
Foto og video!
Bjørnsletta AKS

Hei alle sammen!

Her kommer en samling med små aktiviteter dere kan gjøre med en iPad, 
som inneholder foto og video. De er lagt opp for hvert klassetrinn og blir litt 
vanskeligere etter hvert. Hvis du synes det er gøy med video og foto, så er 
det ikke farlig å prøve de andre heller, men det kan kanskje være lurt å spørre 
en forelder!



Foto og video!
1. trinn - Bjørnsletta AKS

Fotolek med iPad for 1. klassinger!
Slik gjør du: 

Tenk på et tall! For eksempel 3!

Finner du noe du har tre av i huset? Tre stoler, tre par skisko, tre 
familiemedlemmer?

Still dem opp og ta et bilde av dem med Kamera-appen på iPaden!

Du kan prøve med alle tallene fra 1 til 10 hvis du vil, men husk at det blir 
vanskeligere etterhvert!

TIPS: Det er lov å lete litt, og samle sammen gjenstander.

Siste spørsmål:
Hva tror er den mest brukte bokstaven på ting dere har hjemme?
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2. trinn - Bjørnsletta AKS

Fotolek med iPad for 2. klassinger!
Slik gjør du: 

Tenk på en bokstav. La oss ta bokstaven «S». Hva har du i huset som 
begynner på bokstaven «S»? Spiseskje? Såpeflaske? Ski?

Still dem opp og ta et bilde av dem med Kamera-appen på iPaden!

Nå skal du prøve å fotografere så mange ting som begynner på «S» som 
mulig, på fem minutter. La foreldre eller et søsken hjelpe deg å ta tiden.

Hvor mange fikk du?

Ta en ny bokstav, for eksempel «Z». Hvor mange klarer du der? Jeg gjetter 
færre enn på «S».

Når du har prøvd med noen bokstaver kan du sammenlikne hvor mange ting 
dere har i huset på hvilken bokstav. Jeg synes dere skal prøve minst 5 
bokstaver!

Siste spørsmål:
Hva tror er den mest brukte bokstaven på ting dere har hjemme?  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3. trinn - Bjørnsletta AKS

Videolek med iPad for 3. klassinger!
Denne aktiviteten skal være en guide til å bruke appen Clips!

Åpne Clips, og trykk på den røde knappen for å spille inn deg selv!
- Nå har du allerede laget et lite «clip». Du kommer tilbake hit ved å trykke 

på «Kamera»
- Trykk på «Bibliotek» for å se kamerarullen din. Velg et bilde, og hold den 

røde knappen igjen for å velge hvor lenge bildet skal vises.
- Trykker du på «Plakater» kan du velge fargerike tekstbokser. Hvis du 

trykker på selve teksten etterpå kan du endre innholdet!

Aktiviteten foregår slik:
Tenk på noe du assosierer med vår! Det bør være 5 ting. Nå kan du besøke 
www.google.com og søke opp det du vil finne bilder av.
Last ned 5 fine fotografier, og legg dem inn i Clips, gjerne med en plakat som 
forteller hva vi ser!
Nederst i Clips kan du se alt vi legger inn. Hvis du holder fingeren nede over 
ett av klippene kan du dra dem dit du vil, og endre rekkefølgen!

Dette er en veldig enkel og morsom app, som det er lett å komme inn i! Jeg 
håper dere lager noen fine videoer! For å lagre, og enkelt vise til de du bor 
med, trykk på knappen nederst i hjørnet, og trykk «Arkiver i filer»!

http://www.google.com
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4. trinn - Bjørnsletta AKS

Videolek med iPad for 4. klassinger!
Denne aktiviteten skal være en guide til å bruke appen iMovie!

Åpne iMovie, og trykk på knappen «Opprett prosjekt». Her velger du «Film»!
- Nå kan du velge filmsnutter eller bilder du allerede har på kamerarullen din 

ved å trykke på dem. Hvis du ikke har noe, går det helt fint. Bare trykk på 
«Opprett film».

- Trykk på kamera-logoen for å begynne å filme. Så står det «Bruk video» 
nederst i venstre hjørne.

- Når du er tilbake i selve programmet kan du trykke på filmen nederst og 
den blir markert gul. Herfra kan du legge til titler oppå, filtre, endre 
hastighet. Husk at du kan dra i endene for å endre lengde på filmen.

- Musikk, lydeffekter og kamerarullen din finner du under «Medier» til høyre.

Aktiviteten foregår slik:
Tenk på noe du assosierer med vår! 
Filmen kan for eksempel gjøres ved at du filmer deg selv som snakker om 
det! Du kan også spørre de der hjemme hva de synes er fint med våren, og 
filme dem som et intervju!
Når du har gjort noen fine opptak kan det være fint å legge på svak musikk i 
bakgrunnen!

Dere i 4. klasse har ganske god peiling på iPader og iMovie generelt, derfor 
oppfordrer jeg dere til å lage noen kule ting ut av egen fantasi også!

Dette er en veldig morsom app, som man får mye nytte av når man skjønner 
det grunnleggende! Jeg håper dere lager noen fine videoer!
Når dere føler dere klare, kan dere bare trykke på «Ferdig», og da ligger 
filmen der til neste gang dere åpner appen!


