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Deze activiteiten zijn heel leuk voor kinderen van 4-8+. 
Klik of tik op een activiteit om de projectbeschrijving te bekijken.

?   ? ?



1. Iets verpersoonlijken 
Maak een foto van een alledaags object thuis of buiten en teken erop 
met Markering om er een karakter van te maken. 

Aan de slag: Open de foto, tik op ‘Wijzig’ en tik op de drie puntjes 
rechtsboven om Markering te gebruiken. 

2. Een time-lapsevideo maken 
Zet de iPad klaar om een time-lapsevideo te maken wanneer je een  
fort aan het bouwen bent, je favoriete snack maakt, je speelgoed 
schoonmaakt of kijkt hoe een ijsblokje smelt. 

Aan de slag: Kies de timelapse-modus in de Camera-app. Tik op de 
opnameknop om de opname te starten; tik er nogmaals op wanneer 
je klaar bent.  

3. Kleurplaten maken  
Neem een paar leuke foto’s en maak ze zwart-wit om je eigen kleurplaten 
te maken. Gebruik Markering om kleur toe te voegen. 

Aan de slag: Open elke foto, tik op ’Wijzig’ en pas een van de zwart-wit 
filters toe. Ga een stap verder door met een sjabloon in de Pages-app 
een boek te maken. 

4. Je naam uitbeelden  
Maak een foto van elke letter van je naam door de letters op te zoeken 
in in boeken of op posters of uithangborden. Zet ze bij elkaar om je 
naam te spellen in een kleurrijke collage. 

Aan de slag: Snijd de letters bij in de Foto’s-app en voeg elke foto 
op de juiste volgorde toe aan een Keynote-bestand. 

5. Een fotowandeling maken  
Kies een kleur of letter van de dag en maak foto’s van dingen die die 
kleur hebben of met die letter beginnen. Zet ze dan bij elkaar in een 
collage of video. Maak eens een regenboog of het volledige alfabet.  

Aan de slag: Voeg de foto’s van elke kleur of letter toe aan een dia in 
de Keynote-app. Of voeg elke foto toe aan Clips en neem je stem op 
terwijl je de kleuren of letters zegt.   

6. Kleuren in slo-mo zien 
Neem in slow-motion een video op van druppels kleurstof die in 
het water vallen. Doe eerst de primaire kleuren en meng ze dan 
om secundaire kleuren te maken.  

Aan de slag: Kies de modus ‘Slowmotion’ in de Camera-app 
en maak een opname.  

7. Je stemming uitdrukken met emoji's 
Teken een rondje, voeg grappige ogen toe, een blij gezicht of 
wenkbrauwen om aan te geven in welke stemming je bent. Je kunt 
ook vormen en afbeeldingen toevoegen en delen met je vrienden.  

Aan de slag: Voeg de afbeeldingen toe aan een Keynote-dia en tik op 
het plusteken om de tekengereedschappen te gebruiken. Of gebruik 
vormen om te beginnen en versier met emoji. 

 
8. Een storyboard maken van 
je dagelijkse routine 
Maak een foto van iets wat je normale activiteiten voorstelt. Combineer 
de foto’s en voeg een titel, tijd en selectievakje voor elke activiteit 
toe. Breng elke dag markeringen aan. 

Aan de slag: Voeg je foto’s toe aan een dia in Keynote, voeg tekst en 
selectievakjes toe en exporteer deze dia als een afbeelding die je kunt 
gebruiken om je activiteiten af te vinken. 

9. Samen op de kalender zetten 
Download deze leuke sjabloon om dagen, maanden, seizoenen, weer, 
temperatuur en zelfs je humeur, aan te geven.  

Aan de slag: Open het document met de Keynote-app. Kopieer 
de labels en plak ze op de juiste plek op de kalender. 

Verken 30 leuke, constructieve en creatieve activiteiten om te doen met 
de ingebouwde functies van iPad (je kunt ook een iPhone gebruiken). 
Deze activiteiten, ontwikkeld voor kinderen in groepen 1-4, kunnen 
eenvoudig worden aangepast voor het hele gezin.
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10. Vormen zoeken in de natuur  
Maak buiten een foto en gebruik Markering om alle vormen die je in 
de foto kunt vinden, over te trekken.  

Aan de slag: Open de foto, tik op ‘Wijzig’ en tik op de drie puntjes 
rechtsboven om Markering te gebruiken.  

 
 
11. Een eenvoudig boek maken  
Bedenk een fantasieverhaal. Maak foto’s of video’s waarin je 
verschillende onderdelen uitbeeldt. Maak een boek met elke foto- 
of video-scène, samen met bijschriften. Versier het met tekeningen, 
vormen of emoji's.  

Aan de slag: Voeg je foto’s en video’s toe aan een boeksjabloon 
met de Pages-app. 

12. Een verhaal vertellen met vormen 
Voeg verschillende vormen uit het menu ‘Vormen’ toe aan een 
lege pagina en zet ze op een andere plaats om een verhaal te maken. 
Probeer dezelfde vormen eens zo te rangschikken dat je drie 
verschillende verhalen kunt vertellen.  

Aan de slag: Tik in de Pages-app op het plusteken rechtsboven 
om het menu ‘Vormen’ te openen. Sleep de vormen om de volgorde 
te veranderen. 

13. Nieuwsinterviews opnemen 
Maak plezier en neem jezelf op terwijl je vragen stelt en beantwoordt. 
Gebruik verschillende geluiden en stemmen en word een alien die 
het weerbericht voor de ruimte vertelt of een eekhoorn die het heeft 
over notenverzamelingen. 

Aan de slag: Gebruik de Audiorecorder in de GarageBand-app.  

14. Een strip maken 
Maak een foto van je jezelf en al je favoriete speelgoed als de karakters. 
Combineer de foto’s in een video, transformeer ze met het stripboekfilter 
en neem jezelf op terwijl je een verhaal vertelt. 

Aan de slag: Houd de opnameknop in de Clips-app ingedrukt om 
de foto van elk karakter vanuit Foto’s te importeren. Tik op elke clip 
om het stripboekfiltereffect te gebruiken. 

15. Antwoorden krijgen op je vragen 
Heb je een vraag? Zoals, waarom is de lucht blauw? Of, hoe zwaar 
is een olifant? Laat Siri het antwoord vinden.  

Aan de slag: Zeg "Hé, Siri" tegen de iPad. 

16. Teruggaan in de tijd 
Zoek een oude foto. Maak de scène na, neem een foto en gebruik 
een zwart-wit filter om het eruit te laten zien alsof de foto lang 
geleden is gemaakt.  

Aan de slag: Open de foto, tik op ‘Wijzig’ en tik op de drie puntjes 
onderaan om filters te gebruiken.  

17. Een liefdesbrief aan de planeet schrijven 
Maak, zoek of teken een afbeelding van een favoriet plekje. Voeg 
tekstvakken of een spraakopname toe om te beschrijven waarom 
je het zo leuk vindt en hoe je ervoor zorgt.  

Aan de slag: Voeg je foto toe aan de Pages- of Keynote-app. Tik op 
het plusteken om ‘Neem audio op’ te kiezen of kies ‘Vormen’ en voeg 
een tekstvak toe. 

18. In tweeën tellen leuk maken 
Neem jezelf op terwijl je telt in stappen van 2 seconden, 5 seconden 
of 10 seconden. Gebruik de grappige stemeffecten om jezelf de stem 
van een monster of robot te geven. 

Aan de slag: Gebruik de Audiorecorder in de GarageBand-app. 

 
 
 
19. Patronen maken 
Voeg een reeks van twee of drie vormen toe aan een lege pagina 
om een patroon te maken. Herhaal het patroon met een nieuwe set 
vormen en oefen met het herkennen en overtrekken van elke vorm. 

Aan de slag: Tik in de Pages-app op het plusteken om het menu 
‘Vormen’ te gebruiken om vormen toe te voegen. Sleep de vormen 
om ze in een patroon te ordenen. Tik nogmaals op het plusteken 
om met het tekengereedschap de vormen over te trekken.  
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20. Een speurtocht doen 
Gebruik deze sjabloon om je eigen speurtocht te maken door de 
items in elk vierkantje te vervangen door verschillende vormen 
of afbeeldingen. 

Aan de slag: Open de sjabloon in de Keynote-app. Tik op het plusteken 
rechtsboven om het menu ‘Vormen’ te openen en vervang de items 
in elk vak door je eigen vormen. Je kunt ze ook vervangen door emoji. 

21. Concentratie 
Schrijf samen met een vriend of broer/zus woordjes of zinnen met 
alleen emoji of vormen. Deel je hints met elkaar en probeer ze om 
de beurt op te lossen.  

Aan de slag: Open een document in de Pages-app en tik op de 
wereldbol links onder het toetsenbord om de emoji te zien. Tik op 
het symbool van een persoon rechtsboven om samen te werken 
met een vriend. 

22. Scheve toren van kussens 
Maak een toren van kussens en neem een slo-mo-video op 
van de toren die op de grond valt.  

Aan de slag: Kies de modus ‘Slowmotion’ in de Camera-app 
en maak een opname.  

23. Een pose aannemen, twee keer 
Laat een familielid een panoramafoto maken met jou in het eerste 
frame. Ren naar het einde zodat je twee keer op de foto staat. 

Aan de slag: Begin aan de linkerkant van het camerabeeld en 
ren achter de fotograaf langs om aan de rechterkant weer in beeld 
te verschijnen. 

24. Een bosje bloemen sturen 
Gebruik vormen om een bosje 
bloemen te maken. Voeg een 
stukje tekst toe en verstuur het 
als een ansichtkaart naar een 
speciaal iemand.  

Aan de slag: Tik op het plusteken 
rechtsboven de Pages-app om 
het menu ‘Vormen’ te openen. 
Exporteer als een afbeelding 
om te delen. 

25. Lekker lachen 
Vraag Siri om een mop te vertellen.  

Aan de slag: Zeg "Hé Siri, vertel me een mop" tegen de iPad.  

26. Naar de sterren reiken 
Ga op de grond liggen en maak burst-foto’s van een familielid dat 
omhoog springt en naar de sterren reikt. Door de opwaartse hoek 
lijkt het alsof de persoon de lucht aanraakt. 

Aan de slag: Houd de sluiterknop ingedrukt om een hele reeks 
foto’s snel achter elkaar te maken. Tik op ‘Wijzig’ om het frame 
te selecteren wanneer de persoon die aan het springen is op het 
hoogst in de lucht is.  

27. Een kunstenaar worden 
Maak een foto van jezelf of je favoriete speelgoed. Trek de lijnen 
op de foto over en verwijder de foto om je kunstwerk te onthullen. 

Aan de slag: Voeg je foto toe aan een lege dia in Keynote. Tik op het 
plusteken om met het tekengereedschap de foto over te trekken. 
Sla de foto op als een afbeelding wanneer je klaar bent.  

28. Je stem gebruiken 
Gebruik Dictafoon om een audiobericht te maken om een vriend 
een grappige mop te vertellen, een uitnodiging voor een virtueel 
speelafspraakje te versturen of om gewoon hoi te zeggen!  

Aan de slag: Neem een bericht op in de Dictafoon-app en deel 
het met Berichten of Mail. 

29. Dingen op volgorde zetten 
Maak een foto van elke stap van een dagelijkse activiteit, zoals je 
handen wassen: de kraan aanzetten, je handen inzepen, wassen, 
spoelen en afdrogen. Zet de foto’s op volgorde om een reeks te 
maken. Je hebt zojuist je eerste programmeerconcept geleerd! 

Aan de slag: Voeg je foto’s toe aan de Keynote- of Clips-app en zet 
ze in de juiste volgorde. In Clips kun je een kort filmpje maken met 
muziek, titels en stickers. 

30. Een portret personaliseren 
Maak een zelfportret en gebruik Markering om erop te tekenen en 
je persoonlijkheid te laten schitteren. Heb je een cape of vleugels? 
Misschien een eenhoornhoorn? Groene highlights in je haar? 

Aan de slag: Open de foto, tik op ‘Wijzig’ en tik op de drie puntjes 
rechtsboven om Markering te gebruiken. 
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