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Çocuklar için 30 Yaratıcı Aktivite


Bu aktiviteler 4-8 yaş aralığındaki çocuklar için idealdir ve 8 yaşından büyükler de aktivitelere katılabilir. 
Proje açıklamasını görüntülemek için herhangi bir aktiviteyi tıklayın veya aktivitenin üzerine dokunun.

?   ? ?



1. Bİr şeyİ karakterİze etme 
Evde veya dışarıda her gün kullandığınız bir nesnenin fotoğrafını 
çekin ve İşaretle özelliğini kullanarak üzerinde çizim yaptığınız 
nesneyi bir karaktere dönüştürün. 

Hemen başlayın: Fotoğrafınızı açın, Düzenle'ye dokunun ve sağ 
üstteki üç noktaya dokunarak İşaretle özelliğini kullanın. 

2. Hızlı çekİm vİdeo çekme 
iPad'inizi siz bir kale inşa ederken, en sevdiğiniz atıştırmalığı hazırlarken, 
oyuncaklarınızı toplarken veya bir buz parçasının erimesini izlerken 
hızlı çekim video kaydı yapacak şekilde ayarlayın. 

Hemen başlayın: Kamera uygulamanızda Hızlı Çekim modunu seçin. 
Kayda başlamak için Kayıt düğmesine dokunun. İşiniz bittiğinde bu 
düğmeye tekrar dokunun.  

3. Boyama sayfaları oluşturma  
Birkaç eğlenceli fotoğraf çekin, ardından kendi boyama sayfalarınızı 
oluşturmak için fotoğrafların rengini siyah beyaz olarak değiştirin. 
Renk eklemek için İşaretle özelliğini kullanın. 

Hemen başlayın: Her bir fotoğrafı açın, Düzenle'ye dokunun ve 
siyah-beyaz filtrelerinden birini uygulayın. Pages uygulamasında 
şablon kullanarak bir kitap oluşturup daha da fazlasını yapın. 

4. Adınızı resmetme 
Adınızdaki her bir harfi kitaplarda veya tabelalarda bularak fotoğraflarını 
çekin. Tüm harfleri bir araya getirerek adınızın rengarenk bir 
kolajını oluşturun. 

Hemen başlayın: Fotoğraflar uygulamasında harfleri kırpın, ardından 
her fotoğrafı doğru sırayla bir Keynote dosyasına ekleyin. 

5. Fotoğraf yürüyüşüne çıkma  
Bir renk veya bir günün ilk harfini seçin ve bu renkteki ya da seçtiğiniz 
harfle başlayan nesnelerin fotoğrafını çekin. Ardından bu fotoğrafları 
bir kolaj veya videoda bir araya getirin. Bir gökkuşağı oluşturmaya veya 
alfabeyi tamamlamaya çalışın. 

Hemen başlayın: Her bir renk veya harfin olduğu fotoğrafı Keynote 
uygulamasındaki bir slayta ekleyin. Dilerseniz her bir fotoğrafı Clips'e 
ekleyip renkleri ve harfleri seslendirebilirsiniz.  

6. Renklerİ ağır çekİmde görme 
Suya düşen gıda boyası damlalarının ağır çekim videosunu kaydedin. 
Önce ana renkleri deneyin, daha sonra ana renkleri karıştırarak ara 
renkler oluşturun.  

Hemen başlayın: Kamera uygulamanızda Ağır Çekim modunu seçin 
ve video kaydedin.  

7. Ruh halİnİzİ emojİleştİrme 
Bir daire çizip komik gözler, mutlu bir yüz veya ruh halinizi yansıtan 
kaşlar ekleyin. Dilerseniz şekil ve görüntü de ekleyerek emojinizi 
arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.  

Hemen başlayın: Görüntüleri bir Keynote slaytına ekleyin ve artı 
işaretine dokunarak çizim araçlarını kullanın. Hemen başlamak için 
şekilleri de kullanabilir ve bu şekilleri emojilerle süsleyebilirsiniz. 

 
8. Günlük rutİnİnİzİn resİmlİ 
taslağını oluşturma 
Düzenli olarak yaptığınız her aktiviteyi temsil eden bir nesnenin 
fotoğrafını çekin. Fotoğrafları bir araya getirip her aktivite için başlık, 
zaman ve onay kutusu ekleyin. Her gün işaretlemeler yapın. 

Hemen başlayın: Fotoğraflarınızı Keynote'taki bir slayta yerleştirin, 
metin ve onay kutuları ekleyip slaytı, aktivitelerinizin yanına kontrol 
işareti koymak için kullanabileceğiniz bir görüntü olarak dışa aktarın. 

9. Bİrlİkte takvİm oluşturma 
Günleri, ayları, mevsimleri, havayı, sıcaklığı ve hatta ruh halinizi 
belirlemek için bu eğlenceli şablonu indirin.  

Hemen başlayın: Keynote uygulamasını kullanarak 
belgeyi açın. Etiketleri kopyalayın ve takvimdeki 
doğru noktaya yapıştırın. 

iPad'deki (veya bir iPhone'daki) yerleşik özelliklerle yapabileceğiniz 
30 eğlenceli, yapıcı ve yaratıcı aktiviteyi keşfedin. 4-8 yaş aralığındaki 
çocuklar için tasarlanan bu aktiviteler kolayca tüm aileye uyarlanabilir.

Çocuklar İçin 30 Yaratıcı Aktivite

Everyone Can Create Erken Eğitim Öğrencileri kılavuzunda daha birçok eğlenceli aktivite bulabilirsiniz. 
Hemen indirin >
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10. Doğadakİ şekİllerİ bulma  
Dışarıda bir fotoğraf çekin, ardından İşaretle özelliğini kullanarak 
fotoğrafta bulabileceğiniz tüm şekillerin üzerinden geçin.  

Hemen başlayın: Fotoğrafınızı açın, Düzenle'ye dokunun ve sağ 
üstteki üç noktaya dokunarak İşaretle özelliğini kullanın.  

 

 

11. Basİt bİr kİtap oluşturma  
Bir hikayeyi aklınıza getirin. Hikayenin farklı kısımlarını canlandırdığınız 
fotoğraflar çekin veya videolar kaydedin. Her bir fotoğraf veya video 
sahnesi ve hikaye başlıkları ile bir kitap oluşturun. Ardından kitabı 
çizim, şekil veya emoji görüntüleriyle süsleyin.  

Hemen başlayın: Pages uygulamasını kullanarak fotoğraflarınızı 
ve videolarınızı bir kitap şablonuna ekleyin. 

12. Şekİllerle hİkaye anlatma 
Şekiller menüsünü kullanarak boş bir sayfaya çeşitli şekiller ekleyin 
ve şekilleri yeniden düzenleyerek bir hikaye oluşturun. Aynı şekilleri 
yeniden düzenleyerek üç farklı hikaye oluşturmayı deneyin.  

Hemen başlayın: Pages uygulamasında sağ üstteki artı 
işaretine dokunarak Şekiller menüsünü açın. Şekilleri sürükleyerek 
yeniden düzenleyin. 

13. Haber röportajları çekme 
Sorular sorduğunuz ve bu soruları yanıtladığınız eğlenceli bir videonuzu 
çekin. Farklı sesler kullanarak, uzayda hava durumunu sunan 
bir uzaylıya veya dışarıda fındıklarını gömen bir sincaba dönüşün. 

Hemen başlayın: GarageBand uygulamasındaki Ses 
Kaydedici'yi kullanın.  

14. Karİkatür bandı oluşturma 
Kendi fotoğrafınızı ve karakter olarak en sevdiğiniz oyuncakların 
fotoğraflarını çekin. Fotoğrafları bir videoda bir araya getirin, 
çizgi roman filtresini kullanarak dönüştürün ve kendinizi bir hikaye 
anlatırken kaydedin. 

Hemen başlayın: Fotoğraflar'dan her bir karakterin fotoğrafını içeri 
aktarmak için Clips uygulamasındaki Kayıt düğmesini basılı tutun. 
Her bir klibe dokunarak çizgi roman filtre efektini kullanın. 

15. Sorularınıza yanıt bulma 
Sorularınız mı var? Örneğin, gökyüzü neden mavi? Bir fil kaç kilo? 
Siri sizin için yanıtları bulsun.  

Hemen başlayın: iPad'inize doğru "Hey Siri" deyin. 

16. Zamanda gerİ gİtme 
Eski bir fotoğraf bulun. Sahneyi yeniden oluşturun, bir fotoğraf çekin 
ve fotoğrafı geçmişe ait bir fotoğraf gibi göstermek için siyah-beyaz 
filtresi kullanın.  

Hemen başlayın: Fotoğrafınızı açın, Düzenle'ye dokunun ve alttaki 
üç daireye dokunarak filtreleri kullanın.  

17. Gezegenİmİze aşk mektubu yazma 
En sevdiğiniz yerin fotoğrafını çekin, fotoğrafını bulun veya resmini 
çizin. Orayı neden sevdiğinizi ve nasıl koruyacağınızı anlattığınız 
metin kutuları veya bir ses kaydı ekleyin.  

Hemen başlayın: Fotoğrafınızı Pages veya Keynote uygulamasına 
ekleyin. Artı işaretine dokunarak Ses Kaydı'nı seçin veya Şekiller'i 
seçip bir metin kutusu ekleyin. 

18. Atlayarak saymayı eğlencelİ 
hale getİrme 
Kendinizi 2'şer 2'şer, 5'er 5'er veya 10'ar 10'ar sayarken kaydedin. 
Eğlenceli ses efektlerini kullanarak sesinizi bir canavar veya robot 
sesine dönüştürün. 

Hemen başlayın: GarageBand uygulamasındaki Ses 
Kaydedici'yi kullanın. 

 
 
19. Desen oluşturma 
Boş bir sayfaya ikili veya üçlü gruplar halinde şekiller ekleyerek 
desen oluşturun. Yeni bir şekil grubuyla aynı deseni tekrarlayın 
ve her bir şekli belirleyip üzerinden geçme alıştırması yapın. 

Hemen başlayın: Pages uygulamasında artı işaretine dokunarak 
Şekiller menüsünü kullanıp şekil ekleyin. Şekilleri sürükleyerek 
desen içinde düzenleyin. Artı işaretine tekrar dokunarak çizim 
aracını kullanıp şekillerin üzerinden geçin.  

Çocuklar İçin 30 Yaratıcı Aktivite 
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20. Hazİne avı oyunu oynama 
Bu şablonu kullanarak karelerdeki öğeleri farklı şekil veya görüntülerle 
değiştirip kendi hazine avı oyununuzu oluşturun. 

Hemen başlayın: Şablonu Keynote uygulamasında açın. Sağ üstteki 
artı işaretine dokunup Şekiller menüsünü açın ve kutulardaki öğeleri kendi 
seçtiğiniz şekillerle değiştirin. Öğeleri emojilerle de değiştirebilirsiniz. 

21. Konsantrasyon 
Bir arkadaşınızla veya kardeşinizle birlikte yalnızca emoji ya da şekil 
kullanarak ifadeler veya cümleler yazın. Birbirinize ipuçları verin ve 
sırayla birbirinizin yazdıklarını çözün.  

Hemen başlayın: Pages uygulamasında bir belge açın ve klavyenin 
sol altındaki dünya simgesine dokunarak emojileri görüntüleyin. Bir 
arkadaşınızla birlikte çalışmak için sağ üstteki insan simgesine dokunun. 

22. Yastıktan Pİsa kulesi 
Yastıktan Pisa Kulesi inşa edin ve kule yere yıkılırken ağır çekim 
video çekin.  

Hemen başlayın: Kamera uygulamanızda Ağır Çekim modunu 
seçin ve video kaydedin.  

23. İkİ defa poz verme 
Ailenizden bir kişiyle, ilk kadrajda bulunduğunuz bir panorama çekin. 
Diğer uca koşun ve fotoğrafta iki kez görünün. 

Hemen başlayın: Kamera kadrajının sol tarafından başlayın, daha sonra 
fotoğrafı çeken kişinin arkasından koşup kadraja sağ taraftan girin. 

24. Çİçek gönderme 
Şekilleri kullanarak bir çiçek 
buketi oluşturun. Metin ekleyin 
ve çalışmanızı özel birisine 
kartpostal olarak gönderin.  

Hemen başlayın: Pages 
uygulamasının sağ üstündeki 
artı işaretine dokunarak Şekiller 
menüsünü açın. Çalışmanızı 
paylaşmak için bir görüntü 
olarak dışa aktarın. 

25. Kahkaha atma 
Siri'den bir şaka yapmasını isteyin.  

Hemen başlayın: iPad'inize doğru "Hey Siri, bana bir şaka yap" deyin.  

26. Yıldızlara dokunma 
Yere uzanıp yukarıya bakın ve ailenizden birisi zıplayıp yıldızlara 
dokunmaya çalışırken seri fotoğraflarını çekin. Kamerayı yukarı 
doğrulttuğunuzda elde edeceğiniz açı sayesinde, ailenizdeki 
kişi gökyüzüne dokunuyormuş gibi görünür. 

Hemen başlayın: Deklanşörü basılı tutarak seri fotoğraflar çekin. 
Düzenle'ye dokunun ve fotoğraftaki kişinin en yükseğe zıpladığı 
kareyi seçin.  

27. İçİnİzdekİ sanatçıyı ortaya çıkarma 
Kendi fotoğrafınızı veya en sevdiğiniz oyuncağın bir fotoğrafını çekin. 
Fotoğraftaki çizgilerin üzerinden geçin ve fotoğrafı silerek sanat 
eserinizi ortaya koyun. 

Hemen başlayın: Fotoğrafınızı Keynote'ta boş bir slayta ekleyin. 
Artı işaretine dokunup çizim aracını kullanarak fotoğrafınızın üzerinden 
geçin. İşlemi bitirdiğinizde çalışmanızı görüntü olarak kaydedin.  

28. Sesİnİzİ kullanma 
Sesli Notlar'ı kullanarak bir sesli mesaj oluşturup arkadaşlarınızla 
komik bir şakayı paylaşın, sanal oyun daveti gönderin veya 
arkadaşlarınıza bir merhaba deyin.  

Hemen başlayın: Sesli Notlar uygulamasında sesli bir mesaj kaydedin 
ve Mesajlar veya Mail'i kullanarak mesajınızı paylaşın. 

29. Sıralama 
Her gün yaptığınız bir aktivitenin her adımını fotoğraflayın. Örneğin, 
ellerinizi yıkama aktivitesi için suyu açma, ellerinizi sabunlama, ovalama, 
durulama ve kurulama adımlarını fotoğraflayabilirsiniz. Fotoğrafları 
sıralayarak bir dizi oluşturun. İlk kod yazma konseptini öğrendiniz. 

Hemen başlayın: Fotoğraflarınızı Keynote veya Clips uygulamasına 
ekleyin ve doğru şekilde sıralayın. Clips'te müzik, başlık ve çıkartma 
içeren bir kısa film oluşturabilirsiniz. 

 
 

30. Bİr portreyİ kİşİselleştİrme 
Kendi portrenizi çekip İşaretle'yi kullanarak üstünde çizim yapın 
ve kişiliğinizi ortaya koyun. Bir pelerininiz veya kanatlarınız mı var? 
Ya da tek boynuzlu atınki gibi bir boynuzunuz olabilir mi? Belki de 
saçlarınızda yeşil ışıklar vardır. 

Hemen başlayın: Fotoğrafınızı açın, Düzenle'ye dokunun ve sağ 
üstteki üç noktaya dokunarak İşaretle özelliğini kullanın.

Çocuklar İçin 30 Yaratıcı Aktivite 
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