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De här aktiviteterna passar bra för barn i åldrarna 8 till 12+.
Klicka eller tryck på en aktivitet, så visas projektbeskrivningen.

Utforska 30 roliga, konstruktiva och kreativa aktiviteter som har att göra
med de inbyggda funktionerna i iPad (du kan även använda en iPhone).
Aktiviteterna är utformade för barn i åldrarna 8 till 12+, men kan
anpassas så de passar hela familjen.

Fler roliga ak
tivi
i böckerna All teter finns
a kan skapa!
Hämta nu >

1. En vanlig dag

5. Agera

Berätta en historia om ett litet objekt. Placera det på olika
platser, ta bilder, och gör det personligt. Sätt in bilderna i ett
album, en Keynote-presentation eller en Clips-video.

Spela in en kort sketch tillsammans med några andra med
hjälp av en teleprompter. Använd kostymer och uttryck
känslor för att ge era karaktärer liv.

Kom igång: öppna en bild, tryck på Ändra och tryck sedan på
de tre punkterna överst till höger för att använda Märkning.

Kom igång: skriv din sketch i Pages. Tryck på de tre prickarna
i det övre högra hörnet, tryck på presentatörsläget och sedan
på skärmen för att starta rullningen.

2. Bildord
Lägg till textur i ett ord genom att fylla det med en bild! Tänk
på ett ord och välj en bild från ditt bildbibliotek eller ta en
ny bild med kameran för att fylla i bokstäverna.
Kom igång: öppna Keynote, skriv ett ord och markera det.
Tryck på knappen Format, Textfärg och Bild och sedan på
Byt bild.

3. Ord som ger effekt

6. I jakt på textur
Fyll ett fotoalbum med texturerna runt omkring dig, till exempel
texturer du ser i kläder, kakel, naturen eller bilar på en parkering.
Beskär varje bild för att endast visa texturen.
Kom igång: använd kameran för att ta bilder på så många
mönster du kan. Redigera varje bild i Bilder för att beskära
dem och göra andra ändringar. Tryck sedan på knappen
Dela och lägg till bilden i ett album.

Berätta en historia med din röst och ljudeffekter. I GarageBand
kan du sampla ljud och kombinera dem med en berättelse för
att bjuda in lyssnarna till din fantasivärld.
Kom igång: spela in dig själv när du berättar en historia.
Ladda ner ljudpaketet Toy Box från ljudbiblioteket. Filtrera
efter ljudpaket för att hitta och lägga till Toy Box-loopar
som stöder din inspelning.

4. En serie bilder
Ta en bildserie av dig själv när du gör en rörelse som att
springa, hoppa eller dansa. Välj ut de bästa bilderna och
redigera dem så att de har din stil.
Kom igång: i appen Kamera håller du ned slutarknappen
för att ta en bildserie. Välj de bästa bilderna från Bilder
och justera sedan ljus och färg och lägg till ett filter.

7. En stafettberättelse
Samarbeta med dina vänner i en skrivutmaning. Starta en timer
och turas om att skriva på berättelsen med olika typsnittsfärger.
Kom igång: börja att skriva en berättelse i Pages och lämna
en cliffhanger där nästa person kan ta vid och fortsätta skriva.
Tryck på knappen Samarbete för att bjuda in andra som kan
vara med och skriva på berättelsen.
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8. Slut på tid

12. Bli inspirerad

Organisera din dag med alarm och märk dem med en emoji.
Ställ in påminnelser för viktiga delar av din dag, till exempel
att leka med ett husdjur eller göra dig i ordning på morgonen.

Skapa en teckning med en väggmålning eller konst som
inspirerar dig där du bor. Ta en bild av konsten som du kan
använda som en bakgrund och rita sedan på den i din egen stil.

Kom igång: använd appen Klocka för att lägga till alarm och
ändra sedan etiketten och lägg till en emoji. Du kan också
välja vilket ljud som ska spelas upp när alarmet startar.

Kom igång: tryck på penseln högst upp på skärmen i en tom
Keynote-diabild. Tryck på Bakgrund, Bild och sedan på Byt
bild för att välja en bild från ditt bibliotek.

9. Ditt varumärke
Skapa en grafisk logotyp till ditt egna varumärke. Använd ditt
namn och en symbol som representerar dig. Använd former,
text och rita något.
Kom igång: skapa ett nytt Keynote-projekt och välj ett
enkelt tema. När du har skapat din logotyp exporterar
du det som en bild och delar det med världen.

10. En sagobok om leksaker
Skapa en sagobok med leksaker. Ställ leksakerna i olika
poser och ta bilder av händelserna. Lägg till bilder till
boken med inspelningar där du ger karaktärerna röster.
Kom igång: välj en mall ur Böcker i Pages. Använd
medieplatshållare för att enkelt ta bilder. Lägg till ljud
med den inbyggda ljudinspelaren. Exportera din bok
i ePub-format för att dela den med andra.

11. Skapa en turistkarta
Gör en karta med din hemstads smultronställen i 3D.
Ta en skärmdump av området där du bor och sätt sedan
ut dina favoritställen.
Kom igång: tryck på knappen för kartinställningar ⓘ i Kartor
och tryck sedan på Satellit. Tryck på 3D på kartan. Ta en
skärmdump och använd sedan Märkning i Bilder för att
märka ut platser.

13. Vakna till din egen rytm
Skapa en låt med hjälp av loopar i GarageBand och använd
den sedan som ett väckningsljud i din väckarklocka.
Kom igång: skapa en låt, tryck på Live Loops och tryck sedan
på Ny. Leta upp de Apple Loops som du vill ha och dra dem
till rutnätet. När en låt är klar delar du den som en ringsignal.
Den kommer att visas som ett ljudalternativ i appen Klocka.

14. Studs, skutt och hoppbild
Gör en dansvideo med hoppbild tillsammans med familj och
vänner. Koreografera enkla rörelser som rullande händer eller
svängande höfter. Sätt ihop rörelserna till en sekvens, lär ut
den till någon och spela sedan in.
Kom igång: använd Clips för att spela in en dansare som gör
en dans och sedan fryser mitt i rörelsen. Pausa inspelningen.
Byt till en annan dansare som börjar med samma rörelse och
sedan lägger till några rörelser. Fortsätt tills dansen är klar.

15. Gör en vision board
Föreställ dig dina mål och planer och ge dem sedan liv på en
målarduk. Lägg till bilder, teckningar, text och former – vad
som helst som bäst gestaltar den framtid du föreställer dig.
Kom igång: skapa ett Numbers-dokument och välj en tom
vit eller svart mall. Rensa ytan genom att trycka på cirkeln
i tabellens övre vänstra hörn och tryck sedan på Radera.
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16. Klipp, klistra och skapa lager

20. Skapa en takt

Gör ett kollage av ditt liv. Börja med en bild på din favoritplats.
Lägg till bilder på din familj, ditt husdjur eller objekt och ta sedan
bort bakgrunden. Lägg till text och krumelurer.

Skapa en raplåt i GarageBand. Skriv rim om ditt favoritämne,
sätt ihop en rytm och spela sedan in din rap över takten.

Kom igång: ändra bakgrunden på en Keynote-diabild till
en landskapsbild från ditt bildbibliotek. Lägg till andra bilder
och använd sedan direktalfa och ritverktyg för att göra klart
ditt kollage.

Kom igång: skapa en låt. Tryck på Drummer och välj en trummis.
Tryck på uppspelningsknappen och justera inställningarna.
Lägg till ett spår i spårvyn. Svep till Ljudinspelaren, tryck på
Röst och spela sedan in din rap med förinställningen Ren.

17. Säg hej
Skapa en kort video där du säger hej på olika språk. Använd
Siri för att lära dig orden. Lägg till livetexter till dina klipp samt
emoji och märken för att framhäva texten.
Kom igång: tryck på livetextningsknappen i Clips och välj
sedan en textstil. Spela in dig själv när du säger hej. Tryck på
jordgloben för att välja ett annat språk att prata på.

21. Animera ett porträtt
Förvandla ett porträtt till en animerad gif. Rita i Keynote,
dubblera diabilden och ändra den nya diabilden lite så att den
visar rörelse. Upprepa till du är klar med porträttets rörelse.
Kom igång: välj ett enkelt tema för att skapa ett projekt. Lägg
till en tom diabild och rita animeringens första bild. Tryck på
diabilden i diabildsnavigatorn, tryck på kopiera och klistra
sedan in den nedanför diabilden för att dubblera den.

22. Mysteriet i hemstaden
18. Rita med kod
Visualisera koden genom att använda den till att designa
ett kreativt grafiskt element i Swift Playground-appen.
Kom igång: öppna sidan Lekdags i Spiraler i Swift Playgrounds.
Skapa en rolig form och ta en skärmdump. Använd sedan
Märkning till att förvandla formen till konst.

Skapa en trailer till en film om att gå på ett uppdrag efter
någonting där du bor. Skriv ett filmmanus i Pages
Kom igång: skapa ett nytt iMovie-projekt och tryck
på Trailer. Välj temat Expedition och lägg sedan till
videoklipp och bilder till din trailer.

19. En snällare värld
Ta en bild av ett vänligt meddelande med hjälp av naturen.
Gå ut och arrangera stenar, löv eller kvistar till en omtänksam
fras. Ta sedan en bild av det ur en intressant vinkel.
Kom igång: använd appen Kamera för att ta en bild ur
fågelperspektiv. Justera sedan ljus och färg, beskär bilden
eller lägg till ett filter.
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23. Världen runt

27. Visa färg

Gör ett bildspel av platser som du drömmer om att besöka.
Utforska städerna ovan. Lägg sedan till ord och former på
dina diabilder som beskriver dina resor.

Omvandla en selfie till klassisk popkonst. Ha kul med olika
bakgrundsfärger och högdagar.

Kom igång: sök efter en större stad som Rom eller Tokyo
i Kartor. Tryck på Flyover och sedan på Starta stadsturen.
Ta skärmdumpar under turen och lägg till dem i ditt bildspel.

Kom igång: lägg till Noir-filtret i Bilder och öka sedan
konstrasten. Lägg till bilden i Keynote. Använd Instant
Alpha för att ta bort bildens bakgrund och ersätt den
med olika färger. Lägg till högdragar.

24. Ett, deux, tres
Lär dig att räkna till 10 på andra språk med GarageBand.
Leta reda på och spela upp ljud där nummer läses upp
i ljudpaketet Toy Box.
Kom igång: öppna Loopbläddrare i ett nytt projekt, filtrera
efter ljudpaket och välj Toy Box. Skriv sedan in ett språk
i fältet Sök efter Apple Loops.

25. Talangshow
Organisera en talangshow med hjälp av FaceTimegruppsamtal. Bjud in vänner, bestäm en dag och en
tid och starta sedan showen!
Kom igång: starta en gruppkonversation i Meddelanden
och lägg till alla som du vill ha med i talangshowen.
Tryck på kontakterna överst på skärmen och tryck sedan
på FaceTime för att starta FaceTime-gruppsamtalet.

28. Rapportera vädret

26. Tacka en hjälpsam kompis

Kom igång: spela in en video med hjälp av kameran och
kombinera den sedan med bilder och andra videor i Clips.
Lägg till märken och använd rörelser och musik som
representerar vädret.

Skapa ett personligt tackkort till någon som du uppskattar
med en egen bild och ett eget meddelande.
Kom igång: skapa ett dokument i Pages, tryck på Brevpapper
och välj sedan en fotokortsmall. När du är klar med ditt kort
kan du exportera det som en pdf-fil som du kan dela.

Beskriv väderleksrapporten i en kort video. Börja med att
ta en skärmdump av appen Väder. Använd rekvisita, ta bilder
och spela in klipp för att förbereda folk inför dagen.

29. Remixa några loopar
Skapa en låt ur en musikproducents perspektiv. Börja med
en Live Loops-mall som du gillar och gör sedan ett eget
arrangemang.
Kom igång: välj en Live Loops-mall i GarageBand. Tryck på
celler för att förhandsgranska ljud som du kan använda i ditt
arrangemang. När du tycker att allt är perfekt kan du spela
in föreställningen.

30. Något du brinner för
Dela ett projekt du brinner för med hjälp av ett kreativt medium
som levandegör det på bästa sätt – som att visa dina känslor
för naturen genom en kameralins eller att göra en podd om
berättelser om din familj.
Kom igång: ladda ner designarbetsboken Alla kan skapa för att
få hjälp med att utveckla och dela det du brinner för med andra.
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