
Everyone Can Create, luova työskentely iPadilla 

Paikallinen soveltava kurssi, laajuus 38 tuntia 

1. Piirtäminen, Everyone Can Draw on iPad 

Laadi töistäsi päiväkirjanomainen portfolio (Keynote, palautus Showbiehen), sisältö kirjan 

tehtävien ja ohjeiden mukaisesti. Kaikki osatehtävät on tehtävä ja dokumentoitava, tarvittaessa 

myös tehtävien välivaiheet. Työn eteneminen kuvataan myös sanallisesti (päiväys, tehtävän 

otsikko, työprosessi lyhyesti, tehtävään käytetty aika). Vaadittavat sovellukset iWork-sovellusten 

lisäksi: Sketches School. 

Emoji 

Erilaiset viivat ja kuviot 

Erilaiset kirjaimet 

Hahmottelu, sketchnoting 2D 

Hahmottelu, 3D  

Maiseman piirtäminen, eri kuvakulmat 

Kasvojen piirtäminen, erilaiset potrettityylit 

Asetelmien piirtäminen 

Arkkitehtuuri 

Logo 

Infografiikka, tiedon visualisointi 

Kirjan suunnittelu (ei tarvitse julkaista) 

2. Valokuvaus, Everyone Can Create Photo on iPad 

Laadi töistäsi päiväkirjanomainen portfolio (Keynote, Pages, palautus Showbiehen), sisältö kirjan 

tehtävien ja ohjeiden mukaisesti. Kaikki osatehtävät on tehtävä ja dokumentoitava, tarvittaessa 

myös tehtävien välivaiheet. Työn eteneminen kuvataan myös sanallisesti (päiväys, tehtävän 

otsikko, työprosessi lyhyesti, tehtävään käytetty aika). 

Jokapäiväiset esineet, eri kuvakulmat, kuvan muokkaaminen  

Potretit 

Maisemat 

Toiminta, Live Photo 

Kollaasi 

Kuvajournalismi 

Kuvien julkaisu Pagesilla, julisteet, kuvagalleria, digikuvakirja 

3. Videokuvaus, Everyone Can Create Video on iPad 

Laadi töistäsi päiväkirjanomainen portfolio (Pages tai Keynote, palautus Showbiehen), sisältö kirjan 

tehtävien ja ohjeiden mukaisesti. Kaikki osatehtävät on tehtävä ja dokumentoitava, tarvittaessa 



myös tehtävien välivaiheet. Työn eteneminen kuvataan myös sanallisesti (päiväys, tehtävän 

otsikko, työprosessi lyhyesti, tehtävään käytetty aika). 

Jos portfoliosta näyttää tulevan liian raskas (kokeile toimivuutta), osan videoista voi julkaista 

omalla YouTube-kanavalla ja linkittää portfolioon (kuvankaappaus ja linkki).  

Clips-video 

Clips: Mykkäelokuva 

iMovie-traileri, animointi Keynotella 

Clips: Opasvideo 

iMovie: Dokumentti 

iMovie: Live-tapahtumien raportointi, ajastettu kuvaus, slow motion, liikkeen lisääminen kuvaan 

iMovie: Lyhytelokuva 

 

4. Musiikki, Everyone Can Create Music on iPad 

Laadi töistäsi päiväkirjanomainen portfolio (Keynote, palautus Showbiehen), sisältö kirjan 

tehtävien mukaisesti. Upota kappaleesi portfolioon äänitiedostona ja jaa portfolio Kaikki 

osatehtävät on tehtävä ja dokumentoitava, tarvittaessa myös tehtävien välivaiheet. Työn 

eteneminen kuvataan myös sanallisesti (päiväys, tehtävän otsikko, työprosessi lyhyesti, tehtävään 

käytetty aika minuutteina).  

Live Loopsit 

Remix FX: Kappaleen miksaus  

Rytmi  

Soinnut ja melodia 

Sanoitusten kirjoittaminen ja äänittäminen 

Projektin jälkimuokkaus 

 

 

 

 


