
Tworzenie prezisów 
1) wchodzimy na stronę prezi.com
2) klikamy Zaczynamy = GET STARTED
3) nie wybieramy Students &Teachers bo tego nie założyłam, lecz
4) wybieramy darmową kontynuację pracy w programie =CONTINUE  FREE
5) tworzymy swój profil publiczny = Create your free Public account- wypełniając potrzebne 

pola. 
Podajemy hasło do prezi inne niż hasło do naszej poczty- tak tylko przypominam.

6) i możemy już pracować w Prezi, bo nasze konto jest skonfigurowane =Your account's all set
up. 
Witają nas = Welcome!, 
a nawet zapraszają do obejrzenia podstawowych opcji programu = Now, let's look at the 
basics of using Prezi. Dobrze jest je obejrzeć :-)

7) Congratulations!  Właśnie nam gratulują żeśmy przeszli przez podstawy :-) i twierdzą, że 
jesteśmy już gotowi na swoją pierwszą prezentację = You're ready to make your own Prezi.

8) możemy od razu rozpocząć tworzenie nowego prezisa=Start Creating lub 
9) przejść do własnego konta =  Go to your account

Kiedy przejdziemy do własnego konta to:
- mamy możliwość utworzenia nowej prezentacji = New Prezi 
-jak również możemy przez 30 dni używać wersji trialowej offline = 30 day free trial po 
ściagnięciu jej na swój komputer = Download Prezi for Windows. Obecnie to wersja 5.2.8 o 
objętości 544MB)
Kiedy przejdziemy od razu do tworzenia nowego prezisa = Start Creating to pojawi się 
przed nami ekran identyczny jak po przejściu do swojego konta i wybraniu nowej 
prezentacji, lecz nie będziemy mieć możliwości z tego miejsca ściągnięcia aplikacji na 
pulpit.

10) Dobrze teraz jest wejść na swoją pocztę i odczytać mail od Prezi. Wybierając 
Zaczynamy=Get Started, mamy możliwość zapoznać się z poradami i wskazówkami 
dotyczącymi prezi = hints and tips on creating your first prezi

11) Polecam też blog
http://blog.atena.pl/tworzenie-prezentacji-za-pomoca-prezi

Albo :-) na wyczucie, na wyczucie intuicyjne :-) zacząć pracę. Co polecam :-)

Moje prezi jest tutaj:

https://prezi.com/ookxebh37zcj/fundacja-i-liceum-im-gen-w-sikorskiego-we-woszczowie/
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