
AKTIV ITETSFOLDER

Tag mig med hjem!

LEG  OG LÆR MED OSDET BEDSTE FRA BEGGE VERDENER. LUK OP, OG SE  MERE!

NYE KREATIONER, DER GIVER 
MANGE TIMERS GOD LEG FOR 
DIG OG DIT BARN

Play-Doh 
tips og sjov

 © 2015 Hasbro. Alle rettigheder forbeholdt. 



UDSKRIV alfabetet 
i både små og store 
bogstaver – på et stykke 
A3-papir – og læg det 
i en klar plastikpose. 
Disse 'legemåtter' kan 
bruges igen og igen, 
da Play-Doh-modellervoks 
ikke klistrer til plastik.

1 FORM HVERT BOGSTAV 
med ruller af Play-Doh-
modellervoks efter det 
udskrevne alfabet. 
Lær børnene at 
forme alfabetets 
bogstaver efter 
bogstavformerne 
på papiret. 
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LÆSNING 
INDEN ET BARN KAN LÆRE AT 
LÆSE, SKAL HAN/HUN FØRST LÆRE 
ALFABETET. DET ER MEGET VIGTIGT 
AT STARTE HELT FRA BEGYNDELSEN 
I DENNE PROCES.

PRØV AT LEGE 
EN MATCHE-LEG, 
der lærer dit barn om 
store og små bogstaver. 
Brug små stykker Play-Doh-
modellervoks til at udrulle 
små og store bogstaver, og 
få børnene til at parre dem. 
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SE DIT BARNS FANTASI 
OG KREATIVITET 
BLOMSTRE MED PLAY-DOH-
MODELLERVOKS … DET 
PERFEKTE UDGANGSPUNKT 
FOR ALLE TYPER LEG, LIGE 
FRA FRI LEG TIL ROLLESPIL. 
DIT BARN LÆRER ENDNU 
HURTIGERE, NÅR DET HAR 
DET SJOVT! 

        LEG

      UDEN BE- 

GRÆNSNINGER



Pakke med 4 bøtter giver masser af muligheder for sjov leg!

BRUG PLAY-DOH-
BOGSTAVERNE  
til at lære børnene alfabetet ved 
hjælp af billeder fra blade, 
udprintede billeder eller 
figurer lavet af Play-Doh-
modellervoks. (Hvis 
bogstavet f.eks. er A, 
kan du vise børnene en 
ananas eller en abe.) 
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“FANTASI 
ER VIGTIGERE END VIDEN.”

− ALBERT EINSTEIN

Ældre børn kan bruge 
bogstaverne af Play-Doh-
modellervoks til at sammensætte 
små ord. Begynd med ord på 
3 bogstaver, og arbejd jer 

frem mod ord på 4 bogstaver. 
Når barnet ælter, udruller og 
former bogstaverne og ordene, 
bliver det lettere at huske dem.

NÅR DIT BARN HAR LÆRT ALFABETET, ER DET TID TIL 
AT LÆRE HAM/HENDE AT STAVE.

LÆSNING ...
       NÆSTE NIVEAU!

HVAD FORESTILLER JEG?

Opfordr dine børn til at bruge Play-Doh-
modellervoks i flere farver til at forme forbogstaver 

til navnene på dyr, de kan finde i zoo, eller 
dyr, de kan finde i havet. F.eks. 'B' for 
blæksprutte eller bjørn.  
(TIP: Hvert landdyr eller havdyr skal 
begynde med forskellige bogstaver.)  

Leg med landdyr, 
vanddyr og alfabetet.

< SORTIMENT AF 
KLASSISKE FARVER
Findes i et udvalg af 
farver, perfekt som refill 
eller som supplement til 
en eksisterende samling!

        LEG

      UDEN BE- 

GRÆNSNINGER



Prøv at 
blande dem

!

Play-Doh er EXP-certificeret af Excellent Play, og forskningschef Jørn Martin Steenhold udtaler i forbindelse med 
certificeringen:

Play-Doh udvikler og styrker barnet inden for disse områder:

•  Play-Doh er så blødt, at selv helt små børn kan 
klemme, mase, rulle og sætte mærker i det med 
fingrene.  

•  Det kan formes på alle mulige måder til alle mulige 
former for figurer.

•  Figurerne kan forestille alt det, som den, der har 
Play-Doh i hænderne, har fantasi til at forestille sig.

•  Play-Doh udvikler børns føle- og sanseteknikker 
gennem den formningsproces, børn gennemgår 
i legen og eksperimenterne med det.

•  Rumlig viden – klog på billeder og 
rummelighed. 
Rumlig viden er evnen til at kunne opfatte og 
udtrykke dele af den rumlige verden, så det forstås 
af andre.

•  Personlig viden – klog på sig selv. 
Personlig viden er evnen til at kunne forstå sig selv 
og forstå, hvorfor man gør det, man gør.

•  Play-Doh udvikler børns viden og fornemmelse for 
en figurs dimension, størrelse, form og fylde.

•  Da Play-Doh findes i flere farver, får børn erfaring 
med farvers indbyrdes forhold samt med farvers 
betydning på figurer.

•  Play-Doh er et unikt produkt, der generelt udvikler 
børns fantasi og fornemmelse for rumlige 
perspektiver, figurers former og kurver samt konkrete 
matematiske begreber som højde, længde og 
omfang.

•  Matematisk viden – klog på tal. 
Matematisk viden er evnen til at kunne  
bruge matematik i praksis og at kunne lege 
med tal og geometri.

UENDELIG

KREATIV ITET!

NÅR FØRST DE GRUNDLÆGGENDE TEKNIKKER ER PÅ 
PLADS, ER MULIGHEDERNE FOR FORMER UENDELIGE!

Brug de basale former  
som firkanter, rektangler, 
cirkler og trekanter som 

udgangspunkt for at lære dit 
barn om de forskellige typer 
af trekanter og polygoner 

(former med mere end 
fire sider). Brug forskellige 
størrelser til at lære barnet 

om forskellen på stor
og lille.

Prøv at bruge 

udstiksforme til 

at udstikke søde 

dyreformer!

FORMER ...
       NÆSTE NIVEAU!

Kreative hjerner kan bruge Play-Dohm-
odellervoks til at skabe et kunstværk
– f.eks. et juletræ af tre trekanter
(grønne toppe) og et rektangel (brun
træstamme). Grib muligheden for at
sætte navne på de geometriske former,
dit barn skaber, f.eks. kegle (isvaffel),
cirkler (blomst) og mange flere.

Om Excellent Play:
Legen er en vigtig del af alle børns udvikling, og derfor er det vigtigt at vide, 
hvilke styrker et stykke legetøj har i forhold til børns udvikling.

Excellent Play certificerer og mærker legetøjs lege- og læringsværdi med det mål,at de ansatte  
i daginstitutioner, forældre og andre er bedre rustet i valget af legetøj til børnene.

Excellent Play certificerer og mærker alene legetøj og læringsprodukter, der er sikkerhedsgodkendt.

Certificeringen
• gennemføres med fagprofessionelle og blandt børn i danske daginstitutioner
• bygger på et dokumenteret grundlag af viden og forskning om leg og børns udvikling
• gennemføres efter entydige retningslinjer og er sporbar

Et EXP-certifikat er således en garanti for et produkts ubetingede troværdighed, kvalitet, 
betydning og sikkerhed.



FARV ER
DER ER MANGE MÅDER AT LÆRE 

BØRN OM FARVER PÅ. MEN PRØV 
ALLERFØRST AT TÆNKE OVER, 
HVAD DER KAN FÅ DEM TIL AT 
LÆGGE MÆRKE TIL FARVERNE 

OMKRING DEM. 

STØT BARNETS KREATIVITET  
ved at lære ham/hende om, hvordan man 
blander farverne, og om forskellen på 
primære og sekundære farver.

2 BRUG SMÅ MÆNGDER
Play-Doh-modellervoks ad gangen, og 
bland, til du opnår den ønskede farve. 
Lad dit barns fantasi blomstre!
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FARVER...
BLANDINGSOVERSIGT!Hvis du har brug 

for flere farver, 
så prøv vores 

enkeltbøtter, der 
fås i 12 farver!

> PAKKE MED 4 FARVER
Giver uendelige muligheder for sjov og 
kreativ leg! Klip langs de stiplede linjer. Gem denne 

farveblandingsoversigt til senere brug.

BRUNRØD GRØN

GRØN BLÅ
BLÅGRØN/

TURKIS

LILLARØDBLÅ

+GUL BLÅ =
+ =RØD GUL ORANGE

GRØN

BRUG ET ARK A3-PAPIR  
til at tegne seks kasser, og skriv navnene  
på farverne med den rigtige farve på hver kasse  
(se herover). Læg papiret i en klar plastikpose.  
Læg derefter en række Play-Doh-kugler frem i alle  
de farver, du har skrevet, og bed dine børn om at lægge 
dem på de rigtige kasser. På den måde lærer børnene  
om farver, og de lærer at genkende de tilsvarende ord.
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TILSÆT KUN 

FA NTASI
BØRN I ALLE 
ALDRE KAN 

LÆRE, SAMTIDIG 
MED AT DE HAR 
DET SJOVT … 

<  PLAY-DOH 
SWEET SHOPPE 
COOKIE-SÆT

Lav alle de sjove småkager, du kan forestille dig, 
med Sweet Shoppe Cookie-sættet! Lav småkagerne 
direkte på fadet ved hjælp af kagerullen og 4 

udstikkere, og pynt dem med Play-Doh-
glasur fra udpresseren.

>  PLAY-DOH DIGGIN RIGS - 
BRANDBILEN BOOMER

Brandbilen har alt det værktøj, du har brug 
for til at lave Play-Doh-klodser og lave “ild” 
og “vand”, så du kan skabe dine 
egne brandslukningsscener. 
Indeholder 2 bøtter Play-Doh-
modellervoks.

Fås så længe lager haves. Produktudvalget kan variere fra butik til butik.



>  PLAY-DOH 4-PAKKE
Findes i et udvalg af farver, perfekt 
som refill eller som supplement til en 
eksisterende samling!

<  PLAY-DOH SWIRL & 
SCOOP ICE CREAM-SÆT

Lav de mest farvestrålende og 
sjove iskreationer, du overhovedet 
kan forestille dig, med dette 
Sweet Shoppe Ice Cream-
legesæt!

<  PLAY-DOH PLUS 
VARIETY-PAKKE

Børnene kan samle alle de 
farver, de har brug for til at 
dekorere og designe deres 
Play-Doh-kager, -småkager, 
-cupcakes m.m.! Pakken 
indeholder 8 bøtter Play-Doh 
Plus-modellervoks i 8 sjove 
farver.



Dug-
friske 

idéer
< PLAY-DOH 
PARTY PACK
En god måde at 
samle børnene 
om en sjov 
aktivitet.

1 2 3 ISBJØRN!

1 2 IS!

1 2 3 ELEFANT!

1 2 3 BRANDBIL!

1 2 3 PINGVIN!
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Sørg for at have denne side inden for 
rækkevidde! Sæt den op på køleskabet, 
eller opbevar den sammen med dit Play-
Doh-modellervoks. Vi har medtaget et par 
eksempler, du kan lade dig inspirere af. 

Følg trinnene vist herunder,  
og se idéerne komme til live.


