STAPPENPLAN SONICPICS
Stap 1: vooraf
Verzamel de afbeeldingen
die je nodig hebt om je
verhaal te vertellen.

Dit kan op 2 manieren:
1. Zoek m.b.v. Safari een afbeelding in Google-Afbeeldingen en sla de
afbeelding op naar de fotorol van de iPad door je vinger ongeveer 1
seconde stil te houden en vervolgens te kiezen voor 'Bewaar
afbeelding'.
2. Neem foto's met de foto-app van je iPad. Deze foto's worden
automatisch in de filmrol opgeslagen.

Stap 2: starten met SonicPics
Open de app SonicPics

Duw 1 x op
‘New Project’.

Geef je project een titel en
een beschrijving. Hier kan je
je naam en klas invullen.
Stap 3: Foto en tekst toevoegen aan eerste dia
In het werkvenster staat de
eerste dia klaar.
Tik op de camera om je
eerste afbeelding toe te
voegen.
Zoek je afbeelding in de
filmrol en tik erop.
Of neem een foto: klik
onderaan op het fototoestel.
Klik op de blauwe knop
‘Done’.
De foto staat nu in je dia.
Klik op het tekstvak onder
de afbeelding die je
invoegde. Hier kan je je
afbeelding een titel en wat
tekst geven als
geheugensteuntje bij het
inspreken van je tekst
straks.
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Stap 4: Volgende dia’s maken
Klik op ‘Add Images’ om de
volgende dia aan te maken.

Net zoals in PowerPoint
worden je dia’s in de linker
kolom weergegeven.
Dia’s kan je van plaats
wisselen door te drukken
op de grijze streepjes
en de dia naar een andere
plaats te slepen.
Dia’s kan je verwijderen
door de dia naar rechts te
vegen en op delete te
tikken.

Stap 5: Tekst inspreken
Klik onderaan op de rode
knop.

In het volgende scherm zie
je in de rode balk de tijd
lopen.
Spreek je tekst in terwijl je
de dia’s wegveegt.

Tik terug op de rode knop
om te pauzeren.

Tik onderaan rechts om de
opname te beëindigen.
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Stap 6: Opslaan of opnieuw opnemen
Je kan de opname opslaan
door op ‘Save’ te tikken.
Is de opname niet gelukt
dan klik je op ‘Delete’.

Stap 7: Bekijk je opname
Klik op de play-knop om je
filmpje af te spelen.

Stap 7: Stuur je opname door of zet ze op de filmrol van de iPad
Tik op ‘Export’ om je filmpje
te exporteren.
Tik op ‘E-mail’ om je
resultaat door te mailen.
Let op, je bestand mag niet
te zwaar zijn, anders lukt het
doormailen niet.
Tik op ‘Save to Library’ om
je werk in de filmrol van de
iPad te plaatsen.
Als je vervolgens Dropbox
opent kan je het filmpje
uploaden naar de Dropboxmap die verbonden is aan je
iPad.
Belangrijk:
In het beginscherm van de
app staan de projecten. Je
kan elk project nog opnieuw
bewerken.
Aan de rechterkant kan je
tikken op ‘Recordings’ om
de opnames te bekijken.

Titel - Pagina 3

