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Esitluse loomine 
Google Docs või My Drive abil

1. Kirjutage aadressireale docs.google.com või  drive.google.com ja logige sisse kasutades oma 
Google kasutajanime ning parooli.

2. Avaneb teie Google Docs või  My Drive avaleht navigeerimispaani, kaustade ja dokumentide 
loeteluga.

3. Klõpsake nupul Create ning valige Presentation (esitlus).

    

4. Teile avaneb esimene slaid, mille peal kuvatakse taustamalle. Teil on võimalus kohe valida 
esitluse kujundus, klõpsates meeldival. Kui olete valiku teinud, kinnitage seda klõpsates OK. 
Valikut saate hiljem muuta. 

Klõpsake OK Suuremat valikut näete kui liigutate kerimisriba
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5. Nüüd pääseb nähtavale esimene slaid. Klõpsake tiitellehe slaidi tekstikastis ja kirjutage esitluse 
pealkiri

6. Uue slaidi lisamiseks klõpsake menüüribal Slide ja valige käsk New slide

7. Uue slaiditüübi saate valida, klõpsates menüüribal Slide – Change layout  
ja siis valige soovitu

Slaidi dubleerimine

Slaidi kustutamine
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              Title                                  Title and Body                Title and Two Columns 

      
          Title Only                                   Caption                                 Blank                                   

8.  Slaide saate kujundada  lisades  teksti, pilte, videosid, kujundeid, jooni, tabelit. Selleks valige 
menüüribalt Insert  ja  kasutage loendist soovitu lisamiseks töövahendit: 

Seletava tekstiga slaidTiitel ja tekst

Tiitel ja 2 tekstiblokki

Tühi slaid nt pildi lisamiseks

Tiitliga slaid   (saab ise 
määrata teksti asukohta)Tiitel ja tekst

jooni

Video otse You Tube`ist

Word Art kirjastiile

Slaidi kõrvale kommentaare

Uue slaidi

Võimaldab eelnevalt tehtud esitlustest slaide importida

kujundeid

Tabeli, valides koheselt read ja veerud

pilte

linki

Tekstiboksi

Animatsioo Uue slaidi ni kui tekst on 
aktiveeritud

Teha olemasolevast slaidist koopia
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NB! Võib juhtuda, et kellelgi on menüüriba vaade selline:

9. Slaidide taustu ja värve saate muuta ja uut valida klõpsates menüüribal Slide – Backgraund 
või Slide – Change theme

   

Tagatausta värvivalik                                                   ja valmis kujundused

  

Teksti

 Pilte

Avaneb joonistamise võimalus. Pildi salvestamine lisab joonistuse slaidile.

Video

Tabeli

Kujundeid

Võimaldab eelnevalt tehtud esitlustest 
slaide importida
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10. Foto lisamine slaidile. Klõpsake menüüribal Insert- Image. Teile avaneb aken kus pildi 
üleslaadimiseks klõpsake Choose an image to upload
Otsige pilt arvutist üles ja klõpsake foto lisamiseks pildil

11.  Aegajalt  võib esitlust vaadata, milline saab ta olema valmiskujul. Seda  saate teha valides 
menüüribalt View - Start presentation

                      

või klõpsates paremal üleval,  nupul Start presentation

12. Klõpsates nupul  Share  

on võimalik:
• kutsuda teisi inimesi vaatama (to view) või toimetama (to edit), 
• saada oma esitluse veebiaadress,
• avaldada dokument (Publish) (peale avaldamist on dokument veebis nähtav kõigile, soovi 

korral on võimalik dokument jälle mitteavalikuks muuta),
• saata e-mail’i kaastöötajatele.

Kõik jagamise sammud on sarnased Google dokumentide jagamisega.
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13. Esitluse allalaadimine arvutisse. Valige menüüribalt File- Download as ning klõpsake sobival 
tüübil (nt PowerPoint)


