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1. Sett en Emoji til humøret ditt

4. Få svar på spørsmålene dine

Tegn en sirkel, og legg til tullete øyne, et glad
ansikt eller øyenbryn som viser humøret du
er i. Du kan også legge til former og bilder, og
deretter dele det med vennene dine!
Kom i gang: Legg til bildene i et Keynotelysbilde, og trykk deretter på
plusstegnet for å bruke tegneverktøyene.
Eller bruk former for å komme i gang, og
dekorer deretter med emoji.

Har et spørsmål? Som, hvorfor er himmelen
blå? Eller, hvor mye veier en elefant? La Siri
finne svaret.
Kom i gang: Si «Hey Siri» på iPad-en din.

2. Lag ditt eget fargeark
Ta noen morsomme bilder, og endre dem
til svart-hvitt for å lage dine egne fargeark.
Bruk Markup for å legge til farge.
Kom i gang: Åpne hvert bilde, trykk på
Rediger og bruk ett av svart-hvitt-filtrene.
Gå videre ved å lage en bok ved å bruke en
mal i Pages-appen.

3. Sett sammen navnet ditt med bilder
Ta et bilde av hver bokstav i navnet ditt ved å
finne de i bøker, aviser eller på skilt.
Sett dem sammen og stav navnet ditt i en
fargerik collage.
Kom i gang: Beskjær bokstavene i Bilderappen, og legg deretter hvert bilde til en
Keynote-fil i riktig rekkefølge.

5. Gå en tur ut og ta bilder
Velg en farge eller bokstav for dagen og ta
bilder av ting som har den fargen eller starter
med den bokstaven. Sett dem deretter
sammen i en collage eller video. Prøv å lage
en regnbue eller fullfør alfabetet!
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 stemmen
din som sier fargene eller bokstavene.

6. Ta opp en time-lapse-video
Sett opp iPad-en din for å ta en time-lapsevideo mens du bygger en snømann, tegner på
et et ark, former med plastelina eller ser en
isbit smelte.
Kom i gang: Velg Time-Lapse-modus i
Kamera-appen. Trykk på Record-knappen
for å starte opptaket; trykk på den igjen når
du er ferdig

7. Gjett hvem
Sett tre elever foran klassen.
Sett læringsbrett foran de, så
de ikke ser (evt skriv på tavla
bak de)
Kom i gang: Gi hver elev en
person/ting de skal gjette
(julenissen, jerusalem, jesus,
gjeter, julestrjerne, nordpolen)
Elevene får kun stille ja/nei
spørsmål for å finne ut hvem
eller hva de er blitt.

8. Finn former i naturen

11. Lag en enkel bok

Ta et bilde utendørs, og bruk deretter Markup
for å spore alle formene du kan finne på bildet.
Kom i gang: Åpne bildet ditt, trykk på Rediger,
og trykk deretter på de tre prikkene øverst til
høyre for å bruke Markup.

Tenk på en tenkt historie. Ta bilder eller
videoer som viser ulike deler. Lag en bok med
hvert bilde eller videoscene, sammen med
historietekster. Dekorer den deretter med
tegninger, former eller emoji-bilder.
Kom i gang: Legg til bildene og videoene dine i
en bokmal ved hjelp av Pages-appen.

12. Tongue twisters

9. ”Julenisse” på ulike språk
Hvor mange språk klarer klassen din å si
julenisse på?
Kom i gang: Bruk internett, Google Translate
og spill inn i Clips eller lignende.

Spill inn ulike tongue twisters!
Kom i gang: Bruk lydopptak og les inn ulike
setninger, spill av for klassen og få dere en god
latter:) se forslag under;
• Running reindeer romp ’round red wreaths
• Chilly chipper children chant cheerfully
• Eleven elves licked eleven little licorice
lollipops
• There’s chimney soot on Santa’s suit
• Frosty froze frequently, furthermore fell
on frozen frost freezing his fiddly thumb
• Prancer presents pumpkin pies and
presents
• Pretty packages perfectly packed in paper
• Tiny Timmy trims the tall tree with tinsel
• Trikkeperrong, tippekupong
• Pappa pakker pappesker

13. Tilpass et portrett
10. Bruk stemmen din
Bruk Voice Memo til å lage en lydmelding for
å dele en morsom vits med en venn, send en
invitasjon til en virtuell lekedato eller bare si
hei!
Kom i gang: Spill inn en melding i Voice Memosappen, og del den deretter i Teams, på mail eller
Showbie.

Ta et selvportrett og bruk Markup til å tegne på
det og la din personlighet skinne. Har du kappe
eller vinger? Kanskje et enhjørningshorn?
Grønne highlights i håret?
Kom i gang: Åpne bildet ditt, trykk på Rediger,
og trykk deretter på de tre prikkene øverst til
høyre for å bruke Markup.

14. Send blomster
Bruk former for å lage en bukett med blomster.
Legg til litt tekst, og send det som et postkort
til en spesiell person.
Kom i gang: Trykk på plusstegnet øverst
til høyre i Pages-appen for å åpne Shapesmenyen. Eksporter som et bilde for å dele.
Send på mail eller sms til en i familien eller på
Teams til en venn.

15. Putt ting i orden
Ta et bilde av hvert trinn i en hverdagsaktivitet,
som å vaske hendene: slå på vannet, såp inn
hendene, skrubb, skyll og tørk. Sett sammen
bildene for å lage en sekvens. Du har nettopp
lært ditt første kodekonsept!
Kom i gang: Legg til bildene dine i Keynote- eller
Clips-appen, og sorter dem i riktig rekkefølge.
I Clips kan du lage en kort film som inneholder
musikk, titler og klistremerker.

16. Konsentrasjon
Skriv setninger eller setninger med bare emoji
eller former med en venn. Del ledetrådene
dine med hverandre og bytt på å løse dem.
Kom i gang: Åpne et dokument i Pagesappen og trykk på kloden nederst til venstre
på tastaturet for å se emojien. Trykk på
personikonet øverst til høyre for å samarbeide
med en venn.

