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Få klasseværelset fyldt med berømtheder!
Teknisk guide til Voki
På nettet tastes adressen voki.com
Som udgangspunkt er det ikke nødvendigt at oprette
en bruger – du starter derfor din Voki ved at klikke på

Tilpas figuren eller
opret en helt ny.

1

Din Voki!

2

Fra tekst til tale, indtal selv speak
eller brug en gemt mp3-fil.
Brug ikke telefonmuligheden!

Lav en
tilfældig figur.

3

Hvordan skal
rammen se ud?

Vælg baggrund,
evt. dit eget foto.

4
Tilpas din figurs
ansigt og farvevalg
generelt.
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Opret din figur (via terning og/eller Customize your character)
Giv din figur stemme (tekst til tale, via mikrofon eller allerede optaget lyd)
Vælg baggrund og ramme
Klik på Publish
Giv din Voki en titel og klik på Save
Du bliver spurgt, om du vil logge ind – klik på No thanks og på næste billede på Close

Vælg størrelse
på din Voki.

Email til en ven
direkte fra Voki.

Kopier embedkoden til
brug i fx SkoleIntra.

Få et helt almindeligt
link til din Voki.

Elevguide
Du skal skabe og designe din helt egen berømthed.
1 Hvad er din stjerne berømt for? Er det en sanger,
sportsstjerne, stuntman, skuespiller, tegneseriefigur eller … ?
2 Når du har fundet ud af, hvad din berømthed
er kendt for, så find på et navn og alder til din
berømthed.
3 Gå ind på voki.com – nu skal du forstille dig,
hvordan din berømthed ser ud.
4 Først skal du i gang med at skabe et udseende til
din berømthed: hår, øjne, mund, tøj osv.
Tænk løbende over: passer din berømtheds
udseende til professionen og hvad han/hun er
kendt for?

5 Så skal du i gang med at forberede, hvad din
berømthed skal fortælle om sig selv: navn, alder,
nationalitet, karriere, opture og nedture osv.
6 Du skal også have afklaret med din lærer, om du
skal speake det, som din berømthed skal fortælle,
eller om du skal skrive, hvad din figur skal sige.
7 Lyt løbende til det, din figur fortæller. Overvej
hvilken stemme, din figur skal tale med: Kvindeeller mandestemme? Dyb eller lys stemme? Skal
din figur have en specifik accent?
8 Når du er færdig, så få gerne en klassekammerat
til at lytte til din Voki-figur. Skal der evt. laves
ændringer eller rettelser?
9 Indsæt afslutningsvis jeres produkter i Intra, på
jeres blog eller send din figur ud pr. mail.
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