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Bu aktiviteler 8-12 yaş aralığındaki çocuklar için idealdir.
12 yaşından büyükler de aktivitelere katılabilir.
Proje açıklamasını görüntülemek için herhangi bir
aktiviteyi tıklayın veya aktivitenin üzerine dokunun.

iPad'deki (veya bir iPhone'daki) yerleşik özelliklerle yapabileceğiniz
30 eğlenceli, yapıcı ve yaratıcı aktiviteyi keşfedin. 8-12 yaş ve üstü
çocuklar için tasarlanan bu aktiviteler rahatlıkla tüm aileye uygun
hale getirilebilir.

1. Yaşamdan bir gün

Küçük bir nesnenin hikayesini anlatın. Nesneyi farklı konumlara
yerleştirip fotoğraflarını çekin ve kişileştirin. Fotoğrafları bir
albüme, bir Keynote sunumuna veya bir Clips videosuna
yerleştirin.
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5. Rol yapma
Birkaç arkadaşınızla birlikte bir teleprompter kullanarak kısa bir
skeç kaydı yapın. Karakterleri hayata geçirmek için kostümler
kullanın ve duyguları ifade edin.

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

Hemen başlayın: Pages'da kendi skecinizi yazın. Sağ üstteki
üç noktaya, Sunan Kişi Modu'na, ardından kaydırmayı başlatmak
için ekrana dokunun.

2. Fotoğraf sözcükler

6. Doku avı

Bir sözcüğün içini fotoğrafla doldurarak sözcüğe doku ekleyin!
Bir sözcük düşünün, ardından harfleri doldurmak fotoğraf
arşivinizden bir fotoğraf seçin veya Kamera ile yeni bir fotoğraf
çekin.
Hemen başlayın: Keynote'u açın, sözcüğünüzü yazın ve
vurgulayın. Biçim düğmesi, Metin Rengi ve Görüntü'ye dokunun,
ardından Görüntüyü Değiştir'i seçin.

3. ETKİLİ sözler

Giysilerde, yer karolarında, doğada ve arabalarda sıklıkla
gördüklerinize benzer dokuların yer aldığı bir fotoğraf albümü
oluşturun. Her bir fotoğrafı sadece dokuyu gösterecek şekilde
kırpın.
Hemen başlayın: Mümkün olduğunca çok desen yakalamak
için Kamera'yı kullanın. Her bir çekimi, kırpmak ve başka
değişiklikler yapmak için Fotoğraflar'da düzenleyin. Ardından
Paylaş düğmesine dokunun ve fotoğrafı bir albüme ekleyin.

Sesinizi ve ses efektlerini kullanarak bir hikaye anlatın. Hayal
dünyanızı dinleyicilere aktarmak için GarageBand'de sesleri
örnekleyin ve sesli anlatımla birleştirin.
Hemen başlayın: Bir hikaye anlatırken sesinizin kaydını yapın.
Ses Arşivi'nden Toy Box ses paketini indirin. Kaydınızı
destekleyen Toy Box döngülerini bulmak ve eklemek için Ses
Paketi'ne göre filtreleme yapın.

4. SERİ ÇEKİM
Koşarken, zıplarken veya dans ederken seri fotoğraflarınızı
çekin. En iyi resimleri seçin ve tarzınızı yansıtacak şekilde
düzenleyin.
Hemen başlayın: Kamera uygulamasında seri fotoğraf çekmek
için Deklanşör düğmesini basılı tutun. Fotoğraflar'da en iyi
çekimi seçin, ardından ışığını ve renklerini ayarlayıp bir filtre
ekleyin.

7. HİKAYE anlatma
Arkadaşlarınızla bir yazı yarışması yapın. Zamanlayıcılar
ayarlayın ve farklı font renklerini kullanarak sırayla bir hikayeye
ekleme yapın.
Hemen başlayın: Pages'da bir hikayeye başlayın, sonraki
yazarın farklı şeyler ekleyebilmesi için kendi yazınızı önemli bir
olayın başında bırakın. Hikaye üzerinde birlikte çalışmak üzere
başka kişileri davet etmek için Ortak Çalış düğmesine dokunun.
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8. ZAMAN DOLDU

12. İlham alın

Gününüzü alarmlarla düzenleyin ve bunları emojilerle etiketleyin.
Evcil hayvanınızla oynama veya sabah hazırlanma gibi
gününüzün önemli kısımları için anımsatıcılar ayarlayın.

Yaşadığınız semtteki, sizi duygulandıran bir duvar resminin veya
sanat eserinin çizimini yapın. Sanat eserinin fotoğrafını çekip
arka plan olarak kullanın, ardından üzerine kendi tarzınızda
çizimler yapın.

Hemen başlayın: Alarmlar kurmak için Saat'i kullanın, ardından
etiketleri değiştirin ve emoji ekleyin. Bunun yanı sıra alarmla
birlikte çalınacak sesi de seçebilirsiniz.

Hemen başlayın: Boş bir Keynote slaytında ekranın üstündeki
boya fırçasına dokunun. Arşivinizden bir fotoğraf seçmek için
Arka Plan, Görüntü, ardından Görüntüyü Değiştir'e dokunun.

9. SİZİN markanız
Kişisel markanız için bir grafik logo oluşturun. Adınızı ve sizi
yansıtan bir simge ekleyin. Şekiller, metin ve çizim kullanın.
Hemen başlayın: Yeni bir Keynote projesi oluşturun ve bir
Temel tema seçin. Logonuzu hazırladığınızda görüntü olarak
dışa aktarın, ardından herkesle paylaşın.

10. Oyuncak HİKAYE KİTABI
Başrolünde oyuncakların yer aldığı bir hikaye kitabı oluşturun.
Oyuncakları yerleştirin, ardından aksiyonun fotoğraflarını çekin.
Çekimleri, karakterleri seslendirdiğiniz kayıtlarınızla birlikte
kitaba ekleyin.
Hemen başlayın: Pages'da bir Kitaplar şablonu seçin. Kolayca
fotoğraf çekmek için ortam yer tutucularını kullanın. Yerleşik
kaydedici ile ses ekleyin. Kitabınızı başkalarıyla paylaşmak için
EPUB biçiminde dışa aktarın.

11. TURİST HARİTASI hazırlama
Şehrinizdeki sizin bildiğiniz güzel yerlerin 3D haritasını çıkartın.
Yaşadığınız bölgenin ekran resmini çekin, ardından gitmeyi en
sevdiğiniz yerleri etiketleyin.
Hemen başlayın: Harita uygulamasında Harita Ayarları
düğmesine ⓘ, ardından Uydu'ya dokunun. Haritada 3D'ye
dokunun. Bir ekran resmi çekin, ardından ziyaret edilecek yerleri
işaret etmek için Fotoğraflar'daki İşaretle özelliğini kullanın.

13. KENDİ RİTMİNİZLE uyanma
GarageBand'de döngüleri kullanarak bir şarkı hazırlayın,
ardından bunu sabah alarmınız için uyanma sesi olarak kullanın.
Hemen başlayın: Bir şarkı oluşturun, Live Loops'a, ardından
Yeni'ye dokunun. İstediğiniz Apple Loops'u bulun, bunları
ızgaraya sürükleyin. Şarkı tamamlandığında zil sesi olarak
paylaşın. Saat'te bir ses seçeneği olarak görünecektir.

14. Hoplama, zıplama ve atlama
Aileniz ve arkadaşlarınızla atlama tarzında bir dans videosu
hazırlayın. Elleri çevirme veya kalça sallama gibi basit hareketler
hazırlayın. Hareketleri bir sıraya koyun, birisine bu hareketleri
yapmayı öğretin, ardından kayda başlayın.
Hemen başlayın: Clips'te bir dansçıyı bir hareketi yapıp
ardından olduğu yerde hareketsiz dururken çekin. Kaydı
duraklatın. Aynı hareketle başlayan ve birkaç hareket daha
yapan başka bir dansçıya geçin. Dans tamamlanana kadar
devam edin.

15. Gelecekle İLGİLİ HAYALLERİNİZİ
gösterme
Hedeflerinizi ve planlarınızı düşünün, ardından bunları tuvalde
hayata geçirin. Geleceğiniz için hayal ettiklerinizi en iyi ifade
eden fotoğrafları, çizimleri, metinleri ve şekilleri ekleyin.
Hemen başlayın: Bir Numbers belgesi oluşturun, ardından
siyah veya beyaz boş bir şablon seçin. Tuvali temizlemek için
tablonun sol üst köşesindeki yuvarlağa, ardından Sil'e dokunun.
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16. KESME, yapıştırma ve
katmanlama
Hayatınızı anlatan bir kolaj oluşturun. En sevdiğiniz yerlerden
birinin fotoğrafı ile başlayın. Ailenizin, evcil hayvanlarınızın veya
farklı nesnelerin fotoğraflarını ekleyin, ardından arka planları
kaldırın. Metin ve karalamalar ekleyin.
Hemen başlayın: Bir Keynote slaydının arka planını fotoğraf
arşivinizdeki bir manzara fotoğrafı ile değiştirin. Başka
fotoğraflar ekleyin, ardından Instant Alpha ve çizim araçlarını
kullanarak kolajınızı tamamlayın.

17. Merhaba DEYİN
Farklı dillerde merhaba dediğiniz bir kısa video oluşturun.
Sözcükleri öğrenmek için Siri'yi kullanın. Metni vurgulamak için
kliplerinize Canlı Başlıklar, emoji ve çıkartmalar ekleyin.
Hemen başlayın: Clips'te Canlı Başlıklar düğmesine dokunun,
ardından bir metin stili seçin. Merhaba derken kendi kaydınızı
yapın. Konuşmak istediğiniz başka bir dili seçmek için dünya
simgesine dokunun.

19. İYİLİKLERLE DOLU BİR dünya
Doğanın yardımıyla iyilik dolu bir mesajın fotoğrafını çekin.
Dışarıya çıkın ve taşları, yaprakları veya dalları kullanarak
üzerinde düşünülmüş bir ifade yazın. Ardından ilginç bir açıdan
bunun fotoğrafını çekin.
Hemen başlayın: Kuş bakışı fotoğraf çekmek için Kamera'yı
kullanın. Ardından ışığı ve rengi ayarlayın, fotoğrafı kırpın veya bir
filtre ekleyin.

20. BİR RİTİM oluşturma
GarageBand'de bir rap parçası hazırlayın. En sevdiğiniz konuda
kafiyeli sözler yazın, bir ritim oluşturun, ardından rap parçanızı
ritminizin üzerine kaydedin.
Hemen başlayın: Bir parça hazırlayın. Drummer'ı, ardından bir
davulcuyu seçin. Oynat'a dokunun ve ayarları düzenleyin.
Tracks görünümünde bir parça ekleyin. Ses Kaydedici'ye geçin,
Ses'e dokunun, ardından Clean ön ayarını kullanarak rap
parçanızı kaydedin.

21. BİR PORTREYİ canlandırma

18. Kod İLE ÇİZİM yapma
Swift Playgrounds uygulamasında kod ile bir yaratıcı grafik öğesi
tasarlamak için kodu görselleştirin.
Hemen başlayın: Swift Playgrounds'da Spiraller oyun alanının
Oyun Zamanı sayfasını açın. Eğlenceli bir şekil hazırlayıp bir
ekran resmi çekin, ardından şekli sanat eserine dönüştürmek için
İşaretle'yi kullanın.

Bir portreyi hareketli GIF'e dönüştürün. Keynote'ta bir çizim
yapın, slaytı çoğaltın, ardından yeni slaytı hareketi gösterecek
şekilde biraz değiştirin. Portrenin hareketini tamamlayana kadar
devam edin.
Hemen başlayın: Bir proje oluşturmak için bir Temel tema seçin.
Boş bir slayt ekleyin, ardından animasyonun ilk karesini çizin. Bir
slaytı çoğaltmak için slayt gezgininde slayta, ardından
Kopyala'ya dokunun ve slaytın altına yapıştırın.

22. MAHALLEDEKİ GİZEM
Mahallenizdeki bir nesne için çıkılacak bir görev ile ilgili bir filmin
fragmanını hazırlayın. Pages'da kendi senaryonuzu hazırlayın
Hemen başlayın: Yeni bir iMovie projesi oluşturun ve
Fragman'a dokunun. Keşif Gezisi temasını seçin, ardından
fragmanınıza video klipler ve fotoğraflar ekleyin.
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23. Dünya SEYAHATİ
Seyahat etmek istediğiniz yerleri gösteren bir slayt gösterisi
hazırlayın. Şehirleri yukarıdan keşfedin. Ardından slaytlarınız
üzerine gezilerinizi anlatan sözcükler ve şekiller ekleyin.
Hemen başlayın: Harita'da Roma veya Tokyo gibi büyük bir
şehri seçin. Flyover'a, ardından Şehir Turunu Başlat'a dokunun.
Tur sırasında ekran resimleri çekin, ardından slayt gösterinize
ekleyin.

27. İÇİNİZDEN GEÇENİ renklerle
gösterme
Bir selfie'yi klasik pop sanata dönüştürün. Farklı arka plan
renklerle ve parlak vurgularla eğlenin.
Hemen başlayın: Fotoğraflar'da Kara Film filtresini bir selfie'ye
uygulayın, ardından kontrastı artırın. Fotoğrafı Keynote'a ekleyin.
Arka planını Instant Alpha ile kaldırın, ardından farklı renklerle
değiştirin. Vurgular ekleyin.

24. One, deux, tres
GarageBand'i kullanarak farklı dillerde 10'a kadar saymayı
öğrenin. Toy Box ses paketinde sayıların seslerini bulup çalın.
Hemen başlayın: Yeni bir projede Döngü Tarayıcı'yı açın, Ses
Paketleri'ne göre filtreleme yapın ve Toy Box'ı seçin. Ardından
Apple Loops Ara alanına bir dil girin.

25. Yetenek GÖSTERİSİ
Grup FaceTime'ı kullanarak bir yetenek gösterisi düzenleyin.
Bazı arkadaşlarınızdan yardım alın, gün ve saati belirleyin,
ardından gösteriyi başlatın!
Hemen başlayın: Mesajlar'da bir grup sohbeti başlatın,
ardından yetenek gösterisine katılmasını istediğiniz herkesi
ekleyin. Grup FaceTime'ı başlatmak için ekranın üst kısmındaki
kişilere, ardından FaceTime'a dokunun.

26. Yardım eden BİRİNE teşekkür etme
Takdir ettiğiniz birisine kendi fotoğrafınız ve mesajınızla
kişiselleştirilmiş bir teşekkür kartı hazırlayın.
Hemen başlayın: Pages'da bir belge oluşturun, Sabit'e
dokunun, ardından bir fotoğraflı kart şablonu seçin. Kartınızı
tamamladığınızda paylaşmak için PDF olarak dışa aktarın.

28. Hava durumunu sunma
Kısa bir videoda tahminlerinizi söyleyin. Hava Durumu
uygulamasının bir ekran resmini çekerek başlayın. Destekleyici
malzemelerle fotoğraf çekerek ve klip kayıtları yaparak insanların
güne hazırlanmasına yardımcı olun.
Hemen Başlayın: Kamera'yı kullanarak bir video çekin,
ardından Clips'te fotoğraflarla ve diğer videolarla birleştirin.
Hareketi gösteren çıkartmalar ve hava durumunu ifade eden
müzikler ekleyin.

29. Döngüler REMİKSLEME
Bir müzik prodüktörünün bakış açısından bir parça hazırlayın.
Beğendiğiniz bir Live Loops şablonu ile başlayın, ardından kendi
aranjmanınızı oluşturun.
Hemen Başlayın: GarageBand'de bir Live Loops şablonu seçin.
Aranjmanınızda kullanabileceğiniz sesleri önizlemek için
hücrelere dokunun, ardından istediğiniz seviyeye geldiğinde
performansın kaydını yapın.

30. Özel Proje
Yapmak istediğiniz bir özel projeyi, bunu en iyi şekilde hayata
geçirecek bir yaratıcı ortam kullanarak paylaşın; örneğin kamera
merceğinden çevreye duyduğunuz sevgiyi yansıtın ya da ailenizin
geçmişini bir podcast ile anlatın.
Hemen başlayın: Özel projenizi geliştirmenize ve başkalarıyla
paylaşmanıza yardımcı olacak Herkes Kreatif İşler Yapabilir
Design Workbook'u indirin.

Çocuklar için 30 Yeni Yaratıcı Aktivite | TM ve © 2021 Apple Inc. Tüm hakları saklıdır.

Geri dön

