
AKTIV I TETSHÄFTE

Ta med mig hem!

LEK  OCH LÄR MED OSSDET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR. ÖPPNA OCH LÄS MER!

NYA IDÉER SOM UNDERHÅLLER 
BÅDE DIG OCH BARNEN LÄNGE

Play-Doh 
tips och skoj
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Förpackning med 4 burkar för massor av rolig lek!

SKRIV UT alfabetet med 
både små och stora bokstäver 
på ett papper i A3-storlek 
och lägg sedan papperet 
i en genomskinlig plastficka. 
De här ”lekmattorna” kan 
användas om och om igen 
eftersom Play-Doh-modelleran 
inte fastnar på plast.

1 FORMA VARJE BOKSTAV 
med hjälp av rullad 
Play-Doh-modellera 
utifrån det utskrivna 
alfabetet. Lär 
barnen att forma 
alfabetets bokstäver 
efter bokstäverna 
på papperet. 
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LÄSA 
INNAN BARNEN KAN LÄRA SIG LÄSA 
MÅSTE DE LÄRA SIG ALFABETET. DET 
ÄR VÄLDIGT VIKTIGT ATT MAN BÖRJAR 
FRÅN BÖRJAN I DEN HÄR PROCESSEN.

ANVÄND PLAY-DOH-
BOKSTÄVERNA och lär barnen 
alfabetet med hjälp av bilder från 
tidningar, utskrivna bilder och 
figurer gjorda av Play-Doh-
modellera. (För bokstaven 
A kan du till exempel 
visa en ananas eller 
en apa.) 

PROVA ATT 
LEKA EN 
MATCHNINGSLEK 
som lär barnen hur de stora 
och små bokstäverna ser 
ut. Ta små bitar Play-Doh-
modellera och rulla dem till 
små och stora bokstäver och 
låt barnen para ihop dem. 
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”FANTASI
ÄR VIKTIGARE ÄN KUNSKAP.”

− ALBERT EINSTEIN

Lite äldre barn kan använda 
bokstäver av Play-Doh-modellera 
och bilda enkla ord. Börja 
med ord på tre bokstäver och 
gå sedan vidare med ord 

som innehåller fyra bokstäver. 
När barnen knådar, rullar och 
formar bokstäverna och orden 
blir det lättare för dem att 
komma ihåg dem.

NÄR BARNEN HAR LÄRT SIG ALFABETET ÄR DET 
DAGS ATT LÄRA DEM STAVA.

LÄSA ...
       NÄSTA NIVÅ!

VEM ÄR JAG?

Uppmuntra barnen att använda Play-Doh-modellera 
i olika färger och forma begynnelsebokstäver 

för namn på djur som de kan se på zoo eller 
som finns i havet. B kan till exempel vara 
bläckfisk eller björn. (Tips! De olika djuren 
ska börja på olika bokstäver.)  

Lek med alfabetet och 
djur i vatten och på land.

<  SORTIMENT 
MED KLASSISKA 
FÄRGER

Finns i en mängd olika 
färger. Fyll på eller 
komplettera en befintlig 
samling!

SE HUR BARNENS 
FANTASI OCH KREATIVITET 
UTVECKLAS OCH FÅR 
UTLOPP MED PLAY-DOH- 
MODELLERAN –  
DEN PERFEKTA 
UTGÅNGSPUNKTEN FÖR 
ALLA SORTERS LEK, BÅDE FRI 
LEK OCH ROLLSPEL. BARNEN 
LÄR SIG ÄNNU SNABBARE 
NÄR DE HAR ROLIGT! 

        LEK

      UTAN  

         G
RÄNSER



Prova att 
blanda dem

!

Play-Doh har EXP-certifierats av Excellent Play och i samband med certifieringen sa forskningschef Jørn Martin 
Steenhold följande:

Play-Doh utvecklar och stärker barnet inom dessa områden:

•  Play-Doh-leran är så mjuk att till och med väldigt små 
barn kan klämma, rulla och göra märken i den med 
fingrarna.  

•  Den kan formas på många olika sätt till alla möjliga 
former och figurer.

•  Figurerna kan föreställa allt som den som använder 
Play-Doh-leran vill. Det är bara fantasin hos den 
personen som sätter gränser.

•  Play-Doh utvecklar barns känsel och 
uppfattningsförmåga via den process som barnen 

•  Rumslig kunskap – bra på bilder och 
rumsuppfattning.  
Rumslig kunskap gör att vi kan uppfatta och återge 
den fysiska världen så att andra förstår den.

•  Personlig insikt – bra på sig själv. 
Personlig insikt innebär att förstå sig själv och 
varförman gör som man gör.

genomgår när de leker och experimenterar med leran.
•  Play-Doh utvecklar också barns kunskap om och uppfattning 

av en figurs dimensioner, storlek, form och volym.
•  Eftersom Play-Doh finns i många olika färger får barnen 

erfarenhet av färgers betydelse och deras inbördes 
förhållande.

•  Play-Doh är en unik produkt som utvecklar barns fantasi 
och uppfattning av rumsliga perspektiv, figurers former 
och konkreta matematiska begrepp som höjd, längd 
och storlek.

•  Matematisk förmåga –  
bra på siffror. 
Matematisk förmåga innebär att kunna 
använda matematiken i praktiken, och 
leka med siffror och geometri.

OÄNDLIG
KREATIVITET!

NÄR DE GRUNDLÄGGANDE TEKNIKERNA SITTER 
KAN FANTASIN FLÖDA FRITT!

Utgå från de  
grundläggande formerna,  
som kvadrater, rektanglar, 
cirklar och trianglar, och 
lär barnen om olika typer 
av trianglar och polygoner 
(former med fler än fyra 

sidor). Använd olika storlekar 
och lär barnen att skilja på 

liten och stor.

Prova att 

använda olika 

formar och gör 

söta djur!

FÄRGER
DU KAN LÄRA BARNEN OM 

FÄRGER PÅ MÅNGA SÄTT. MEN 
FÖRST KAN DET VARA BRA ATT 

FUNDERA PÅ VAD SOM FÅR DEM 
ATT LÄGGA MÄRKE TILL FÄRGERNA 

RUNTOMKRING DEM. 

UPPMUNTRA BARNENS 
KREATIVITET genom att lära dem hur 
man blandar färger. Lär dem också skillnaden 
mellan primärfärger och sekundärfärger.

2 TA EN LITEN MÄNGD
Play-Doh-modellera i taget och blanda 
tills du får den färg du vill ha. Låt barnens 
fantasi få fritt spelrum!
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FÄRGER ...
BLANDNINGSTABELL!Om du behöver 

fler färger kan du testa våra 
separata burkar. 

De finns i 12 olika färger!

> FÖRPACKNING MED 4 FÄRGER
Oändliga möjligheter och massor av 
rolig och kreativ lek! Klipp längs de prickade linjerna. Spara den här 

färgblandningsöversikten. Den kan vara bra att ha.

BRUNRÖD GRÖN

GRÖN BLÅ
BLÅGRÖN/

TURKOS

LILARÖDBLÅ

+GUL BLÅ =
+ =RÖD GUL ORANGE

GRÖN

TA ETT PAPPER I A3-STORLEK  
och rita sex rutor. Skriv namnet på färgerna  
med motsvarande färg i varje ruta (se ovan). Lägg  
papperet i en genomskinlig plastficka. Ta sedan fram  
Play-Doh-kulor i alla de färger som du har skrivit ned  
och be barnen att lägga dem på rätt rutor. Då lär sig barnen 
mer om färgerna och de lär sig att känna igen orden.

1

FORMER ...
       NÄSTA NIVÅ!

Var kreativ och skapa rena mästerverk 
med Play-Doh-modellera, till exempel 
en julgran av tre trianglar (som gröna 
grenar) och en rektangel (den bruna 
stammen). Passa på att sätta namn 
på de geometriska former som barnen 
skapar, som kon (glasstrut), cirklar 
( blommor) och så vidare.

Om Excellent Play:
Leken är en viktig del av alla barns utveckling, och därför är det viktigt att veta vilka kvaliteter och vilka styrkor 
en viss leksak har i barnets utveckling.

Excellent Play certifierar och märker leksakers lek- och inlärningsvärde för att ansvariga inom barnomsorg, 
föräldrar och andra ska vara bättre rustade att välja leksaker till barnen.

Excellent Play certifierar och märker endast leksaker och inlärningsprodukter som är säkerhetsgodkända.

Certifieringen
• genomförs av fackmän och bland barn i dansk barnomsorg
• bygger på en dokumenterad grund av kunskap och forskning om lek och barns utveckling
• genomförs efter entydiga riktlinjer och är spårbar.

Ett EXP-certifikat är en garanti för en produkts trovärdighet, kvalitet, betydelse och säkerhet.



TILLSÄTT BARA

FANTASI
BARN I ALLA 
ÅLDRAR KAN 

HA ROLIGT NÄR 
DE LÄR SIG… 

<  PLAY-DOH 
SWEET SHOPPE 
COOKIE-SET

Skapa så många roliga småkakor du kan hitta 
på med Sweet Shoppe Cookie-setet! Gör 
kakor direkt på fatet med hjälp av kaveln och 

de fyra kakformarna. Dekorera dem 
sedan med Play-Doh-glasyr från 

spritssprutan.

>  PLAY-DOH DIGGIN RIGS – 
BRANDBILEN BOOMER

Brandbilen har alla verktyg du behöver för att göra 
Play-Doh-tegelstenar och ”eld” och ”vatten” så att 
du kan skapa egna, spännande 
brandsläckarscener. Innehåller 
2 burkar Play-Doh-modellera.

> PLAY-DOH 4-FÖRPACKNING
Finns i en mängd olika färger. Fyll på 
eller komplettera en befintlig samling!

<  PLAY-DOH SWIRL & 
SCOOP ICE CREAM-SET

Låt fantasin flöda och skapa 
färgglada och roliga glassar 
med det här Sweet Shoppe 
Ice Cream-leksetet!

<  PLAY-DOH 
PLUS VARIETY-
FÖRPACKNING

Barnen kan samla alla 
färger de behöver för att 
designa och dekorera tårtor, 
småkakor, muffins med mera 
av Play-Doh! Förpackningen 
innehåller 8 burkar Play-Doh 
Plus-modellera i 8 fina färger.

Tillgängliga så långt lagret räcker. Utbudet kan variera mellan butikerna.



Nya, 
fräscha 

idéer
< PLAY-DOH 
PARTY PACK
Samla barnen 
och ha kul 
tillsammans.

1 2 3 ISBJÖRN!

1 2 GLASS!

1 2 3 ELEFANT!

1 2 3 BRANDBIL!

1 2 3 PINGVIN!
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Ha den här sidan nära till hands! Sätt 
upp den på kylskåpet eller spara den 
tillsammans med Play-Doh-modelleran. 
Vi visar några exempel som kan ge 
dig inspiration. 

Följ stegen nedan och se hur 
idéerna får liv.


