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Vooraf:  

Neem een foto met de iPad  of  zoek met de iPad een foto op het internet. Sla de foto op. 

Noteer de tekst die je gaat inspreken. 

Stap 1: Open de applicatie  ‘Morfo’ 

Tik op de app.  

 

 

Tik op ‘Create’. 

                           

Stap 2: Open de foto waarmee je wil werken 

 

Tik op de eerste blauwe knop  ‘Touch 
Here To Choose a Photo’. 

Blader door het fotoalbum en tik op je 
foto. 
Tik op ‘Done’ 

 

Stap 3: Plaats het hoofd 

 

Kneed met je duim en wijsvinger het 
getekende hoofd tot het past op het 
hoofd van je foto. 
 

Klaar? Tik op ‘Done’. 

 

Stap 4: Plaats ogen, neus en mond 

Doe hetzelfde met de ogen, de neus en 
de mond. 
 

Tik steeds op ‘Done’ wanneer je klaar 
bent. 

   



 

     

In dit scherm kan je nog meer 
aanpassingen doen voor de ogen,  
de neus, de mond en de belichting. 
Maar dit hoeft niet ! 

Tik op ‘ Finish!’ als je klaar bent. 

Sla het volgende scherm over door te 
tikken op ‘Cancel’. (voor deze opties 
moet je immers betalen) 

Tik in het nieuwe scherm op de knop 
‘More’ wanneer je een andere 
uitdrukking op het gezicht wilt: blij, 
droevig, boos, … 

 

 

Stap 6: Tekst opnemen  

Tik op de rode ‘Start-knop’ en spreek de 
tekst in. 

 

Tik op ‘Stop’ wanneer je klaar bent. 
Je kan je stem hoger of lager laten 
klinken door op ‘Pitch’ te tikken. 

 

Stap 7: Afspelen   

Bekijk je filmpje en tik op ‘Play’  of op 
‘Replay’. 

 

Stap 8 : Het resultaat doormailen of Opslaan 

Sla het filmpje op door te tikken op 
‘Share’.  

 Kies ‘Email a Video’ en mail je werk 
door. Vraag het e-mailadres aan de 
leerkracht. Typ bij ‘Onderwerp’ je 
naam. Klik op ‘Stuur’. 
 

 Of kies ‘Save a Video’. Tik daarna 
op ‘OK’. Je kan het filmpje nu 
terugvinden  in het fotoalbum van de 
iPad.        
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