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ChatterPix Kids 
 

Użytkownik aplikacji ma możliwość bezpłatnego wykreowania dowolnej ilości animacji głosowej 

wybranych przez siebie zdjęć lub ilustracji, a następnie udostepnienie ich w formacie pliku mp4. 

Korzystanie z narzędzia wymaga pobrania aplikacji dostępnej za pomocą:  

 

 

App Store: https://apps.apple.com/us/app/id734046126?ign-mpt=uo%3D8 

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.duckduckmoosedesign.cpkids&hl=pl 

 

Tworzenie animacji 

 

Intuicyjny interfejs użytkownika sprawia, że korzystanie z narzędzia jest szybkie i efektowne. 

 

Po kliknięciu ikony aplikacji ChatterPix Kids użytkownik dokonuje wyboru pomiędzy wykonaniem 

zdjęcia obiektu poddawanemu animacji (TAKE PHOTO) a pobraniem zdjęcia z galerii telefonu lub 

tabletu (GALLERY). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po nakierowaniu kamery telefonu na wybrany obiekt należy skorzystać z przycisku zdjęcia (żółta 

strzałka). Możliwe jest odwrócenie obrazu kamery (różowa strzałka) i przechwycenie obrazu od frontu 

– po naciśnięciu przycisku zdjęcia. Na tym etapie istnieje możliwość przejścia do galerii zdjęć 

znajdującej się na urządzeniu, korzystając z przycisku galerii (czerwona strzałka). 

 

https://apps.apple.com/us/app/id734046126?ign-mpt=uo%3D8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.duckduckmoosedesign.cpkids&hl=pl
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Pobrane z galerii zdjęcie pojawia się w ekranie aplikacji.  

Potwierdzamy wybór zdjęcia poprzez sygnalizację chęci przejścia do kolejnego etapu (przycisk NEXT) 

lub wracamy do etapu wyboru zdjęcia (przycisk BACK).  

Przed wykonaniem nagrania niezbędne jest określenie miejsca, w którym na zdjęciu pojawią się usta. 

W tym celu należy palcem przesunąć po płaszczyźnie ekranu dokładnie w preferowanym miejscu. Jeśli 

efekt czynności satysfakcjonuje użytkownika, może przejść do etapu nagrania wciskając przycisk 

mikrofonu, lub wrócić do edycji linii ust (korzystając z przycisku BACK). 

Wciśnięcie przycisku mikrofonu uruchamia odliczanie („Record in… 3, 2, 1 - Go!”), a następnie 

wykorzystania maksymalnie 30 sekund na nagranie głosowe do animacji. Nagranie zatrzymujemy 

przyciskiem stop (ikona kwadratu). Możemy je odsłuchać (ikona trójkąta) i akceptować przyciskiem 

NEXT lub wykonać nagranie ponownie (wykorzystując przycisk mikrofonu). 
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W kolejnym etapie użytkownik decyduje o dodatkowych ozdobnikach animacji. 
 

Ma do dyspozycji kilka filtrów (Filter), dodatki w postaci nalepek do postaci (Sticker) oraz różnorodne 

ramki (Frame). Można wrócić do pierwotnej niefiltrowanej wersji zdjęcia oraz kasować i dobierać 

dodatki i ramki (wykorzystując przycisk kosza). Do animacji można dodać krótki tekst, zapisany 

wybraną przez siebie czcionką (Text). 

Wybór filtra, nalepki, ramki lub tekstu jest nieobowiązkowy. Przejście do kolejnego etapu, po 

dokonaniu wyboru potwierdzamy przyciskiem NEXT. 

 

Kreację animacji kończy jej ostateczne odsłuchanie (ikona trójkąta), a następnie eksportowanie do 

pliku mp4. Eksportowanie do pliku wybieramy przyciskiem (żółta strzałka) i oczekujemy na 

wyświetlenie komunikatu „Export complete!”. Plik animacji jest wówczas dostępny w galerii 

telefonu/tabletu i stamtąd gotowy do udostępniania odbiorcom.  

 


