
Скъпи колеги по информационни техологии, разчитаме на вашето съдействие и съпричастност за 

зареждане на платформата за интерактивен учебен ресурс. 

 

Какво се изисква от вас: 
 

1 Създаване на презентация по избрана от вас тема, която да се използва за 

обработване на видеофайл за гледане през телефон. 

- Избор на дизайн - по ваше желание 

- Брой слайдове между 20 - 30 слайда 

- Резолюция на презентацията 1280X768 

1.komputerna_konfiguracia_harduer_final - Microsoft 

PowerPoint Review      View 

 

 

Ефектите за анимиране на обектите по слайдовете са по желание , но Timing -Start- With Previous 

 

Кликнете на SlideShow изберете Resolution 1280X768 

Ефект за преход между слайдовете Transition e по желание, но с настройка на времето за преход. 

Duration - между 2 и 4, On Mouse Click - да има човка 



 

- За записване на аудио файла използвайте микрофон и възможностите на Power Point Влезте в категорията 

Insert и кликнете на Audio от падащото меню изберете Record Audio 

 
 
 
 
 
Направете аудио запис, който да обяснава поставената в слайда снимка или анимация. 



 

Ограждайте в кръг категорията, която искате да разясните. Посочвайте със стрелки къде трябва да кликва 

ученика. 

 

 



 
 

Пример: изговаря се в аудио файла - кликваме на File и от падащото меню избираме Save As 

Учебното съдържание излагайте чрез снимки, GIF анимации и аудио изговаряне на 

съдържанието. 



- Размер на заглавията в презентацията SIZE = 50 - 60 централно подравняване Съхранете урока като 

PPTX и го качете в dox.bg 

Кликнете на бутона качи 

В отворения трозорец посочете презентацията за да се качи в dox.bg 

http://dox.bg/


 



 

Посочете презентацията и от менюто за споделяне изберете Вземи линк 

Съхранете този линк в word документ 



2. Създаване на Видео файл 

Изтеглeте програмата iFun VR 
 

http://www.ifunsoft.com/ 

Съхранете презентазцията, като смените типа на файла на Widows Media Video 

http://www.ifunsoft.com/


 

Кликнете на VR Video и от бутона +Add Files посочете създадения от вас видео файл с 

програмата Power Point. 

 

Quickly convert video to VR-3D formats that support all VR devices 

 



От опцията Output Format изберете Carboard и кликнете на бутона Convert. Така вашето видео ще се превърне във 

видео за виртуални очила. 

 

Пуснете видеото и видеото за VR през youtube кликнете върху Share и копирайте линковете в word кокумент 

Качете видео файловете в youtube 



 
 

Пратете този документ на имел адрес: asi_sunny@abv.bg 

 

Ние ще публикуваме вашият имел и интерактивния учебен ресурс в нашата платформа. 
 

Може да ни пратите само линк до презентацията, а ние ще довършим останалото. 

Може да изпращате повече от един урок, като в документа с линковете посочвате клас и тема от учебното 

съдържание. 

mailto:vr_lessons@abv.bg

