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Yndlingsprosjekt

Disse aktivitetene passer godt for barn fra 8 år og oppover.
Klikk eller trykk på en av aktivitetene for å se prosjektbeskrivelsen.

Utforsk 30 morsomme, konstruktive og kreative aktiviteter du kan
gjøre med innebygde iPad-funksjoner (du kan også bruke iPhone).
Aktivitetene er laget med tanke på barn fra 8 år og oppover,
men de kan tilpasses hele familien.

Du finner flere
aktiviteter i A morsomme
lle kan
kreativt-bøke tenke
ne!
Last ned nå >

1. En dag i livet

5. Skuespill

Fortell historien til en liten gjenstand. Still den opp på ulike
steder, ta bilder og gi den menneskelige trekk. Plasser bildene
i et album, en Keynote-presentasjon eller en Clips-video.

Gå sammen med noen andre, og ta opp en kort video med
teleprompter. Kle dere ut og uttrykk følelser for å gi liv til
rollefigurene.

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

Kom i gang: Skriv manuset i Pages. Trykk på de tre prikkene
øverst til høyre, trykk på Presentatørmodus, og trykk på
skjermen for å starte fremvisningen.

2. Bildeord
Legg til tekstur i et ord ved å fylle det med et bilde! Tenk på
et ord, og velg et bilde i bildegalleriet eller ta et nytt med
Kamera for å fylle bokstavene.
Kom i gang: Åpne Keynote, skriv inn et ord og merk det.
Trykk på Format-knappen, Tekstfarge, Bilde og Endre bilde.

3. Ord med effekt
Fortell en historie ved å bruke stemmen og lydeffekter.
I GarageBand kan du sample lyder og kombinere dem med
en fortellerstemme for å gi lytterne et innblikk i fantasien din.

6. Teksturjakt
Lag et bildealbum med teksturer rundt deg – for eksempel
dem du ser i klær, fliser, naturen eller parkerte biler.
Beskjær hvert bilde, sånn at bare teksturen vises.
Kom i gang: Bruk Kamera til å ta bilde av så mange mønstre
du kan. Rediger hvert bilde i Bilder for å beskjære det og gjøre
andre endringer. Trykk deretter på Del-knappen, og legg til
bildet i et album.

Kom i gang: Ta opp deg selv mens du forteller en historie.
Last ned Lekekasse-lydpakken fra lydbiblioteket. Filtrer etter
lydpakke for å finne og legge til Lekekasse-loopene du vil
bruke sammen med opptaket.

4. Bildealternativer
Ta en bildesekvens av at du løper, hopper, danser eller lignende.
Velg de beste bildene, og rediger dem, så de står i stil til deg.
Kom i gang: Åpne Kamera-appen, og trykk og hold på
Lukker-knappen for å ta en bildesekvens. Gå til Bilder, velg
det beste bildet, juster lyset og fargen og legg til et filter.

7. Formidle en historie
Samarbeid med venner om en skriveutfordring. Sett på
nedtellinger, velg hver deres skriftfarge, og bytt på å legge
til innhold i en historie.
Kom i gang: Start en historie i Pages, og avslutt med noe
spennende, så den neste skribenten kan legge til mer.
Trykk på Samarbeid-knappen for å invitere andre til
å samarbeide om historien.
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8. Tiden er ute

12. Bli inspirert

Organiser dagen med alarmer, og merk dem med emojier.
Angi påminnelser for dagens viktigste gjøremål – som å leke
med hunden eller gjøre deg klar om morgenen.

Lag en tegning av et veggmaleri eller kunstverk du liker spesielt
godt i lokalområdet ditt. Ta et bilde av det for å bruke det
som bakgrunn, og tegn over det i din egen stil.

Kom i gang: Bruk Klokke til å legge til alarmer. Endre deretter
etikettene, og legg til emojier. Du kan også velge en lyd som
skal spilles av når alarmen går.

Kom i gang: Åpne et tomt lysbilde i Keynote, og trykk
på malekosten øverst på skjermen. Trykk på Bakgrunn,
Bilde og Endre bilde for å velge et bilde fra galleriet.

9. Varemerket deg
Lag en grafisk logo for ditt eget personlige varemerke.
Ta med navnet ditt og et symbol som representerer deg.
Bruk former, tekst og tegninger.
Kom i gang: Opprett et nytt Keynote-prosjekt, og velg et
tema i Enkle-kategorien. Når du har laget logoen, kan du
eksportere den som et bilde og dele den med resten av verden.

10. Lekebok
Lag en historiebok med leker i hovedrollen. Still opp lekene,
og ta bilder av handlingen. Legg til bildene i boken sammen
med opptak hvor du gir figurene stemmer.
Kom i gang: Velg en Bøker-mal i Pages. Bruk medieplassholdere
for å gjøre det lett å ta bilder. Legg til lyd med den innebygde
opptakeren. Eksporter boken i EPUB-format for å dele den
med andre.

11. Lag turistkart
Lag et 3D-kart over skjulte perler på hjemstedet ditt. Ta et
skjermbilde av området du bor i, og merk stedene du liker
best å dra til.
Kom i gang: Åpne Kart, trykk på ⓘ-knappen for å åpne
Kartinnstillinger, og trykk på Satellitt. Trykk på 3D på kartet.
Ta et skjermbilde, og bruk Merking i Bilder for å merke steder.

13. Våkne til din egen rytme
Lag en sang med looper i GarageBand, og bruk den som lyd
for vekkerklokken.
Kom i gang: Opprett en sang, trykk på Live Loops og trykk
på Ny. Finn Apple Loops-elementer du vil bruke, og dra dem
til rutenettet. Når sangen er ferdig, kan du dele den som en
ringelyd. Da vises den som et lydalternativ i Klokke.

14. Hopp-og-sprett-klipp
Lag dansevideoer med venner og familie hvor det hoppes
fra den ene til den andre. Lag en koreografi med noen enkle
bevegelser, for eksempel å rulle med hendene eller svinge
på hoftene. Lag en sekvens med bevegelsene, lær dem til
noen andre, og ta opp dansen.
Kom i gang: Gå til Clips, ta opp at en person gjør en
dansebevegelse og så fryser. Sett opptaket på pause. Bytt til
en annen person, som begynner med den samme bevegelsen
og gjør noen til. Fortsett til dansen er ferdig.

15. Lag en visjonstavle
Se for deg målene og planene dine, og plasser dem på et
lerret. Legg til bilder, tegninger, tekst, former – og hva som
helst som formidler hva du ser for deg for fremtiden.
Kom i gang: Opprett et Numbers-dokument, og velg en tom
svart eller hvit mal. Du kan tømme lerretet ved å trykke på
sirkelen øverst til venstre i tabellen og så på Slett.
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16. Klipp, lim og legg i lag

20. Lag en rytme

Lag en kollasj for livet ditt. Start med et bilde av yndlingsstedet ditt.
Legg til bilder av familien, kjæledyr eller ting, og fjern bakgrunnene.
Ta med tekst og drodler.

Lag en rappelåt i GarageBand. Skriv rim om noe du er interessert i,
sett sammen en rytme, og ta opp at du rapper til rytmen.

Kom i gang: Endre bakgrunnen for et Keynote-lysbilde til et
landskap fra bildegalleriet ditt. Legg til andre bilder, og bruk
deretter Direktealfa og tegneverktøyene til å gjøre ferdig kollasjen.

Kom i gang: Opprett en sang. Velg Drummer, og velg
en trommeslager. Trykk på avspillingsknappen, og juster
innstillingene. Legg til et spor i Spor-visningen. Sveip til
Lydopptaker, trykk på Stemme og ta opp rappingen din
med Ren som forhåndsinnstilling.

17. Si hei
Lag en kort video hvor du sier hei på ulike språk. Bruk Siri
for å lære deg ordene. Legg til Autoteksting i klippene dine,
samt emojier og klistremerker som fremhever teksten.
Kom i gang: Gå til Clips, trykk på Autoteksting-knappen og
velg en tekststil. Ta opp at du sier hei. Trykk på globusikonet
for å velge et annet språk å snakke på.

21. Animer et bilde
Gjør om et bilde til en animert GIF. Tegn noe i Keynote,
dupliser lysbildet og endre det nye lysbildet litt for å vise
bevegelse. Gjenta prosessen til animasjonen er ferdig.
Kom i gang: Opprett et prosjekt med et tema i Enkle-kategorien.
Legg til en tom side, og tegn det første bildet i animasjonen.
Du kan duplisere et lysbilde ved å trykke på det
i lysbildenavigasjonen. Trykk deretter på Kopier og lim det
inn under det opprinnelige lysbildet.

18. Tegn med kode
Visualiser kode ved å bruke den til å lage et kreativt grafisk
element i Swift Playgrounds-appen.
Kom i gang: Gå til Swift Playgrounds, og åpne Playtime-siden
for Spirals-øvingsområdet. Lag en morsom form, og ta
et skjermbilde. Bruk deretter Merking for å gjøre om formen
til kunst.

22. Lokalt mysterium
Lag en trailer for en film hvor du drar på jakt etter noe i nabolaget.
Skriv manuset i Pages
Kom i gang: Opprett et nytt iMovie-prosjekt, og trykk
på Trailer. Velg Ekspedisjon-temaet, og legg til bilder og
videoklipp i traileren.

19. En snill verden
Ta et bilde av en hyggelig melding med litt hjelp fra naturen.
Gå ut og lag en koselig frase med steiner, løv eller grener.
Ta deretter bilde av den fra en interessant vinkel.
Kom i gang: Bruk Kamera for å ta et bilde fra fugleperspektiv.
Juster deretter lyset og fargen, beskjær det eller legg til et filter.
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23. Verden rundt

27. Fargerike deg

Lag en lysbildefremvisning av stedene du har lyst til å dra til.
Utforsk byene ovenfra. Legg deretter til ord og former som
beskriver reisene, på lysbildene.

Gjør om en selfie til klassisk popkunst. Lek deg med ulike
bakgrunnsfarger og lyse områder.

Kom i gang: Gå til Kart, og søk etter en storby, for eksempel
Roma eller Tokyo. Trykk på Flyover og så på Start byomvisning.
Ta skjermbilder under omvisningen, og legg dem til
i lysbildefremvisningen.

Kom i gang: Legg til Film noir-filteret i en selfie i Bilder, og øk
kontrasten. Legg til bildet i Keynote. Bruk Direktealfa til å
fjerne bakgrunnen, og erstatt den med ulike farger. Legg til
lyse områder.

24. Én, deux, tres
Bruk GarageBand for å lære å telle til 10 på andre språk.
Finn og spill av lyder av uttalte tall i Lekekasse-lydpakken.
Kom i gang: Start et nytt prosjekt, åpne loopnavigeringen,
filtrer etter lydpakker, og velg Lekekasse. Skriv deretter inn
et språk i Søk i Apple Loops-feltet.

25. Talentoppvisning
Organiser en talentoppvisning med gruppesamtaler
i FaceTime. Få med deg noen venner, avtal en dato og
et klokkeslett, og sett i gang!
Kom i gang: Start en gruppesamtale i Meldinger, og legg
til alle du vil ha med i talentoppvisningen. For å starte en
gruppesamtale i FaceTime kan du trykke på kontaktene
øverst på skjermen og så på FaceTime.

28. Værmelding

26. Takk en hjelper

Kom i gang: Spill inn en video med Kamera, og kombiner den
med bilder og andre videoer i Clips. Legg til klistremerker for
å indikere bevegelse og musikk som representerer været.

Lag et personlig takkekort med et eget bilde og en egen
melding, og gi det til noen du setter pris på.
Kom i gang: Opprett et dokument i Pages, trykk på
Forretningsmateriell, og velg en bildekortmal. Når du er
ferdig med kortet, kan du eksportere det som en PDF-fil
du kan dele.

Lag en værmelding i en kort video. Start med et skjermbilde
av Været-appen. Bruk rekvisitter, og ta bilder og spill inn klipp
for å hjelpe folk med å gjøre seg klare for dagen.

29. Miks noen looper
Lag en sang fra en musikkprodusents perspektiv. Start med
en Live Loops-mal du liker, og lag din egen melodi.
Kom i gang: Velg en Live Loops-mal i GarageBand. Trykk på
celler for å høre forhåndsvisninger av lyder du kan bruke i sangen.
Når alt er perfekt, er det bare å ta den opp.

30. Yndlingsprosjekt
Del et yndlingsprosjekt ved å bruke et kreativt medium som
passer godt for prosjektet. Du kan for eksempel dele at du er
opptatt av miljøet, via linsen på et kamera – eller du kan lage
en podcast hvor du forteller om historien til familien din.
Kom i gang: Last ned Alle kan være kreative-oppgaveboken
for å få hjelp med å videreutvikle og dele det du er opptatt av,
med andre.
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