
Nämä harjoitukset sopivat erinomaisesti 8–12-vuotiaille ja vähän vanhemmillekin. 
Klikkaa tai napauta mitä tahansa harjoitusta, niin saat näkyviin projektin kuvauksen.
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1. Päivä elämässä 
Kerro jonkin pienen esineen tarina. Asettele se eri paikkoihin, 
ota kuvia ja tee siitä persoonallinen. Siirrä kuvat albumiin, 
Keynote-esitykseen tai Clips-videoon. 
Aloita: Avaa valokuva, napauta Muokkaa ja ota sitten 
merkintätoiminto käyttöön napauttamalla kolmea pistettä 
oikeassa yläkulmassa. 

2. Valokuvasanat 
Lisää sanaan sisältöä täyttämällä se valokuvalla! Mieti jokin 
sana ja täytä sen kirjaimet kuvakirjaston kuvalla tai ota sitä 
varten uusi kuva Kamera-apilla. 
Aloita: Avaa Keynote, kirjoita valitsemasi sana ja korosta se. 
Napauta Muoto-painiketta, sitten Tekstin väri ja Kuva, ja valitse 
sitten Vaihda kuvaa. 

3. Vaikuttavat sanat 
Kerro tarina omalla äänelläsi ja äänitehosteilla. 
Käytä GarageBandissa ääniä ja yhdistä niitä kertomukseesi 
tavalla, joka johdattaa kuulijat mielikuvitukseesi. 
Aloita: Äänitä itseäsi ja kerro tarina. Lataa Lelulaatikko-
äänipaketti äänikirjastosta. Suodata äänipaketin perusteella, 
niin löydät lisättäväksi Lelulaatikko-silmukoita, jotka tukevat 
tallennettasi. 

4. Sarjakuvaaja 
Ota itsestäsi toiminnallinen kuvasarja, kun esimerkiksi juokset, 
hypit tai tanssit. Valitse parhaat kuvat ja muokkaa niitä oman 
tyylisi mukaisesti. 
Aloita: Ota useita valokuvia sarjana pitämällä Kamera-apissa 
suljinpainiketta painettuna. Valitse Kuvat-apissa paras otos ja 
säädä sitten valaistusta ja väriä sekä lisää suodatin. 

5. Esiinny 
Kuvaa muutaman muun kanssa lyhyt sketsi, jossa käytätte 
teleprompteria. Herättäkää hahmot todella henkiin asujen 
ja esitettyjen tunteiden avulla. 
Aloita: Kirjoita sketsi Pages-apissa. Napauta oikeassa 
yläkulmassa kolmea pistettä, napauta Esitystila ja aloita 
sitten  vieritys napauttamalla näyttöä. 

6. Kudoksia ja kuvioita 
Tee kuva-albumi ympärilläsi olevista kuvioista, joita on 
esimerkiksi vaatteissa, luonnossa tai parkkipaikan autoissa. 
Rajaa kukin kuva siten, että vain kuvio näkyy. 
Aloita: Kuvaa Kamera-apin avulla mahdollisimman monta 
kuviota. Muokkaa jokaista otosta Kuvat-apissa – rajaa niitä 
ja tee muita muutoksia. Napauta sitten Jaa-painiketta ja lisää 
kuva albumiin. 

 
7. Vaihda tarinakapulaa 
Tee kavereiden kanssa yhteistyötä kirjoitushaasteessa. 
Asettakaa ajastimet ja jatkakaa vuorotellen tarinaa 
erivärisillä fonteilla. 
Aloita: Aloita tarina Pages-apissa ja lopeta kirjoittaminen 
kiperään tilanteeseen, josta seuraava kirjoittaja voi jatkaa. 
Kutsu muita työstämään tarinaa yhdessä napauttamalla 
Tee yhteistyötä -painiketta. 

Tutustu 30 hauskaan, rakentavaan ja luovuuteen kannustavaan 
tehtävään, joita voit tehdä iPadin vakio-ominaisuuksilla (voit käyttää 
myös iPhonea). Nämä 8–12+-vuotiaille lapsille suunnitellut tehtävät 
ovat helposti mukautettavissa koko perheelle sopiviksi.

! Palaa

Luovuus kuuluu kaikille -kirjoissa on lisää hauskoja tehtäviä! 
Lataa nyt >

30 uutta luovuuteen kannustavaa tehtävää lapsille 

https://books.apple.com/fi/book-series/everyone-can-create/id1364129830
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8. Aika on nyt 
Organisoi päiväsi hälytysten avulla ja merkitse ne emojeilla. 
Aseta muistutuksia päiväsi tärkeille asioille, kuten lemmikin 
kanssa leikkimiselle tai aamutoimien tekemiselle. 
Aloita: Lisää hälytyksiä Kello-apin avulla ja vaihda sitten 
niiden nimiä sekä lisää emojeita. Voit myös valita hälytyksille 
haluamasi äänen. 

9. Oma brändisi 
Luo henkilökohtaisesta brändistäsi graafinen logo. 
Käytä siinä nimeäsi ja jotain symbolia, joka kuvaa sinua. 
Käytä kuvioita, tekstiä ja piirtämistä. 
Aloita: Luo uusi Keynote-projekti ja valitse jokin perusteema. 
Kun logosi on valmis, vie se kuvana ja jaa se koko 
maailman kanssa. 

10. Lelujen tarinat 
Luo satukirja, jonka tähtinä on leluja. Asettele lelut asentoihin 
ja ota kuvia niiden toiminnasta. Lisää otokset kirjaan ja äänitä 
niihin itseäsi puhumassa hahmojen äänillä. 
Aloita: Valitse Pages-apissa Kirjat-työpohja. Ota kuvia 
helposti median paikanvaraajien avulla. Lisää ääni 
sisäänrakennetun tallentimen avulla. Vie kirjasi EPUB-
muodossa ja jaa se muiden kanssa. 

11. Laadi turistikartta 
Kartoita kotikaupunkisi salaiset huippupaikat 3D-muodossa. 
Ota näyttökuva asuinalueestasi ja nimeä sitten 
lempipaikkasi sieltä. 
Aloita: Napauta Kartat-apissa Kartta-asetukset-painiketta 
ⓘ ja sitten Satelliitti. Napauta kartassa 3D. Ota näyttökuva 
ja merkitse tiettyjä paikkoja Kuvat-apin merkintätoiminnolla. 

12. Etsi inspiraatiota 
Luo piirros lähelläsi olevasta seinämaalauksesta tai muusta 
taideteoksesta, joka tekee sinuun vaikutuksen. Ota taideteoksesta 
kuva, jota käytät taustana, kun piirrät sen päälle omalla tyylilläsi. 
Aloita: Napauta tyhjässä Keynote-diassa näytön ylälaidassa 
olevaa sivellintä. Napauta Tausta ja sitten Kuva. Valitse sitten 
kuva kirjastostasi napauttamalla Vaihda kuvaa.  

13. Herää omaan tahtiisi 
Luo musiikkikappale GarageBandin silmukoiden avulla 
ja käytä sitä sitten aamuisin herätysäänenä. 
Aloita: Luo kappale, napauta Live Loops ja sitten Uusi. 
Etsi haluamasi Apple Loopsit ja vedä ne ruudukkoon. 
Kun kappale on valmis, jaa se soittoäänenä. Se tulee 
näkyviin Kello-apin äänivaihtoehtona. 

14. Hyppy, askel ja leikkaus 
Kuvaa hyppyleikkauksia sisältävä tanssivideo kavereiden ja 
perheenjäsenten kanssa. Laadi yksinkertaisia koreografioita, 
kuten käsien pyörittäminen tai lanteiden heilutus. Aseta liikkeet 
haluamaasi järjestykseen, opeta joku tekemään ne ja kuvaa 
sitten video. 
Aloita: Kuvaa Clips-apissa tanssijaa, joka tekee liikkeen ja 
pysähtyy sitten. Keskeytä tallennus. Vaihda tilalle toinen tanssija, 
joka aloittaa samalla liikkeellä ja tekee sitten muutaman lisää. 
Jatka, kunnes koko tanssikuvio on kuvattu. 

15. Näkymiä tulevaisuudesta 
Kuvittele päämääriäsi ja suunnitelmiasi tulevaisuuden varalle 
ja herätä ne sitten henkiin piirrospohjalla. Lisää valokuvia, 
piirroksia, tekstiä, muotoja – mitä tahansa, mikä välittää 
viestin siitä, mitä näet tulevaisuudessasi. 
Aloita: Luo Numbers-dokumentti ja valitse tyhjä valkoinen 
tai musta työpohja. Tyhjennä piirrospohja napauttamalla 
vasemman yläkulman ympyrää ja napauttamalla Poista. 

30 uutta luovuuteen kannustavaa tehtävää lapsille ! Palaa



16. Leikkaa, liitä ja kerrosta 
Tee elämästäsi kollaasi. Aloita valokuvasta, jossa on jokin 
lempipaikkasi. Lisää kuvia perheestä, lemmikeistä tai esineistä 
ja poista sitten niiden taustat. Liitä mukaan tekstiä ja piirroksia. 
Aloita: Vaihda Keynote-dian taustaksi maisema kuvakirjastostasi. 
Lisää muita kuvia ja tee sitten kollaasi valmiiksi Pika-alfan ja 
piirrostyökalujen avulla. 

17. Tervehdys 
Luo lyhyt video, jossa tervehdit katsojaa useilla eri kielillä. 
Opi sanat Sirin avulla. Lisää klippeihin live-tekstitystä sekä 
emojeita ja tarroja, jotka painottavat sanomaa. 
Aloita: Napauta Clips-apissa Live-tekstitys-painiketta 
ja valitse sitten tekstin tyyli. Tallenna itseäsi, kun tervehdit. 
Valitse toinen kieli napauttamalla maapalloa. 

18. Piirrä koodilla 
Visualisoi koodia käyttämällä sitä luovan graafisen elementin 
luomisessa Swift Playgrounds -apissa. 
Aloita: Avaa Swift Playgrounds -apissa Spirals-playgroundin 
Leikkituokio-sivu. Luo jokin hauska muoto ja ota näyttökuva. 
Tee sitten muodosta taidetta merkintätoiminnolla. 

19. Hyväsydäminen maailma 
Ota valokuva ystävällisestä viestistä luonnon avulla. 
Mene ulos ja järjestä kiviä, lehtiä tai risuja siten, että ne 
muodostavat huomaavaisen viestin. Kuvaa sitten luomuksesi 
kiinnostavasta kulmasta. 
Aloita: Ota Kamera-apin avulla kuva lintuperspektiivistä. 
Säädä sitten kuvan valoisuutta ja värejä, rajaa sitä tai 
lisää suodatin. 

20. Luo biitti 
Tuota rap-kappale GarageBandissa. Kirjoita riimejä jostain 
lempiaiheestasi, rakenna biitti ja äänitä sitten räppisi biitin päälle. 
Aloita: Luo kappale. Valitse Drummer ja sitten haluamasi 
rumpali. Napauta toistopainiketta ja säädä asetuksia. 
Lisää raitanäkymässä raita. Pyyhkäise äänitykseen, 
napauta Ääni ja äänitä sitten räppisi Puhdas-esiasetuksella. 

21. Animoi muotokuva 
Muuta muotokuva GIF-animaatioksi. Piirrä Keynotessa, 
monista dia ja muuta sitten uutta diaa hieman niin, että saat 
näkyviin liikettä. Toista tämä vaihe niin monta kertaa, että 
muotokuvan liike on valmis. 
Aloita: Luo projekti valitsemalla jokin perusteema. Lisää tyhjä 
dia ja piirrä animaation ensimmäinen ruutu. Monista dia 
napauttamalla sitä rakennenäkymässä. Napauta Kopioi 
ja liitä se sitten dian alle. 

22. Kotikaupungin mysteeri 
Luo traileri elokuvasta, jossa lähdetään suorittamaan jotain 
tehtävää naapurustossasi. Kirjoita käsikirjoitus Pages-apissa. 
Aloita: Luo uusi iMovie-projekti ja napauta Traileri. 
Valitse Tutkimusmatka-teema ja lisää sitten traileriin 
videoklippejä sekä valokuvia. 

30 uutta luovuuteen kannustavaa tehtävää lapsille ! Palaa
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23. Maailman ympäri 
Laadi matkustustoiveistasi diaesitys. Tutki kaupunkeja 
taivaalta. Lisää sitten diakuviin sanoja ja muotoja, 
jotka kuvaavat matkojasi. 
Aloita: Etsi Kartat-apissa jokin suurkaupunki, kuten Rooma 
tai Tokio. Napauta Flyover ja sitten Aloita kaupunkikierros. 
Nappaa kierroksen aikana näyttökuvia ja lisää ne diaesitykseen. 

24. Yksi, two, tres 
Opi GarageBandin avulla laskemaan kymmeneen muilla kielillä. 
Etsi ja toista Lelulaatikko-äänipaketista ääneen puhuttuja 
numeroita. 
Aloita: Avaa uudessa projektissa silmukkaselain, suodata 
äänipaketin perusteella ja valitse Lelulaatikko. Syötä sitten 
kieli Etsi Apple Loopseja -kenttään. 

25. Kykyjenetsintäkilpailu 
Järjestä kykyjenetsintäkilpailu FaceTime-ryhmäpuheluiden 
avulla. Värvää mukaan kavereita, päätä päivä ja aika ja polkaise 
sitten show käyntiin! 
Aloita: Aloita Viestit-apissa ryhmäkeskustelu ja lisää mukaan 
kaikki, jotka haluat mukaan kykyjenetsintäkilpailuun. Aloita 
FaceTime-ryhmäpuhelu napauttamalla näytön ylälaidassa 
olevia yhteystietoja ja sitten FaceTimea. 

26. Kiitä auttajaa 
Luo henkilökohtainen kiitoskortti jollekulle, jota arvostat. 
Käytä omaa valokuvaa ja viestiä. 
Aloita: Luo Pages-apissa dokumentti, napauta Työpohja 
ja valitse sitten kuvakorttityöpohja. Kun korttisi on valmis, 
vie se PDF-muodossa jakamista varten. 

27. Näytä todelliset värisi 
Tee selfiestä klassista poptaidetta. Pidä hauskaa eri 
taustavärien ja kirkkaiden korostusten avulla. 
Aloita: Lisää Kuvat-apissa selfieen Noir-suodatin ja lisää 
sitten kontrastia. Lisää kuva Keynoteen. Poista Pika-alfan 
avulla kuvan tausta ja korvaa se eri väreillä. Lisää korostukset. 

 
28. Kerro säästä 
Kerro sääennusteesi lyhyessä videossa. Aloita näyttökuvalla 
Sää-apista. Käytä rekvisiittaa ja ota kuvia sekä tallenna klippejä, 
jotka kertovat katsojille, miten päivään pitää varautua. 
Aloita: Kuvaa Kamera-apin avulla video ja yhdistä sitten 
siihen kuvia ja muita videoita Clips-apissa. Lisää liikettä 
kuvaavia tarroja sekä säätä kuvaavaa musiikkia. 

29. Uudelleenmiksaa silmukoita 
Luo kappale kuin musiikkituottaja. Aloita mieleisestä 
Live Loops -työpohjasta ja kehitä sitten oma sovituksesi. 
Aloita: Valitse GarageBandissa Live Loops -työpohja. 
Esikuuntele sovituksessasi käytettäviä ääniä napauttamalla soluja. 
Kun kaikki on kohdallaan, tallenna esitys. 

30. Tästä minä pidän 
Jaa jokin sinulle tärkeä projekti luovassa mediassa, joka herättää 
sen parhaiten henkiin. Voit esimerkiksi kuvata rakkauttasi 
luontoon kameran linssin läpi tai tehdä podcastin perheesi 
historiasta. 
Aloita: Lataa Luovuus kuuluu kaikille -ohjelman suunnittelun 
harjoituskirja, jonka avulla voit ilmaista suosikkiasioitasi ja 
jakaa ne muiden kanssa.

30 uutta luovuuteen kannustavaa tehtävää lapsille  |  TM ja © 2020 Apple Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. ! Palaa
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