
Esitluse kavandamise tööleht
Loe läbi esitluse kavandamise punktid sel lehel. Mõtle välja üks teema, millest teha 7
minuti pikkune esitlus. Täida järgmisel lehel olev kava, mõeldes hoolikalt ette antud
punktid läbi. Kui võimalik, tee kodus ka esitlus valmis kas Keynote'is või PowerPointi
programmis ja kanna see koolis ette.

Pealkiri:

Võtmesõnad:

Kokkuvõte:

Eesmärk:

Teema: Publik:

Aeg:

Sissejuhatus:

Mida huvitavam on teema sulle,
seda huvitavam ka teistel jälgida.

Kellele esined, kes sind kuulab?

Kui palju aega on sul
ettekandeks, mitu minutit?

Siia kirjuta esitluse lõplik pealkiri. Pealkiri peab vastama ettekande teemale
ja sisule, olema kuulajatele mõistetav. Sõnastuses lähtu publikust: kas sind
kuulavad lasteaialapsed, õpetajad või lausa president?

Pane kirja olulisemad märksõnad ja
seosed, millest ettekandes juttu tuleb.
Need plaani esitluse sisusse. Ühe slaidi
ehk kuva peale pane vaid märksõnad,
arvud, joonised, fotod. Väldi liigset teksti.

Pane selgelt kirja, mis on esitluse
eesmärk ja mis info pead kuulajateni
edastama. Pea seda kuvade kokku
panemisel meeles. Mõtle, mitu kuva sul
esitlusse peaks mahtuma? Mida mingil
kuval näitad?

Kui sisu on valmis, mõtle välja, kuidas teemat ja esitlust sisse juhatad. Sissejuhatus
peab olema köitev ja publiku tähelepanu haarama. Esimesele kuvale kirjuta
ettekande pealkiri, kuupäev ja enda nimi. Mõtle, kas ja miks lisada visuaali, nt mõni
foto. Sissejuhatuse ajal maini oma ettekande eesmärki ning too välja, millest
rääkima hakkad - nii oskavad kuulajad end eesolevaks lainestada.

Pane siia kirja ideed oma sissejuhatava kuva jaoks.

Viimase kuva taustal on hea esitlusest kokkuvõte teha. Korda lühidalt üle, millest
rääkisid. Kuulajatele ei jää meelde iga su sõna, seega on oluline lõpus kiirelt üle käia
esitluse põhisõnumid. Pane need siia kirja. Mida veel võiks esitluse viimasel slaidil
kuvada?

Nüüd proovi esitlus arvutis valmis teha. Kindlasti harjuta ka ettekannet, et sa
ettenähtud ajas püsiksid. Pea meeles - harjutamine teeb meistriks! :)

Siia kirjuta üldine teema. 



Esitluse kava

Pealkiri:

Võtmesõnad:

Kokkuvõte:

Eesmärk:

Teema: Publik:

Aeg:

Sissejuhatus:

Sinu nimi:


