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Disse aktivitetene er kjempefine for barn på 4–8+ år.
Klikk eller trykk på hvilken som helst aktivitet for å se prosjektbeskrivelsen.

?
??

Utforsk 30 morsomme, konstruktive og kreative aktiviteter du kan gjøre
med iPadens innebygde funksjoner (du kan også bruke en iPhone).
Disse aktivitetene er laget for førskolebarn, men kan enkelt tilpasses
hele familien.

Du finner flere
morsomme
aktiviteter i Al
le kan tenke
kreativt: Lære
rveiledning
for unge elever
!
Last ned nå >

1. Personifiser noe

5. Gå på fototur

Ta et bilde av en ting hjemme eller utendørs, og tegn på den
med Merking for å gi den en personlighet.

Velg dagens farge eller bokstav og ta bilder av ting i den fargen
eller med den forbokstaven. Sett dem sammen i en kollasj eller
video. Prøv å lage en regnbue eller hele alfabetet!

Kom i gang: Åpne bildet, trykk på Rediger, og trykk så på de
tre prikkene øverst til høyre for å bruke Merking.

Kom i gang: Legg til bildene av hver farge eller bokstav
i et lysbilde i Keynote-appen. Eller legg til hvert bilde i Clips
og ta opp at du sier fargene eller bokstavene.

6. Se farger i sakte film
Film en video i sakte film av konditorfarge som faller ned i vann.
Ta primærfargene først før du blander dem sammen for å lage
sekundærfarger.
Kom i gang: Velg Sakte-modus i Kamera-appen og trykk
på opptaksknappen.

2. Film en video i tidsforløp
Gjør klar iPaden til å filme en video i tidsforløp mens du bygger
et fort, lager favorittmaten din, rydder bort lekene dine eller
ser på at en isbit smelter.
Kom i gang: Velg Tidsforløp-modus i Kamera-appen. Trykk på
opptaksknappen for å filme, og trykk på den en gang til når du
er ferdig.

7. Si det med en emoji
Tegn en sirkel og legg til tullete øyne, et smilende ansikt eller
øyenbryn som viser hvordan du føler deg. Du kan også legge
til figurer eller bilder før du deler det med vennene dine!
Kom i gang: Legg til bildene i et Keynote-lysbilde og trykk på
plusstegnet for å bruke tegneverktøyene. Du kan også bruke
figurer for å komme i gang før du dekorerer med emojier.

3. Lag fargeleggingsark
Ta noen morsomme bilder og gjør dem svart-hvitt for å lage
dine egne fargeleggingsark. Bruk Merking til å fargelegge.
Kom i gang: Åpne hvert bilde, trykk på Rediger, og bruk et av
svart-hvitt-filtrene. Du kan til og med lage en bok med en mal
i Pages-appen.

4. Gjør navnet ditt til et bilde
Ta et bilde av hver bokstav i navnet ditt ved å finne dem
i bøker eller på skilt. Sett dem sammen for å stave navnet
ditt i en fargerik kollasj.
Kom i gang: Beskjær bokstavene i Bilder-appen og legg
til hvert bilde i en Keynote-fil i riktig rekkefølge.

8. Lag en storyboard av dagen din
Ta bilder av ting som viser det du gjør hver dag. Kombiner
bildene og legg til en tittel, et tidspunkt og en avkrysningsrute
for hver ting. Kryss dem av hver dag!
Kom i gang: Legg til bildene i et lysbilde i Keynote, legg til
tekst og avkrysningsruter, og eksporter det som et bilde du
kan bruke til å krysse av det du gjør.

9. Lag en kalender sammen
Last ned denne morsomme malen som forteller dagene,
månedene, årstidene, været, temperaturen og til og med
hvordan du føler deg!
Kom i gang: Åpne dokumentet med Keynote-appen. Kopier
etikettene og lim dem inn på riktig sted i kalenderen.
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10. Finn figurer i naturen

15. Få svar på det du lurer på

Ta et bilde utendørs og bruk Merking til å tegne rundt alle
figurene du finner i bildet.

Har du noe du lurer på? Som hvorfor himmelen er blå?
Eller hvor mye en elefant veier? Siri kan finne svaret.

Kom i gang: Åpne bildet, trykk på Rediger, og trykk så på
de tre prikkene øverst til høyre for å bruke Merking.

Kom i gang: Si «Hei, Siri» til iPaden.

16. Gå tilbake i tid
Finn et gammelt bilde. Still deg opp så du gjenskaper øyeblikket,
ta et bilde, og bruk et svart-hvitt-filter så det ser ut som det er
fra fortiden.
Kom i gang: Åpne bildet, trykk på Rediger, og trykk på de tre
sirklene nederst for å bruke filtre.

17. Skriv et kjærlighetsbrev til jorda
Ta, finn eller tegn et bilde av favorittstedet ditt. Legg til
tekstbokser eller et taleopptak som forteller hvorfor du
er glad i det, og hvordan du skal ta vare på det.

11. Lag en enkel bok
Dikt opp en historie. Ta bilder eller film videoer som viser
forskjellige deler av den. Lag en bok med hvert bilde eller hver
videoscene sammen med undertekster som forteller historien.
Så kan du pynte den med tegninger, figurer eller emojier.
Kom i gang: Legg til bildene og videoene i en bokmal med
Pages-appen.

Kom i gang: Legg til bildet i Pages- eller Keynote-appen.
Trykk på plusstegnet for å velge Ta opp lyd, eller velg
Figurer og legg til en tekstboks.

18. Gjør gangetabellen morsom
Ta opp at du ramser opp 2-gangen, 5-gangen eller 10-gangen.
Bruk de morsomme stemmeeffektene så du får en monstereller robotstemme.
Kom i gang: Bruk lydopptakeren i GarageBand-appen.

12. Fortell en historie med figurer
Legg til mange forskjellige figurer fra Figur-menyen på et
blankt ark og sett dem sammen så de forteller en historie.
Prøv å bytte om på de samme figurene så de forteller tre
forskjellige historier.
Kom i gang: Trykk på plusstegnet øverst til høyre i Pagesappen for å åpne Figur-menyen. Dra figurene rundt for å
stokke dem om.

13. Ta opp nyhetsintervjuer
Ha det gøy med å ta opp at du stiller og svarer på spørsmål.
Bruk forskjellige lyder og stemmer, bli et romvesen som gir
værmeldingen i verdensrommet, eller et ekorn som rapporterer
om nøtteinnsamlingen utendørs.
Kom i gang: Bruk lydopptakeren i GarageBand-appen.

14. Lag en tegneseriestripe
Ta bilder av deg selv og alle favorittlekene dine. De blir
karakterene. Sett sammen bildene i en video, forvandle dem
om med tegneseriefilteret, og ta opp at du forteller en historie.

19. Lag mønstre
Legg til en rekke med to eller tre figurer på et blankt ark for å lage
et mønster. Gjenta mønsteret med nye figurer, og øv deg på å
kjenne igjen hver figur og finne ut hvor de skal dukke opp.
Kom i gang: Trykk på plusstegnet i Pages-appen for å bruke
Figur-menyen til å legge til figurer. Dra figurene rundt for
å legge dem i et mønster. Trykk på plusstegnet igjen for
å bruke tegneverktøyet til å tegne rundt figurene.

Kom i gang: Hold inne opptaksknappen i Clips-appen for å
importere hvert av karakterbildene fra Bilder. Trykk på hvert
klipp for å bruke tegneseriefiltereffekten.
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20. Dra på skattejakt

26. Strekk deg mot stjernene

Bruk denne malen for å lage din egen skattejakt ved å erstatte
tingene i hver firkant med andre figurer eller bilder.

Legg deg på bakken og se opp. Ta bildesekvenser av et
familiemedlem som hopper opp og strekker seg mot stjernene.
Vinkelen oppover får det til å se ut som man tar på himmelen.

Kom i gang: Åpne malen i Keynote-appen. Trykk på plusstegnet
øverst til høyre for å åpne Figur-menyen, og erstatt tingene
i hver boks med de figurene du velger. Du kan også erstatte
dem med emojier.

Kom i gang: Hold inne lukkerknappen for å ta en sekvens
på mange bilder. Trykk på Rediger for å velge bildet der
personen som hopper, er høyest oppe i lufta.

21. Konsentrasjon

27. Bli kunstner

Skriv fraser eller setninger med kun emojier eller figurer
sammen med en venn eller et søsken. Del hintene med
hverandre og prøv å løse dem etter tur.

Ta et bilde av deg selv eller favorittleken din. Tegn på linjene
oppå bildet, og slett bildet så du får se kunstverket ditt.

Kom i gang: Åpne et dokument i Pages-appen og trykk på
kloden nederst til venstre på tastaturet for å se emojiene.
Trykk på symbolet for en person øverst til høyre for
å samarbeide med en venn.

Kom i gang: Legg til bildet i et tomt lysbilde i Keynote. Trykk på
plusstegnet for å bruke tegneverktøyet til å tegne på bildet.
Lagre det som et bilde når du er ferdig.

28. Bruk stemmen din
Bruk Taleopptak for å lage en lydmelding der du deler en
morsom vits med en venn, sender en invitasjon til å leke
på nettet eller bare sier hei!

22. Det skjeve tårnet i puteland

Kom i gang: Ta opp en melding i Taleopptak-appen, og del den
i Meldinger eller Mail.

Bygg et putetårn og film en video i sakte film av at tårnet
raser ned.

29. Sett dem i riktig rekkefølge

Kom i gang: Velg Sakte-modus i Kamera-appen og trykk
på opptaksknappen.

23. Stå modell, to ganger
Få et familiemedlem til å ta et panoramabilde der du står i én
ende av bildet. Løp så til den andre enden så du kommer med
i bildet to ganger.

Ta et bilde av hvert trinn i noe du gjør hver dag, som å vaske
hender: Skru på kranen, såpe inn hendene, gni, skyll og tørk.
Sett bildene i riktig rekkefølge for å lage en sekvens. Du har
nettopp lært ditt første konsept for koding!
Kom i gang: Legg til bildene i Keynote- eller Clips-appen og
sorter dem i riktig rekkefølge. I Clips kan du lage en kort film
med musikk, teksting og klistremerker.

Kom i gang: Begynn på venstre side av bildet før du løper
bak fotografen for så å hoppe inn igjen på høyre side.

24. Send blomster
Bruk figurer til å lage en
blomsterbukett. Legg til litt
tekst og send det som et
postkort til en du er glad i.
Kom i gang: Trykk på plusstegnet
øverst til høyre i Pages-appen for
å åpne Figur-menyen. Eksporter
som et bilde for å dele det.

25. Noe å le av
Spør Siri om å fortelle en vits.
Kom i gang: Si «Hei, Siri, fortell en vits» til iPaden.

30. Gi et portrett et personlig preg
Ta et selvportrett og bruk Merking til å tegne på det så
personligheten din får stråle. Har du kappe eller vinger?
Kanskje et enhjørningshorn? Grønne striper i håret?
Kom i gang: Åpne bildet, trykk på Rediger, og trykk så
på de tre prikkene øverst til høyre for å bruke Merking.
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