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Why we are sharing photo story information?
Tại sao chúng ta sử dụng câu chuyện bằng hình ảnh để chia sẻ thông tin?

 To present it self easily.(represent as a character)
 Để thể hiện dễ dàng một điều gì đó (đại diện như một nhân vật)

 To present our activities easily.
 Để dễ dàng thể hiện hoạt động của chúng ta

 Connect our self  with latest technology.
 Để tự mình kết nối với công nghệ mới nhất
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Introduction
Giới thiệu

 Q-What is movie?
 Q- Phim là gì?

A form of entertainment that enacts a story by a sequence of images giving

the illusion of continuous movement its called film. Its mostly on

imagination story.

Là một loại hình giải trí, truyền tải một câu chuyện bởi một chuỗi hình ảnh mang 

lại một sự chuyển động liên tục của ảo ảnh, gọi là Phim. Hầu hết nó là những câu 

chuyện tưởng tượng
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 What is documentary?
 Tài liệu là gì?

"It is a type of film that is based on the real world and 
real people, depicting things as they are or telling about 
historical events in a supposedly truthful or objective 
manner.“
“Đó là một loại phim dựa trên thế giới thực, con người thực, miêu tả lại 
những thứ như con người, kể về các sự kiện lịch sử cho là có thật hoặc mục 
tiêu khách quan”
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 What is photo story?
 Thế nào là câu chuyện bằng hình ảnh

 Photo story is related to real life.

 Câu chuyện bằng hình ảnh có liên quan với thế giới thực

 It could related to nature, animals, biography, historical place, 

historical man, flowers etc.

 Nó có thể liên hệ với thiên nhiên, động vật, lý lịch, địa danh lịch sử, con người lịch 

sử, hoa…

 Any special task.

 Bất kỳ một công việc đặc biệt nào đó

 It also could be mixed of all.

 Hoặc các chủ để có thể được trộn lẫn với nhau
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What is photo story3 program me ?

Phần mềm photo story3 là gì?
 Photo story is a very easy program.

 Là một chương trình rất dễ sử dụng

 It is a motion of photos.

 Thể hiện hoạt động của hình ảnh

 It creating digital stories. 

 Tạo ra một câu chuyện bằng kỹ thuật số

 Use it to create presentations using. 

 Có thể sử dụng nó để làm một bài trình bày

 With special effects, soundtracks, and your own voice narration to your 

presentation.

 Với các hiệu ứng đặc biệt, nhạc và ghi âm chính giọng nói của bạn

 Personalized with titles and captions. 

 Mang phong cách cá nhân với tiêu đề và thuyết minh

 Small file sizes make it easy to send your presentation by email or upload it 

on other sides etc.

 Dung lượng file nhỏ, dễ dàng gửi qua email hoặc đăng tải lên websites
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There are some important points…
Một vài điểm quan trọng

 Operating camera.
 Hoạt động của máy ảnh

 Use of Zoom in/out.
 Sử dụng chế độ thu nhỏ, phóng to của máy

 Use of tripod.
 Sử dụng chân máy

 Taking picture from the different angle.
 Chục ảnh với các góc chụp khác nhau

 Keep them in a serial.
 Thể hiện chúng như một chuỗi hoạt động

 Put the date/name.
 Thêm ngày tháng/tên
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Why do we need to take a picture?
Tại sao chúng ta cần chụp ảnh

 The picture we have taken can’t take the same picture.

 Một hình ảnh chúng ta đã chụp, không thể chụp lại giống như thế

 We can keep the memory.

 Chúng ta có thể lưu giữ ký ức

 We can keep the record.

 Chúng ta có thể giữ bản ghi

 We can refresh our memory by watching photos.

 Chúng ta có thể nhớ lại ký ức khi xem chúng
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Here some Examples of photos
Một vài bức ảnh
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Kitchen roof
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From Kitchen
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From dining hall roof
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From the road
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From the kitchen
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From India
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Indian 91 year old lady
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From poozoov farm
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From the kitchen garden
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From kitchen area
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Make  group 
Chia nhóm

 Group work
 Chia nhóm làm việc

 Write your own story.
 Viết câu chuyện của bạn

 Taking pictures from different place.
 Chụp ảnh từ nhiều địa điểm khác nhau

 Put them in serial .
 Sắp xếp chúng thành một chuỗi hình ảnh

 Make your own photo story.
 Làm một câu chuyện bằng hình ảnh
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Choose the topic for the story
Các chủ đề cho câu chuyện

 Nature.
 Thiên nhiên

 Person.
 Con người

 Flower.
 Hoa

 Butter fly.
 Bướm

 Farm.
 Trang trại

 River .
 Sông

 Tree.
 Cây cối
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Photo Editing
Hiệu chỉnh hình ảnh

 Create new project.
 Import and arrange your image.
 Edit your Photos.
 Remove black border.
 Add title and effect.
 Customize motion.
 Add narration.(your own voice)
 Add music.
 Save your project.
 Export y your project.
 Then play.
 Attaching an email or USB.
 Burn your movie to CD/DVD

 Tạo một project mới

 Nhập và sắp xếp hình ảnh

 Chỉnh sửa hình ảnh

 Xóa viền màu đen trên ảnh

 Thêm tiêu đề và hiệu ứng

 Tùy chọn cách di chuyển

 Ghi âm giọng nói

 Thêm nhạc

 Lưu project

 Xuất project đó

 Mở xem

 Đính kèm vào email hoặc USB

 Ghi ra đĩa CD/DVD
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Thank you 

so much

for paying attention
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