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 SARRERA 
 
 PREZI izeneko aplikazio informatikoa tresna aproposa da multimedia aurkezpenak 
edota mapa kontzeptualak sarean egiteko (on line). PowerPoint aplikazioaren bidez egindako 
aurkezpenak baino dinamikoagoak eta sortzaileagoak dira Prezirenak, eta edonork erabil di-
tzake, Internetera konektatutako ordenagailu bat eta Prezi izeneko aplikazioan erabiltzaile-
kontu bat izanez gero. Doako bertsioan, amaitutako aurkezpenak Preziren web-orrian argitara 
ditzakegu edo ordenagailura deskargatu, .exe luzapeneko flash fitxategi erara, Interneteko 
konexiorik gabe ere erreproduzitu ahal izateko nahi dugunean. 
 

Interneten badaude aukeran, ingelesez nahiz gaztelaniaz, hainbat tutorial edo jarrai-
bide, baina, momentuz, ez dago halakorik euskaraz. Hauxe da proiektu honen helburua: eus-
karazko Prezi tutoriala edo jarraibide-testua prestatzea, eta .pdf fitxategi gisa argitaratzea sa-
rean. 

 
Proiektu hau burutzeko, Preziren webgunean agertzen diren laguntza-baliabideak era-

bili ditugu. 
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BALDINTZA TEKNIKOAK 
 

 Internetera konektatutako ordenagailua. 
 

 Prezi izeneko aplikazioan sortutako erabiltzaile-kontua. 
 
 
 

ERABILTZAILE-KONTUA SORTU 
 

Prezi aplikazioa erabiltzen hasteko, erabiltzaile-kontu bat behar da. Kontu batean 100 
erabiltzaile ere aritu daitezke, kontuaren jabeak gonbidatuta. 

 
Doako erabiltzaile-kontua sortzeko, honako pauso hauei jarraitu behar zaie: 
 

1. Sartu prezi.com webgunean eta Registrarse aukeratu. 

 

 
 
 
 

2. Lizentzia mota aukeratu (doanekoa aukeratuko dugu). 

 

 
 

Egin klik! 

Egin klik! 

 

file:///L:/IRALE/PreziIRALE/prezi.com
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3. Datuak bete eta erregistratu. 

 

 
 
 
 

HASIERAKO ORRIALDEA 
 

Erregistratu ondoren, hasierako orrialdea agertuko da, eta geroago aztertuko ditugun 
hainbat aukera eskainiko ditu. Momentuz, saioa ixten eta berriro irekitzen ikasiko dugu. 
 
 Saioa ixteko, zure erabiltzailearen datuak zabaldu eta Salir aukeratu. 
 

 
 

Egin klik! 

 

2. Egin klik! 

 

1. Zabaldu! 
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Saioa berriz irekitzeko, prezi.com webgunean sartu, Entrar aukeratu eta gure kontua-

ren datuak sartu. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Behin datuak sartuta, hiru arlo izango ditugu aukeran: 
 
Tus Prezis: gordeta dituzun aurkezpenak irekitzeko. 
Explorar: besteek egindako aurkezpenak bilatzeko. 
Asistencia Técnica: Preziri buruzko tutorialak erabiltzeko edota on-line kontsultak egi-
teko. 
 

 

 
 
 
 

Egin klik! 
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AURKEZPEN BERRIA SORTU 
 

Aurkezpen berria sortu baino lehen, komeni da gero beharko dugun materiala biltzea 
eta karpeta batean erabiltzeko prest izatea (argazkiak, bideoak, PowerPoint aurkezpenak, eta 
abar). 

 
Nueva Prezin klik egin. 

 

 
 
 
 

Koadro bat agertuko zaigu aurkezpen berriaren izenburua eta deskribapena jartzeko 
(“Nire lehenengo Prezia” eta “Prezi nola erabiltzen den ikasteko aurkezpena” idatziko dugu 
adibide honetan). Behin beteta, Crear nueva Prezin egin klik. 

 

 

Egin klik! 

 

Nire lehenengo Prezi-a 

Deskribapena bete 

Egin klik! 

 

Izenburua bete 

Prezi nola erabiltzen den ikasteko aurkezpena. 
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TXANTILOIA AUKERATU 
 

Prezi berria sortutakoan, txantiloia aukeratzeko pantaila bat agertuko zaigu (templates 
= txantiloiak) aurkezpenean erabiliko dugun estilo orokorra aukeratzeko (koloreak, formatuak 
eta hondoak). 

 
Hasteko, txantiloi huts bat hartuko dugu; beraz, Blank izeneko txantiloia aukeratu, eta 

gero, sakatu Choose (aukeratu). 
 

 
Oharra: Geroxeago ikusiko dugunez, modu honetan aukeratutako estiloa gero ere aldatu ahal izango dugu. 

 

 Ongi etorri pantaila bat agertzen bazaigu, sakatu  
 
 
 

AURKEZPENARI LEHENENGO TESTUA ERANTSI 
 
Behin txantiloia aukeratuta, Prezik duen langunea agertuko zaigu, aurkezpena eraikitzeko 
prest. Gure aurkezpena gorde eta itxi baino lehen, testu xume bat erantsiko diogu –zer edo 
zer gordetzeko gure aurkezpenean–. Langunearen erdian Click to add text (egin klik testua 
eransteko) sakatuko dugu eta agertzen zaigun koadroan “Eutsi goiari!” testua idatziko dugu, 
adibidez. Idatzitako testua onartzeko, egin klik koadrotik at, nonahi. 
 

 

 

Egin klik! 

 

Klik egin! 

Egin klik! 

 

Egin klik! 
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TESTU BATEN FORMATOA ALDATU 
 
Idatzitako edozein testu editatzeko, nahikoa da klik bikoitza egitea gainean. Agertzen den 
koadroan eskuineko gezia sakatuta, koadroa zabaldu egiten zaigu, eta beste aukera batzuk 
eskainiko ditu. 
 

 
 
 
Zabaldu ondoren, testua editatzeko tresna gehiago agertzen zaizkigu: 
 

 
 
Aurrerago ikusiko dugunez, letra mota aldatzeko, aurkezpen osoaren gaia aldatu behar dugu. 
(ikus Themes tresna 17. orrialdean) 
 
Beste testu bat erantsi behar badiogu aurkezpenari, klik bikoitza egin behar dugu libre dagoen 
oihaleko edozein lekutan. 
 
 
 

TESTU/OBJEKTU BATEN TAMAINA, KOKAPENA ETA 
INKLINAZIOA ALDATU 
 
Testuaren tamaina, kokapena eta inklinazioa aldatzeko hainbat era badaude ere, modu ohiko-
ena baino ez dugu azalduko, beste edozein motatako objektuenak aldatzeko ere balio baitu. 
Metodo hori erabiltzeko, testuen edo bestelako objekturen baten gainean klik eginez, irudi hau 
agertuko zaigu: 
 
 
 

 
 
 
 
 

Egin klik! 

 

Egin klik eta arrastatu ingu-

ruan inklinazioa aldazeko! 

Egin klik eta arrastatu 

kokagunea aldatzeko! 

Egin klik testua berri-

ro editatzeko! 

Egin klik ezabatzeko! 

Egin klik eta arrastatu ta-

maina aldatzeko! 
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AURKEZPENA GORDE ETA ITXI 
 
Oraingo honetan, aurkezpena gorde eta itxi egingo dugu. 
 

 
 
 
Behin aurkezpena itxi eta gorde ondoren, hasierako orrialdera itzuliko gara. 
 

 
 
 
 

AURREKO AURKEZPENA AUKERATU ETA BERREDITATU 
 

Tus Prezis sakatuz gero, guk aurrez egindako Prezi aurkezpenak agertuko dira erabil-
tzeko prest. Preziak, Ordenar desplegatu ondoren, kronologikoki zein alfabetikoki sailka ditza-
kegu. Show desplegatuz, berriz, Preziak iragaz edo filtra ditzakegu, guztiak, gureak edo gure-
kin konpartitutakoak bakarrik ikusteko. 

 
Aukeratzeko, nahi dugun Prezi aurkezpenaren gainean sakatu besterik ez dugu. Le-

hendik hasita geneukana aukeratuko dugu ikasten jarraitzeko. 
 

 

 
Gorde eta itxi 

aurkezpena 

 

Sailkatu 

Iragazi 

Egin klik! 
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Behin Prezia aukeratuta, beheko aldean aurkituko ditugu editatzeko, elkarrekin ikusteko, des-
kargatzeko, kopia bat gordetzeko, partekatzeko, besteek kopiatzeko eta ezabatzeko botoiak. 
Editatzeko, Editar sakatuko dugu. 
 

 
 
Editar botoiaren ondoan agertzen diren beste komandoak 21. orrialdean aztertuko ditugu (Ver 
juntos, Descargar, Guardar una copia, Compartir, Permitir copia y Borrar). 
 
 
 

PREZIREN TRESNA-BARRAK 
 
Preziren langunearen goialdean tresna-barrak ditugu hiru zatitan bereizita. Ezkerrekoa eta 
eskuinekoa aurkezpen osoa kudeatzeko erabiltzen dira; erdikoa, aldiz, aurkezpena editatzeko. 
 

Ezkerreko barra Editatzeko barra Eskuineko barra 

   
 
 

Ezkerreko tresna-barra 
 

 
Aurkezpena erakutsi. 

 Aurkezpen berria sortu. 

 Aurkezpena gorde. 

 Desegin. 

 Berregin. 

 
 

Egin klik! 
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Eskuineko tresna-barra 
 

 Beste erabiltzaile batzuk ikustera edo editatzera gonbidatu. 

 Aurkezpena gorde pdf fitxategi moduan. 

 Konfigurazioa (pantailaren ratioa eta teklatu bidezko bidezidorrak). 

 Laguntza. 

 Gorde eta irten. 

 
 

Editatzeko tresna-barra 
 

 
 
Erdiko barran dauden tresnak editatzeko erabiltzen dira. Tresna horiek banan-banan aztertuko 
ditugu jarraian. 
 
 
 

EDITATZEKO TRESNAK. Imágenes  
 
Tresna honen bidez, fitxategi batetik (From File) edo Google Images-tik (From Google Ima-
ges) irudiak erantsiko dizkiogu gure aurkezpenari. 
 

 
 
From File aukeratzen badugu, aurkezpenari zer irudi erantsi nahi diogun adierazi beharko 
dugu ohiko eran. 
 

 
 

Fitxategia aukeratu 

Egin klik! 
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Behin hori eginda, Prezik irudia kargatuko du, tamaina aldatzeko, mugitzeko edo inklinatzeko. 
 
Adibide honetan, testuaren eskuinaldean, txikiago eta okertuta jarriko dugu: 
 
 

   Mugitu baino lehen          Mugitu ondoren 

 

 

 
 

EDITATZEKO TRESNAK. Multimedia  
 
Tresna honen bidez, fitxategi batetik (From File) edo YouTube-tik (From YouTube) bideoak 
erantsiko dizkiogu aurkezpenari. 
 

 
 
 
Kasu honetan From YouTube aukeratuko dugu; beraz, YouTube-ren esteka itsatsi behar 
dugu, eta Insert sakatu. 
 

 
 
 
Oraingo honetan, testuaren azpian kokatuko dugu. 
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EDITATZEKO TRESNAK. PowerPoint  
 
Tresna honen bidez, PowerPoint fitxategi batetik nahi ditugun diapositibak erants diezazkio-
kegu aurkezpenari. Fitxategiko diapositiba guztiak behin-behinean kargatzen dira, eta nahi 
ditugunak Preziren oihalera arrastatu besterik ez dugu. Guztiak batera sartu nahi izanez gero, 
sakatu Insert All… 
 

 
 
 
Gure adibideko lehen eta hirugarren diapositibak besterik ez dugu arrastatuko. Arrastatu eta 
askatu orduko, onartzeko ala ez onartzeko aukera izango dugu. Behin onartuta, noski, aldatu 
ahal izango diegu kokapena, tamaina edota inklinazioa. 
 

 
 
 
Honela utziko dugu oraingoz: 

 

Arrastatu eta askatu 

nahi duzun lekuan! 

Onartu! 
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EDITATZEKO TRESNAK. Formas  
 
Tresna honen bidez, hainbat forma marraztu ahal izango ditugu gure aurkezpenean: 
 

 

Ikurrak 

Gezia 

Lerro zuzena 

Laukizuzena 

Zirkulua 

Triangelua 

Lerro kurbatua 

Errotuladorea 

 
 
Symbols sakatuta, hainbat ikur agertuko zaizkigu eransteko prest. Ikur guztiak ikusteko es-
kuineko irristatzailea korritu, bat aukeratu eta Choose sakatu. 
 

 
 
 

1. Korritu 

3. Egin klik! 

 

2. Aukeratu 
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Arrow sakatuta gezi bat marraz dezakegu. Marraztu bezain pronto, kolorea eta, nodoak arras-
tatuz, tamaina, kokapena eta nondik norakoa editatzeko aukera izango dugu. 
 

Editatu baino lehen Editatu ondoren 

 

 
 
 
Line, Rectangle, Circle eta Triangle tresnek berdin funtzionatzen dute marra zuzenak, lauki-
zuzenak, zirkuluak eta hirukiak marrazteko. 
 
Pencil tresna erabiltzeko, egin klik oihalean nonahi eta arrastatu saguaren ezkerreko botoia 
sakatuta duzula. Horrela, nahi duguna marraztu ahal izango dugu: 
 

 
 
Highlighter aurreko tresna bezalaxe erabiltzen da. Horren bidez, testuak nabarmentzea lor-
tuko dugu. 
 
 

EDITATZEKO TRESNAK. Agregar marcos  
 
Tresna honen bidez, kontzeptu jakin bati dagozkion hainbat elementu (testuak, irudiak,…) 
taldekatu ahal izango ditugu marko baten barruan. Markoa aldatuz gero (kokapena, tamaina 
edo inklinazioa), barruan dauden elementuak ere aldatu egiten dira markoarekin batera. Behin 
Agregar marcos sakatuta, aukera hauek izango ditugu: 
 

 

Kortxete-marko hutsa. Markoa aurkezpenaren edo-

zein lekutan agertuko da gero mugitu eta editatzeko prest. 

Aurrez diseinatutako marko multzoa. Marko-

multzoa aurkezpenaren edozein lekutan agertuko da, gero 
mugitu eta editatzeko prest. 

Kortxete-markoa. 

Zirkulu-markoa. 

Laukizuzen-markoa. 

Marko ikusezina. Aurkezpena proiektatzean ez ikusteko. 
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EDITATZEKO TRESNAK. Temas  
 
Tresna honen bidez, testu-formatua eta kolore-konbinazioa alda diezazkiokegu aurkezpen 
osoari. Tema bakoitza ere egokitu eta gorde dezakegu beste aurkezpen batzuetan erabil-
tzeko. 
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AURKEZPENAREN SEKUENTZIA. Editar ruta  
 
Behin elementu guztiak sartuta, aurkezpenaren bidea antolatzeko momentua ailegatu zaigu, 
hau da, elementuak zer ordenatan agertuko diren antolatzeko momentua. Sekuentzia hori 
eratzeko, ezkerreko alboan dugu Editar ruta tresna. 

 
 
Editar ruta sakatuz gero, ezkerreko alde osoa ilundu eta bi tresna berri agertuko zaizkigu: 
Agregar vista actual eta Borrar todo. 
 
Sekuentzia eratzen hasiera-hasieratik hasteko, behean dugun Borrar todon egingo dugu klik. 
 
Editar ruta sakatu baino lehen Editar ruta sakatu ondoren Borrar todo sakatu ondoren 

   
 
 
Sekuentzia eratzeko, aurkezpenean ditugun elementuak nahi dugun ordenan seinalatu be-
harko ditugu. Elementuak aukeratu ahala, Editar ruta zutabean agertuko zaizkigu fotograma 
gisa eta zenbakiz ordenatuta. Geroago, jarritako ordena aldatu nahi badugu, fotogramak ko-
kapen berrira arrastatuko ditugu. 
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Editatzeko langunean ere, zenbakitutako bidea agertuko zaigu. Bi zenbakiren artean “+” ikurra 
ikusiko dugu. “+” ikurra sakatuta, beste fotograma bat tartekatu ahal izango dugu. 
 
 

 
 
Fotogramaren bat sekuentziatik kendu nahi badugu, Editar ruta sakatuta dugula, saguaren 
kurtsorea kendu nahi dugun fotogramaren goi-eskuineko izkinara bideratu beharko dugu ikur 
gorri bat agertu arte. Ikurra sakatu ondoren, fotograma desagertu egingo da (1). Bide osoa 
ezabatzeko, berriz, Borrar todo sakatu beharko dugu (2). Edozein momentutan, fotograma 
libre bat sor dezakegu Agregar vista actual sakatuz (3). 

Ezkerreko sekuentzia ezkutatzeko, batez ere aurkezpena ikustean,  ikonoa sakatu behar 
dugu (4). 
 

 

 

 

 
 

1. Egin klik, foto-

grama hau bidetik 

kentzeko 

2. Egin klik, foto-

grama guztiak 

kentzeko 

3. Egin klik, foto-

grama libre bat 

sortzeko 

4. Egin klik, aurkez-

penaren sekuentzia 

ezkutatzeko 
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AURKEZPENA IKUSI. Presentar 
 
Nahi dugunean, editatzeko modutik atera gaitezke, aurkezpen moduan ikusteko. Horretarako, 
pantailaren goi-ezkerreko Presentar botoia sakatu besterik ez dugu. 
 

 
 
Behin sakatuta, editatzeko pantaila desagertu eta aurkezpena hasiko da pantaila osoan. Pan-
taila osoa erabiltzen jarraitzeko, Permitir sakatu behar dugu (1). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aurkezpen modutik ateratzeko, kurtsorea pantailaren goi-eskuineko izkinara eraman eta guru-
tzea sakatu beharko dugu. 

 

Egin klik! 

 
Egin klik fotogrametan 

zehar nabigatzeko 

1. Egin klik pantaila 

osoa erabiltzeko! 

(Permitir) 

 

Egin klik eta aukeratu den-

bora, fotogramatik fotogra-

mara, automatikoki egin 

nahi izanez gero! 

Egin klik pantailaren 

tamaina egokitzeko! 
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BESTE TRESNA BATZUK 
 
Behin gure aurkezpena itxita eta gordeta, beste tresna batzuk dauzkagu erabilgarri. 
 

 
 

Present Online Esteka bat lortuko dugu nahi beste pertsonari bidaltzeko. Esteka 
horren bidez, hartzaileek, konektatu ondoren, zuzenean ikusi ahal 
izango dute aurkezpena denbora errealean. 

Descargar Offline aurkezpena eskuratuko dugu gure diskoan gordetzeko. Ho-
rrela, aurkezpena interneteko konexiorik gabe proiektatu ahal 
izango dugu (Adobe Flash instalatuta eduki behar da). 

Guardar una copia Aurkezpenaren kopia bat gordeko dugu (beste aurkezpen batzuen 
abiapuntu gisa erabiltzeko). 

Compartir Esteka bat lortuko dugu nahi beste pertsonari bidaltzeko. Esteka 
horren bidez, hartzaileek edozein momentutan ikusi (Visualizar) 
edota editatu (Editar) ahal izango dute aurkezpena. Txertatzeko 
kodea ere (Incrustar) lor dezakegu. Horretarako, behin Compartir 
sakatuta, aukera hauetako bat sakatu beharko dugu. 
 

 
Pública y reutilizable Botoi honen bidez, gure aurkezpenaren kopia bat Preziren sarean 

argitaratuko da, edonork erraz aurkitzeko eta erabiltzeko prest. 

 
Aurkezpena ezabatu ahal izango dugu (behin ezabatuta, ezin da 
berreskuratu). 

 
 
 


