
Tworzenie mówiącego awatara w Voki.com. 

Za pomocą voki możemy stworzyć mówiącą postać (człowieka, zwierzęcia).  

 Sami zdecydujemy o jego/jej wyglądzie, a przede wszystkim o tym, co będzie mówił/a - wystarczy 
wpisać tekst, wybrać język, głos i gotowe. 

Przykłady zastosowań na lekcji:  

 wszystkie przedmioty - awatar przedstawia cele lekcji,  

 język polski: bohater mówi swój książkowy tekst, uczeń ma zgadnąć kim jest ta postać,  

 historia: uczeń/uczennica ma odgadnąć postać historyczną,  

 język obcy: awatar prawidłowo wypowiada słowa w każdym języku jaki wybierzemy,  

 i itd... przyroda - pies opowiada o ssakach:) 
 

1. Rozpoczynamy pracę z Voki.com 
 

 

2. Tworzymy awatara 
 

 

Tworzymy nowego awatara Przeglądamy utworzone wcześniej awatary. 

Jeżeli masz już konto zaloguj 

By rozpocząć należy założyć konto na Voki.com. 

1. Rozpoczynamy pracę z Voki.com
1. Rozpoczynamy pracę z Voki.com

Zaloguj się

Gdy logujesz się pierwszy raz

Gdy masz już konto

1.1. Logowanie



 

 

2.1 Wybór postaci. Postać można dostosować do swoich potrzeb.  

 

  

Wybieramy i dostosujemy postać. 

Dajemy głos dla postaci.  

Kończymy pracę. Publikujemy awatara.  

2. Tworzymy awatara
Tworzymy nową postać (awatara)

2.1. Wybieramy i dostosowujemy postać

2.2. Dodajemy głos
2.3. Dopasowujemy tło



 

2.2 Głos może zostać dodany poprzez nagranie, Wpisanie tekstu, lub wczytanie pliku.  

 

 

2.3 Należy dopasować tło do postaci.  

 

Po wyborze i dostosowaniu wyglądu, głosu i tła postaci kończymy pracę

2.1. Po wyborze postaci możemy dostosować wygląd do własnych potrzeb 
wybierając z dostępnych możliwosci.

2.2.2.2. Głos można dodać przez nagranie (telefon), wpisanie tekstu albo 
wybór gotowego pliku

 przez2.2. Głos możemy dodać na cztery sposoby: dzwoniąc na podany numer 
(ikona telefonu- niewskazane), wpisanie tekstu (można wybierać wymowę 
z różnych krajów), nagranie się przez mikrofon lub wybór gotowego nagrania
z komputera.

2.3. Dostosowujemy tło wybierając z listy.

2.4. Po zakończeniu personalizacji można sprawdzić działanie awatara za 
pomocą strzałki na twarzy awatara. Jest tam też suwak natężenia dźwięku.

2.5. Po zatwierdzeniu każdego elementu awatara należy swoje dzieło 
opublikować- "Publish". Przed całkowitą publikacją należy nadać nazwę 
awatarowi.



 

 

2.4 Dopasowanie kolorystyki ramki do awatara.  

 

2.5 Publikacja awatara. Wymagane jest nazwanie postaci.  

 

Przy kolejnym logowaniu zobaczymy listę utworzonych prędzej 
awatarów. Można je odtworzyć, przesłać dalej, poprawić lub 
wykasować

Wylogowujemy się klikając trybik

KONIEC



 

3. Wykorzystanie awatara w praktyce.  
 

 

 

 

  

Moje Voki 

Publikowanie awatara na innych stronach. 

Wybieramy rozmiar 

Możemy skopiować i wkleić 
link do naszego awatara.  
innych stronach. 

Możemy kopiując i wklejając 
w odpowiednie miejsce,  
osadzić awatara na swojej 
stronie internetowej lub blogu  



 

3.1 Przykład stworzenia własnej strony z awatarem.   
 

1. Wklejam kod z Voki.com do notatnika. 

 

 

2. Wybieram opcję zapisz jako. 

 

 

3. Plik zapisuje jako *.html ( znak * oznacza dowolną nazwę pliku).  
Uwaga.  
By poprawnie zapisać stronę html należy wybrać rodzaj pliku: Wszystkie pliki 

 
 

4. Po uruchomieniu pliku w przeglądarce pojawi się nasz awatar.  
 

 


