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Kom godt fra start med MYNA
Vi vil ikke gå i dybden med oprettelse af brugere, blot pege på:
■ Man skal være 13 år for at anvende MYNA
■ Læreren kan oprette sin klasse og tildele adgang via aviaryeducation.com
■ Har din institution abonnement på LærIT, er der via LærIT adgang til MYNA
Hardware
Headset m. mikrofon eller højttalere og mikrofon.
Brugerfladen
Når eleven er logget på, ser brugerfladen sådan ud:

Bl.a. import af lydfiler
fundet på nettet!

Dine lyde,
importet eller
optaget.
Herfra kan der
”trækkes og slippes”
ind i de enkelte
tracks

Tracks

Optag

Optag speak
Klik på ”Record” – accepter, at der er adgang til mikrofon.

1
2

”Start Recording” (og når du er færdig ”Stop recording” – samme knap!). Er du tilfreds, så klik
på ”Import to Project”.
Hent lydfil
Har du gemt en lydfil på nettet (husk ©!), kan den hentes med ”File” – ”Import Audio”.
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Flyt lydklip m.m.
Du kan ”trække og slippe” lydklip, så de starter det rigtige sted.

Du kan skrue op og ned for et track, så fx din speak bliver tydelig.
Gem dit færdige værk – også som MP3
Du skal først gemme dit værk. [File] – [Save]
Derefter skal du lave et ”Mixdown” – du bliver spurgt, når du har gemt! (ellers: [File] – [Mixdown])

Klik på ”mp3” og hent din fil. Filen ligger nu både i din MYNA og der, hvor du har gemt din mp3.

Elevforløb
I skal arbejde sammen i par om at lave en gyserfortælling. Jeres fortælling skal laves som lydfil i Myna.
1 Hvad skal jeres historie handle om? Brianstorm sammen og skriv ned. Hvilke personer er med og hvad skal
der ske?
2	Tænk over, hvilke uhyggelige lyde I kender, som kan bruges i netop jeres historie. Tal om, hvad I ellers kan
gøre for at skabe en uhyggelig stemning i jeres historie.
3 Lav et manuskript til fortællingen.
4 Det er vigtigt, at I holder fokus på jeres mundtlighed. Det er jeres fortælling, jeres stemmer og jeres valg af
lydeffekter, som har stor betydning for, om jeres historie bliver et rigtigt gys.
5 Når jeres fortælling er færdig, øver I jer i at fortælle den. Find eller skab selv egnede lydeffekter, som kan
understøtte jeres gys. Brug soundbible.com eller freesound.org
6	Optage jeres fortælling i Myna.
7 Når I er færdige, lytter I jeres produkt igennem. Er I tilfredse? Blev det uhyggeligt nok? Overvej, om I skal lave
ændringer eller rettelser, som kan forbedre jeres fortælling.
8 Udgiv jeres historie i Intra – andre skal jo også have fornøjelsen af at lytte til et godt gys!
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