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PREZI | WERKBLAD 14B  NAAM:  

Zo maak je een Prezi

STAP 1
Vraag of je juf of meester een gratis account 
aanmaakt op www.prezi.com.

STAP 2
Ga naar ‘Your Prezis’ en klik op ‘New Prezi’.

STAP 3
Je ziet een scherm met verschillende 
templates (ontwerpen voor je presentatie). 
Kies een van de bestaande ontwerpen. Ga 
op de template van je keuze staan en klik op 
‘Choose’.

STAP 4
Nu ga je je presentatie maken. Klik op de 
plekken waar staat: ‘Click to add text’.
•   Typ hier je tekst. Met het kader dat 

boven de tekst verschijnt, kun je zelf het 
lettertype en de kleur kiezen en je tekst 
groter of kleiner maken. 

•   Door linksboven op ‘Insert’ te klikken kun 
je plaatjes/foto’s en filmpjes invoegen.

STAP 5
Door gewoon ergens te klikken in het 
scherm maak je een nieuw tekstblok. Herhaal 
dan stap 4 (typ je tekst en voeg plaatjes/
foto’s en filmpjes in).
Zo maak je stap voor stap je presentatie.

STAP 6
Klaar? Bepaal dan in welke volgorde je de 
tekst, foto’s en filmpjes aan je publiek wilt 
laten zien.

•   Klik linksboven op ‘Edit path’ en klik dan 
op de eerste tekst (of plaatje/foto/filmpje) 
die je wilt laten zien. 

•   Klik dan op de tweede, en zo verder. 
Je ziet in de linker balk de teksten in de 
goede volgorde onder elkaar verschijnen.

STAP 7
Test tot slot je Prezi. Klik rechtsonder op 
‘Present’ om je presentatie te starten. Met 
een klik op de muis of op de pijltjestoetsen 
van het toetsenbord spring je telkens naar 
het volgende stukje van je presentatie.

STAP 8
Klik linksboven op  en sla je presentatie 
op. Je keert dan vanzelf terug naar het 
beginscherm. Daar kun je je presentatie ook 
een titel geven: klik op ‘Untitled prezi’ en typ 
een titel in. 

WOW, KIJK NOU!

TIP: Met Prezi kun 
je heel veel doen. 
Verschillende frames 
toevoegen, mooie 
letters maken in 
verschillende kleuren, 
geluid toevoegen en 
nog veel meer. 
Probeer het maar 
eens uit als je tijd 
over hebt!

TIP: Kijk tijdens 
het presenteren niet 
naar het scherm 
maar naar het 
publiek. Je hoeft 
niemand aan te 
kijken. Kijk maar 
naar ieders 
voorhoofd.
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