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Nämä harjoitukset sopivat erinomaisesti 4–8-vuotiaille ja vähän vanhemmillekin. 
Klikkaa tai napauta mitä tahansa harjoitusta, niin saat näkyviin projektin kuvauksen.
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1. Anna jollekin kasvot 
Ota kotona tai ulkona valokuva jostain tavallisesta kohteesta ja 
muunna se hahmoksi piirtämällä sen päälle merkintätoiminnolla. 

Aloita: Avaa valokuvasi, napauta Muokkaa ja ota sitten 
merkintätoiminto käyttöön napauttamalla kolmea pistettä 
oikeassa yläkulmassa. 

2. Kuvaa nopeutettu video 
Säädä iPad kuvaamaan nopeutettu video siitä, kun rakennat 
linnoituksen, valmistat välipalaa, keräät lelusi tai katselet, 
kun jääpala sulaa. 

Aloita: Valitse Kamera-apissa Nopeutettu-tila. Aloita tallennus 
napauttamalla tallennuspainiketta ja lopeta tallennus napauttamalla 
sitä uudestaan.  

3. Tee väritysarkkeja  
Ota muutama hauska valokuva ja luo sitten omia väritysarkkejasi 
muuntamalla ne mustavalkoisiksi. Lisää väriä käyttämällä 
merkintätoimintoa. 

Aloita: Avaa kukin valokuva, napauta Muokkaa ja käytä jotain 
mustavalkoisista suodattimista. Tee vielä enemmän ja luo kirja 
käyttämällä työpohjaa Pages-apissa. 

4. Kuvaa nimesi  
Ota valokuva nimesi jokaisesta kirjaimesta etsimällä ne kirjoista 
tai kylteistä. Yhdistä ne ja muodosta nimesi värikkäänä kollaasina. 

Aloita: Rajaa kirjaimet Kuvat-apissa ja lisää siten kukin valokuva 
Keynote-tiedostoon oikeassa järjestyksessä. 

5. Lähde valokuvauskävelylle  
Valitse päivän väri tai kirjain ja ota valokuvia asioista, jotka ovat 
kyseisen värisiä tai alkavat kyseisellä kirjaimella. Yhdistä ne 
sitten kollaasiksi tai videoksi. Yritä saada aikaan sateenkaari 
tai aakkoset kokonaisuudessaan!  

Aloita: Lisää kunkin värin tai kirjaimen valokuvat diaan Keynote-
apissa. Voit myös lisätä kunkin valokuvan Clips-appiin ja äänittää 
puhettasi, kun sanot värit tai kirjaimet ääneen.   

6. Näe väri hidastettuna 
Tallenna hidastettu video siitä, kun elintarvikeväripisarat 
tippuvat veteen. Käytä ensin päävärejä ja sekoita niitä 
sitten välivärien luomiseksi.  

Aloita: Valitse Kamera-apissa hidastettu videokuvaus 
ja aloita tallennus.  

7. Ilmaise mielialasi emojein 
Piirrä ympyrä ja lisää sitten hassut silmät, iloinen naama tai 
kulmakarvat mielialasi mukaan. Voit myös lisätä kuvioita ja 
kuvia ja jakaa emojin sitten ystävillesi!  

Aloita: Lisää kuvat Keynote-diaan ja napauta sitten plus-merkkiä, 
niin pääset käyttämään piirustustyökaluja. Voit myös aloittaa 
käyttämällä kuvioita ja sitten koristella emojilla. 

 
8. Tee kuvakäsikirjoitus 
päiväohjelmastasi 
Ota kustakin normaaleista toimistasi valokuva. Yhdistä 
valokuvat ja lisää kullekin toimelle otsikko, aika ja valintaruutu. 
Tee merkinnät päivittäin! 

Aloita: Lisää valokuvasi diaan Keynotessa, lisää tekstiä 
ja valintaruutuja ja vie se sitten kuvaksi, josta voit ruksia 
tekemäsi toimet. 

9. Kalenteri yhdessä 
Lataa tämä hauska työpohja, niin pysyt selvillä päivistä, kuukausista, 
vuodenajoista, säästä, lämpötilasta ja jopa mielialastasikin!  

Aloita: Avaa dokumentti Keynote- apilla. Kopioi nimiöt ja sijoita 
ne oikeaan kohtaan kalenterissa. 

Tutustu 30 hauskaan, rakentavaan ja luovuuteen kannustavaan tehtävään, 
joita voit tehdä iPadin vakio-ominaisuuksilla (voit käyttää myös iPhonea). 
Nämä 4–8-vuotiaille lapsille suunnitellut tehtävät ovat helposti mukautettavissa 
koko perheelle sopiviksi.

30 luovuuteen kannustavaa tehtävää lapsille

Luovuus kuuluu kaikille -opas varhaiskasvatuksen opettajille sisältää lisää hauskoja tehtäviä! 
Lataa nyt >
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10. Etsi kuvioita luonnosta  
Ota ulkona valokuva ja käytä sitten merkintätoimintoa ja 
piirrä ääriviivat kaikille kuvioille, jotka löydät valokuvasta.  

Aloita: Avaa valokuvasi, napauta Muokkaa ja ota sitten 
merkintätoiminto käyttöön napauttamalla kolmea pistettä 
oikeassa yläkulmassa.  

11. Laadi yksinkertainen kirja  
Keksi jokin tarina. Ota valokuvia tai videoita, jotka kuvaavattarinan 
eri osia. Luo kirja käyttämällä kutakin valokuvaa tai videokohtausta 
ja käytä lisäksi kuvatekstejä. Koristele se sitten piirustuksilla, 
kuvioilla tai emojikuvilla.  

Aloita: Lisää valokuvasi ja videosi kirjatyöpohjaan käyttämällä 
Pages-appia. 

12. Kerro tarina kuvioiden avulla 
Lisää Kuviot-valikosta kuvioita tyhjälle sivulle ja luo tarina 
järjestelemällä ne uudelleen. Kokeile järjestää samat kuviot 
uudelleen ja luoda siten kolme erilaista tarinaa.  

Aloita: Avaa Kuviot-valikko napauttamalla Pages-apin 
oikeassa yläkulmassa olevaa plus-merkkiä. Järjestä kuviot 
uudelleen vetämällä. 

13. Äänitä uutishaastatteluja 
Pidä hauskaa äänittämällä itseäsi, kun kysyt kysymyksiä ja 
vastaat niihin. Käytä erilaisia äänitehosteita ja puheääniä ja 
muuntaudu avaruusolioksi, joka kertoo ulkoavaruuden sään, 
tai oravaksi, joka raportoi pähkinävarannoista pihalla. 

Aloita: Käytä GarageBand-apin äänitallennintoimintoa.  

14. Laadi sarjakuva 
Ota kuva itsestäsi ja kustakin suosikkilelustasi sarjakuvan 
hahmoina. Yhdistä valokuvat videoksi, muunna ne käyttämällä 
sarjakuvasuodatinta ja tallenna, kun kerrot tarinan. 

Aloita: Pidä Clips-apin tallennuspainiketta painettuna, niin 
pääset tuomaan kunkin hahmon valokuvan Kuvista. Napauta 
kutakin klippiä ja käytä sarjakuvasuodatintehostetta. 

15. Hae vastauksia kysymyksiisi 
Onko sinulla jotain kysyttävää? Esimerkiksi miksi taivas on sininen? 
Tai kuinka paljon elefantti painaa? Anna Sirin etsiä vastaus.  

Aloita: Sano iPadiin ”Hei Siri”. 

16. Palaa ajassa taaksepäin 
Etsi jokin vanha valokuva. Luo näkymä uudelleen, ota siitä kuva 
ja käytä sitten mustavalkosuodatinta, niin saat kuvan näyttämään 
siltä kuin se olisi menneisyydestä.  

Aloita: Avaa valokuvasi, napauta Muokkaa ja sitten kolmea alaosassa 
olevaa ympyrää, niin pääset käyttämään suodattimia.  

17. Kirjoita rakkauskirje planeetalle 
Ota, etsi tai piirrä kuva suosikkipaikastasi. Lisää tekstiruutuja tai 
äänitallenne, jossa kerrot, miksi paikka on sinulle rakas ja miten 
aiot pitää siitä huolta.  

Aloita: Lisää valokuvasi Pages- tai Keynote-appiin. Napauta 
plus-merkkiä ja valitse Tallenna ääntä tai valitse Kuviot ja lisää 
tekstiruutu. 

18. Tee kertotaululaskennasta hauskaa 
Äänitä itseäsi, kun lasket ääneen numeroita 2:n, 5:n tai 
10:n kerrannaisina. Käytä hauskoja puheäänitehosteita, 
joilla saat itsesi kuulostamaan hirviöltä tai robotilta. 

Aloita: Käytä GarageBand-apin äänitallennintoimintoa. 

 
 
19. Tee kuviosarjoja 
Lisää tyhjälle sivulle kahden tai kolmen kuvion sarja ja luo siten 
kuviosarja. Toista kuviosarja uusilla kuvioilla ja harjoittele sitten 
kunkin kuvion tunnistamista ja sen ääriviivojen piirtämistä. 

Aloita: Napauta Pages-apissa plus-merkkiä, niin pääset käyttämään 
Kuviot-valikkoa ja lisäämään kuvioita. Järjestä kuviot kuviosarjaksi 
vetämällä. Napauta plus-merkkiä uudelleen, niin pääset käyttämään 
piirustustyökalua ja piirtämään ääriviivat kuvioiden päälle.  

30 luovuuteen kannustavaa tehtävää lapsille 
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20. Lähde aarteenmetsästykselle 
Käytä tätä työpohjaa ja luo oma metsästysluettelosi korvaamalla 
kunkin ruudun kohteet eri muodoilla tai kuvilla. 

Aloita: Avaa työpohja Keynote-apissa. Avaa Kuviot-valikko 
napauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa plus-merkkiä ja 
korvaa kunkin ruudun kohteet haluamillasi kuvioilla. Voit korvata 
ne myös emojeilla. 

21. Keskittyminen 
Kirjoita lauseita käyttämällä vain emojeja tai kuvioita ystävän tai 
sisaruksen kanssa. Jakakaa vihjeenne toisillenne ja ratkaiskaa 
ne vuorotellen.  

Aloita: Avaa Pages-apissa dokumentti ja napauta näppäimistön 
vasemmassa alakulmassa olevaa maapalloa, niin saat emojin 
näkyviin. Napauta oikeassa yläkulmassa olevaa henkilökuvaketta, 
niin voit tehdä yhteistyötä kaverin kanssa. 

22. Kalteva tyynytorni 
Rakenna tyynyistä torni ja kuvaa hidastettu video siitä, 
kun torni sortuu.  

Aloita: Valitse Kamera-apissa hidastettu videokuvaus 
ja aloita tallennus.  

23. Poseeraa, kahdesti 
Pyydä jotakuta perheenjäsentä ottamaan panoraamavalokuva, 
jossa olet ensimmäisessä kuvassa. Juokse päätyyn niin, 
että näyt valokuvassa kaksi kertaa. 

Aloita: Aloita kameran ruudun vasemmalta puolelta ja juokse 
sitten kuvaajan takaa niin, että tupsahdat kuvaan oikealta puolelta. 

24. Lähetä kukkia 
Käytä kuvioita ja loihdi 
kukkakimppu. Lisää tekstiä 
ja lähetä se postikorttina 
jollekulle tärkeälle.  

Aloita: Avaa Kuviot-valikko 
napauttamalla Pages-apin 
oikeassa yläkulmassa 
olevaa plus-merkkiä. 
Vie jaettavaksi kuvaksi. 

25. Naura 
Pyydä Siriä kertomaan vitsi. 
Aloita: Sano iPadiin ”Hei Siri, kerro vitsi”.  

26. Kurkota tähtiin 
Makaa maassa niin, että katsot ylöspäin. Ota sarjakuvaustilassa 
valokuvia, kun joku perheenjäsenistäsi hyppää ja kurkottaa tähtiin. 
Ylöspäin kuvattaessa kuvakulma saa kuvan näyttämään siltä, 
kuin hän koskettaisi taivasta. 

Aloita: Pidä suljinpainiketta painettuna, niin voit ottaa useita 
valokuvia sarjakuvaustilassa. Napauta Muokkaa ja valitse kuva, 
jossa hyppääjä on mahdollisimman korkealla.  

27. Ryhdy taiteilijaksi 
Ota valokuva itsestäsi tai suosikkilelustasi. Piirrä ääriviivat 
valokuvan päälle ja poista sitten valokuva, niin saat 
taideteoksesi näkyviin. 

Aloita: Lisää valokuvasi tyhjään diaan Keynotessa. Napauta 
plus-merkkiä, niin voit käyttää piirustustyökalua ja piirtää ääriviivat 
valokuvasi päälle. Tallenna se kuvana, kun olet valmis.  

28. Käytä ääntäsi 
Käytä Sanelinta ja luo ääniviesti, niin voit jakaa hauskan vitsin 
ystävälle, lähettää kutsun virtuaaliseen leikkiin tai vain sanoa moi!  

Aloita: Äänitä viesti Sanelin-apissa ja jaa se sitten käyttämällä 
Viestit- tai Mail-appia. 

29. Laita asiat järjestykseen 
Ota kuva jonkin jokapäiväisen toimen jokaisesta vaiheesta. Voit 
esimerkiksi pestä kädet: avaa hana, ota saippuaa käsiin, hankaa 
käsiä yhteen, huuhtele ja kuivaa. Aseta valokuvat järjestykseen 
toimintasarjan luomiseksi. Opit juuri ensimmäisen 
koodauskäsitteesi! 

Aloita: Lisää valokuvasi Keynote- tai Clips-appiin ja järjestä 
ne oikeaan järjestykseen. Clips-apissa voit tehdä lyhyen videon, 
joka sisältää musiikkia, tekstejä ja tarroja. 

30. Räätälöi valokuva 
Ota omakuva ja piirrä sen päälle käyttämällä merkintätoimintoa 
ja anna persoonallisuutesi loistaa. Onko sinulla viitta tai siivet? 
Ehkäpä yksisarvisen sarvi? Vihreitä raitoja hiuksissa? 

Aloita: Avaa valokuvasi, napauta Muokkaa ja ota sitten 
merkintätoiminto käyttöön napauttamalla kolmea pistettä 
oikeassa yläkulmassa. 

30 luovuuteen kannustavaa tehtävää lapsille 
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