievērsiet uzmanību katram 

slaidam, un veiciet uzlabojumus, ja ir nepieciešams. Prezentējot darbu vērojiet auditoriju. 

Analizējiet, kas izdevās, kādas bija kļūdas un ņemiet tās vērā, turpmāk veidojot 

prezentācijas.  

(Visme, 2020) 
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2. DARBA UZSĀKŠANA ONEDRIVE PLATFORMĀ 

 

 

Lai varētu sākt izmanot mākoņrisinājumus, dodies uz OneDrive.live.com. 

 

2.1.Attēls. OneDrive.live.com sākumlapa. (Microsoft, 2021) 

Izvēlis pogu ``Reģistrēties bez maksas``, ja tev nav konta, vai ``Pierakstīties`` 

 

2.2.attēls. Pierakstīšanās kontā. (Microsoft, 2021) 

Aizpildām visus nepieciešamos laukus. 
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2.3.attēls. OneDrive.live.com mākoņkrātuve. (Microsoft, 2021) 

 

Spiežam ``Jauns`` un izvēlamies ``PowerPoint prezentācija`` 

 

2.4.attēls. Jaunas prezentācijas izveide. (Microsoft, 2021) 
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3. ONEDRIVE PREZENTĀCIJAS DARBA VIDE 

OneDrive PowerPoint darba vide ir ļoti līdzīga jau ierastajai Microsoft PowerPoint 

videi, tādēļ arī visas cilnes un rīki ir intuitīvi un viegli atrodami.  

 

3.1.attēls. OneDrive PowerPoint prezentācijas darba vide. (Microsoft, 2021) 

 

3.2.attēls Darba vides apraksts. (Microsoft, 2021) 

 

3.1. Slaidu pievienošana, dzēšana, pārvietošana, dublēšana 

1) Slaidu skatu režīma maiņa 

Loga labajā apakšējā daļā atrodas slaidu skatu maiņas:  

“Parasts skats” – pievienot un aizpildīt slaidus  

“Slaidu šķirotājs” – veikt darbības ar slaidiem (pārvietot, dzēst, dublēt)  

“Slaidrāde” – demonstrēt prezentāciju 
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3.3.attēls Slaidu skatu režīmi. (Microsoft, 2021) 

 

2) Slaida pievienošana  

Izvēlamies Cilne “Sākums”, uzspiežam pogu “Jauns slaids” un izvēlamies atbilstošo 

slaida izkārtojumu. 

 

3.4.attēls. Slaida izkārtojuma veidi. (Microsoft, 2021) 

 

3) Slaidu pārvietošana, dzēšana un dublēšana 

Skats “Slaidu šķirotājs” → atlasa slaidu, ar kuru vēlas veikt kādu darbību 

Lai pārvietotu slaidu - tur piespiestu peles kreiso pogu un velk slaidu uz jauno atrašanās 

vietu. 

Lai dublētu slaidu - Pārvieto slaidu, turot piespiestu peles kreiso pogu un tastatūras taustiņu 

“Ctrl”. Vai atlasa nepieciešamo slaidu, uzspiež peles labo pogu un izvēlas dublēt slaidu.  

Lai dzēstu slaidu – Atlasa nepieciešamos slaidus/ u un nospiež tastatūras taustiņu “Delete”. 

 

 

 

 



10 

 

3.2. Objektu pievienošana slaidam 

Lai slaidā ievietotu objektu, jāklikšķina uz attiecīgās ikonas slaida vietturī. Vai 

jāizvēlas sadaļa ``Ievietošana`` un jāizvēlas ievietojamais objekts. 

 

3.5. attēls. Objektu ievietošana slaidā no ikonas slaida vietturī. (Microsoft, 2021) 

 

3.6. attēls. Objektu ievietošana uzmantojot sadaļu `` Ievietot``. (Microsoft, 2021) 

 

 

3.7.attēls. Slaida objektu piemēri. (Microsoft, 2021) 

 

3.8. attēls. Tiešsaistes attēla meklēšana un pievienošana. 



11 

 

3.3. Prezentācijas noformējuma (dizaina) izvēle 

Izvēlamies cilni “Noformējums” (Design) un izvēlas pieejamo dizainu. Izvēlieties 

piemērotu noformējumu, lai teksts slaidos būtu ērti lasāms, kā arī jāņem vērā arī 

prezentācijas tēma, lai prezentācijas noformējums atbilstu saturam. 

 

3.9. attēls. Prezentācijas noformējuma izvēlne. (Microsoft, 2021) 

Cilne “Noformējums” grupā “Varianti” var izvēlēties atbilstošā dizaina krāsas. 

 

3.10.attēls. Prezentācijas noformējuma varianti. (Microsoft, 2021) 
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3.4. Prezentācijas animāciju pievienošana 

 

Izvēlamies cilni ``Animācijas``. Lai pievienotu slaida objektam/ iem animāciju, 

sākumā atlasām nepieciešamos objektus, tad sadaļā ``Animācijas`` izvēlamies nepieciešamo 

animāciju un animācijas efektus. 

 

3.11. attēls.    Animāciju pievienošana slaida objektam. (Microsoft, 2021) 

 

Lai mainītu vai pievienotu animācijas efektu izvēlamies `` Efekta opcijas`` 

 

3.12.attēls. Animāciju efektu opcijas. (Microsoft, 2021) 
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3.5. Prezentācijas pāreju pievienošana 

 

Izvēlamies cilni ``Pārejas``. Lai pievienotu slaidam/ iem pāreju, sākumā atlasām 

nepieciešamo/os slaidus, tad sadaļā ``Pārejas`` izvēlamies nepieciešamo pāreju un opcijas. 

 

3.13.attēls. Slaida pārejas pievienošana. (Microsoft, 2021) 

 

Lai mainītu slaida pārejas efekta opciju izvēlamies pogu ``Opcijas``. 

 

3.14. attēls Slaida pārejas efekta opcijas. (Microsoft, 2021) 
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3.6. Prezentācijas nosaukuma maiņa, saglabāšana savā ierīcē un kopīgošana 

 

Uzspiežam augšējā kreisajā pusē  ``Prezentācija – Saglabāts šeit: OneDrive``. 

Ievadām prezentācijas nosaukumu un nospiežam tastatūras taustiņu ``Enter``. 

 

3.15.attēls. prezentācijas nosaukuma maiņa. 

 

Sadaļā ``Fails`` izvēlamies ``Saglabāt kā`` un izvēlamies nepieciešamo formātu. 

 

3.16.attēls. Prezentācijas saglabāšanas iespējas savā ierīcē. 
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Lai kopīgotu izveidoto prezentāciju, izvēlamies sadaļu ``Fails`` , `` Kopīgot``. 

 

3.17.attēls. Prezentācijas kopīgošana. 

 

Ja izvēlamies ``Koplietot ar citām personām``, tad ir jāievada to personu e-pasti, ar 

kuriem tiks kopīgota prezentācija. Vai arī ir iespējams kopēt prezentācijas saiti, norādot 

lietošanas nosacījumus, un pārsūtīt skolvadības sistēmā. 

 

3.18.attēls. Prezentācijas saites kopēšana. 

 

Ir iespēja arī kopēt prezentācijas iegulto kodu, lai varētu to ielīmētu savā emuārā vai 

vietnē.  
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3.19.attēls. Prezentācijas koda iegulšana. 

  



17 

 

SECINĀJUMI 

 

OneDrive mākoņrisinājums sniedz visiem skolēniem vienādas iespējas lietojot 

dažādas viedierīces un operētājsistēmas. OneDrive mākoņrisinājums ļauj vienkārši un ērti 

lietot nepieciešamās Office lietotnes bezmaksas, bez instalēšanas savā ierīcē. Viena no 

iespējam ir veidot kopīgi prezentācijas, dokumentus, ko atļauj tiešsaistes lietotne 

PowerPoint.  

Eksistē neskaitāmas iespējas tiešsaistē veidot prezentācijas, taču OneDrive 

Powerpoint ir intuitīvi saprotams, jo pamatskolas programmā bija apgūts Microsoft Office 

lietotnes. OneDrive veidotās prezentācijas ir iespējams ne tikai kopīgot, bet arī iegult kodu 

un izmantot savās tīmekļa vietnēs, emuāros. Protams, arī var lejupielādēt savā ierīcē un 

turpināt rediģēšanu, jo pēc lejupielādes un atvēršanas nebūs atšķirību, kā citos 

mākoņrisinājumos.  
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