Komme i gang med

Oppgaver for nybegynnere
til Promethean ActivBoard og ActivPanel.
Disse oppgavene tar deg gjennom de helt grunnleggende
funksjonene når du skal begynne å bruke din nye ActivBoard eller
ActivPanel. Oppgave 1 og 2 gjelder KUN for ActivBoard.
Oppgave 3 til 6 gjelder både ActivBoard og ActivPanel.
Oppgavene er ment for å trene på å jobbe på selve tavlen, Jobb
gjerne sammen med noen!

OPPGAVE 1
KALIBRERE TAVLEN
Finn dette ikonet nede til høyre på pc’ens oppgavelinje:
Finn ikonet for ActivManager:
Velg Kalibrering, så velger du 5 eller 16 punkter (5 er som oftest
nok). Treff midt i hvert punkt med pennespissen.
Etterpå tester du om markøren på tavlen følger godt der du trykker
med finger eller penn.
OPPGAVE 2
BRUKE FJERNKONTROLLEN

OPPGAVE 4
SKRIVE I POWER POINT
Se denne lenken med hvordan du kan jobbe og skrive i
PowerPoint direkte på tavlen.
Åpne dette dokumentet. Gå til Presentasjonsmodus
(fremvisning). Når du trykker i nedre venstre hjørne av tavlen vil
du få fram presentasjonsmenyen.
Bytt mellom å veksle sider (Pil) og skrive på sider (penn).
Når du avslutter presentasjonen vil du få spørsmål om du vil
beholde eller forkaste annoteringene du har gjort i presentasjonen.

Bruk knappen Blank på fjernkontrollen til å fjerne og hente fram
bilde på skjermen. Dette bruker du for å ta bort bildet på tavlen når
du f eks vil få oppmerksomhetet rettet mot en beskjed som alle må
følge med på.

OPPGAVE 5

Bruk Frys-knappen på fjernkontrollen til å fryse bildet. Prøv at du
kan jobbe på PC'en som er tilkoblet uten at bildet på tavlen endrer
seg.

Åpne Ny arktavle i ActivInspire. Velg Vis i toppmenyen og så
Lesere – da ser du sideleseren til venstre.

VANLIG SKRIVETAVLE - ACTIVINSPIRE

Skriv om et selvvalgt tema på tavlen med penn eller finger, bytt til
nye tomme sider ved hjelp av knappen Neste side:
Etter noen sider: Velg Fil og Lagre som og lagre arktavlen på et
sted du ønsker.
Lukk ActivInspire og start på nytt. Åpne den samme arktavlen ved
å bruke Fil og Åpne og finne fra der du lagret.
Tenk repetisjon og fortsett temaet.
OPPGAVE 6
OPPGAVE 3
SKRIVE I WORD PÅ TAVLEN
Se denne oppskriften (lenke) for å gjøre innstillinger før du
skriver i Word på tavlen.

JOBBE MED FILM I UNDERVISNINGEN
Åpne en film i NRK Skole, YouTube eller Vimeo på tavlen.

Bruk håndskrift direkte på tavlen. Øv på å bruke ulike farger,
tykkelser og viskelæret, slik at du blir kjent med hvordan du jobber
i Word.

Lær deg å pause og starte opp igjen filmen ved hjelp av touch
med finger eller penn, enten ved å bruke menyer i avspillingssiden
eller ved å trykke på ‘filmflaten’ (to trykk i YouTube, et trykk i NRK
Skole eller Vimeo).

Skift fram og tilbake mellom Hjem og håndskriftfunksjoner. Når du
er under Hjem i Word-menyen: zoome inn og ut i dokumentet for å
se at skrift følger med.

Øv deg på å kunne stille gode, planlagte spørsmål underveis når
du stopper filmen, slik at du får fram elevenes refleksjon og holder
fokus på målet for å vise filmen (læringen).

