
AKTIV ITETSBROSJYRE

Ta meg med hjem!

LEK  OG LÆR MED OSSDET BESTE FRA BEGGE VERDENER. ÅPNE, OG SE  MER!

NYE KREATIVE PROSJEKTER SOM 
GIR MANGE TIMERS GOD LEK 
FOR DEG OG BARNET DITT

Play-Doh 
tips og moro
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Pakke med 4 bokser gir masser av muligheter for morsom lek!

SKRIV UT alfabetet 
i små og store bokstaver 
– på et A3-ark – og legg 
det i en klar plastpose.
Disse “lekemattene” kan 
brukes igjen og igjen, 
da Play-Doh-modellermasse 
ikke setter seg fast i plasten.

1 FORM HVER BOKSTAV 
med utrullede strenger av 
Play-Doh-modellermasse 
etter alfabetet som 
er skrevet ut. Lær 
barna å forme 
bokstavene 
i alfabetet etter 
bokstavformene 
på papiret.
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LESING 
FØR BARNET KAN LÆRE Å LESE, 
MÅ HUN ELLER HAN FØRST LÆRE 
ALFABETET. DET ER SVÆRT VIKTIG 
Å STARTE HELT FRA BEGYNNELSEN 
I DENNE PROSESSEN.

BRUK PLAY-DOH-
BOKSTAVENE  
til å lære barna alfabetet ved 
hjelp av bilder fra blader, 
bilder som er skrevet ut, eller 
figurer laget av Play-Doh-
modellermasse. (Hvis 
bokstaven for eksempel 
er A, kan du vise barna 
en ananas eller en ape.) 

PRØV Å LEKE EN 
MATCHELEK 
der barnet lærer om store 
og små bokstaver. 
Bruk små klumper av Play-
Doh-modellermasse til å rulle 
ut små og store bokstaver, 
og få barna til å finne dem 
som hører sammen.
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“FANTASI 
ER VIKTIGERE ENN VITEN.”

− ALBERT EINSTEIN

Eldre barn kan bruke 
bokstavene av Play-Doh-
modellermasse til å sette 
sammen små ord. Begynn 
med ord på 3 bokstaver, 

og arbeid dere frem mot ord på 
4 bokstaver. Når barnet knar 
massen, ruller den ut og former 
bokstavene, blir det lettere 
å huske dem.

NÅR BARNET HAR LÆRT ALFABETET, ER DET PÅ TIDE 
Å LÆRE HAM ELLER HENNE Å STAVE.

LESING ...
       NESTE NIVÅ!

HVA FORESTILLER JEG?

Oppfordre barna til å bruke Play-Doh-
modellermasse i flere farger til å forme 

forbokstavene i navnene på dyr de kan finne 
i zoologisk hage, eller dyr de kan finne 
i havet. For eksempel B for blekksprut 
eller bjørn.  
(TIPS: De ulike landdyrene eller havdyrene 
skal begynne med forskjellige bokstaver.)  

Lek med landdyr, 
vanndyr og alfabetet.

< SORTIMENT AV 
KLASSISKE FARGER
Finnes i et utvalg av 
farger, perfekt til påfyll 
eller som supplement til 
en eksisterende samling!

SE BARNETS FANTASI 
OG KREATIVITET 
BLOMSTRE MED PLAY-DOH-
MODELLERMASSE … DET 
PERFEKTE UTGANGSPUNKTET 
FOR ALLE TYPER LEK, FRA  
FRI LEK TIL ROLLELEK. 
ET BARN SOM HAR 
DET MORSOMT, LÆRER 
ENDA RASKERE!

        LEK

      UTEN BE- 

GRENSNINGER



Prøv å 
blande dem

!

Play-Doh er EXP-sertifisert av Excellent Play, og forskningssjef Jørn Martin Steenhold sier følgende i forbindelse 
med sertifiseringen:

Play-Doh utvikler og styrker barnet innenfor for disse områdene:

•  Play-Doh er så myk at selv helt små barn kan 
klemme, elte, rulle og sette merker i den med 
fingrene.  

•  Den kan formes på alle mulige måter til figurer 
med alle mulige former.

•  Figurene kan forestille alt det barnet kan se for seg 
i fantasien under leken med Play-Doh.

•  Mens barna leker og eksperimenterer med 
Play-Doh-massen, utvikler de sine føle- og 
sanseteknikker.

•  Romforståelse – forståelse av bilder og 
romforhold. 
Romforståelse er evnen til å kunne oppfatte ting 
i rommet og uttrykke dem slik at andre forstår dem.

•  Personforståelse – forståelse av seg selv. 
Personforståelse er evnen til å kunne forstå seg selv 
og hvorfor man gjør det man gjør.

•  Play-Doh utvikler barnas kunnskap om og følelse for 
en figurs dimensjon, størrelse, form og fylde.

•  Siden Play-Doh finnes i flere farger, får barna 
erfaring med det innbyrdes forholdet mellom 
fargene og hva fargene betyr for figurer.

•  Play-Doh er et unikt produkt som utvikler barnas 
fantasi og følelse for romlige perspektiver i sin 
alminnelighet og figurers former og kurver, samt 
konkrete matematiske begreper som høyde, lengde 
og omkrets.

•  Matematikkforståelse – forståelse 
av tall. 
Matematikkforståelse er evnen til å kunne 
bruke matematikk i praksis og å kunne leke 
med tall og geometri.

UENDELIG

KREATIV ITET!

NÅR DE GRUNNLEGGENDE TEKNIKKENE FØRST ER PÅ 
PLASS, ER MULIGHETENE FOR FORMER UENDELIGE!

Bruk de grunnleggende 
formene som kvadrater, 

rektangler, sirkler og trekanter 
som utgangspunkt for å lære 

barnet om de forskjellige 
typene av trekanter og 

polygoner (former med flere 
enn fire sider). Bruk forskjellige 

størrelser til å lære barnet  
om forskjellen på stor  

og liten.

Prøv å bruke 

utstikkformer til 

å stikke ut søte 

dyreformer.

FARGER
BARN KAN LÆRE OM FARGER PÅ 

MANGE MÅTER. MEN PRØV FØRST 
Å TENKE OVER HVA SOM KAN 
FÅ DEM TIL Å LEGGE MERKE TIL 

FARGENE OMKRING SEG.

STIMULER BARNETS KREATIVITET   
ved å lære ham eller henne hvordan vi 
blander farger, og forskjellen på primær- 
og sekundærfarger.

2 BRUK SMÅ MENGDER
Play-Doh-modellermasse om gangen, og 
bland, til du oppnår den ønskede fargen.  
La barnets fantasi blomstre!
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FARGER...
BLANDINGSOVERSIKT!Hvis du har bruk 

for flere farger, 
kan du prøve våre 
enkeltbokser, som fås i 12 farger!

> PAKKE MED 4 FARGER
Gir uendelige muligheter for morsom og 
kreativ lek! Klipp langs de stiplede linjene. Ta vare på denne 

fargeblandingsoversikten til senere bruk.
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BRUK ET A3-ARK  
til å tegne seks ruter, og skriv navnene på fargene  
med riktig farge i hver rute (se ovenfor). Legg papiret  
i en klar plastpose.  
Legg deretter frem Play-Doh-kuler i alle de fargene du  
har skrevet, og be barna om å legge dem i riktig rute.  
På den måten lærer barna om farger, og de lærer  
å kjenne igjen de tilsvarende ordene.
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FORMER ...
       NESTE NIVÅ!

Kreative hjerner kan bruke Play-Doh-
modellermasse til å skape et “kunstverk” 
– for eksempel et juletre av tre trekanter 
(grønne topper) og et rektangel (brun 
trestamme). Bruk muligheten til å sette 
navn på de geometriske formene barna 
skaper, for eksempel kjegle (iskjeks), 
sirkel (blomst) og mange flere.

Om Excellent Play:
Leken er en viktig del av alle barns utvikling, og derfor er det viktig  
å vite hvilke kvaliteter og hvilke fordeler et leketøy har i forhold til barnas utvikling.

Excellent Play sertifiserer leketøyet og angir dets leke- og læringsverdi. Målet er at ansatte i barnehager, 
foreldre og andre skal være bedre rustet til å velge leketøy til barna.

Excellent Play sertifiserer og merker bare leketøy og læringsprodukter som er sikkerhetsgodkjent.

Sertifiseringen
• gjennomføres av fagfolk og blant barn i danske barnehager
• bygger på et dokumentert kunnskapsgrunnlag og forskning om lek og barns utvikling
• gjennomføres etter entydige retningslinjer og er sporbar

En EXP-sertifisering er dermed en garanti for et produkts ubetingede troverdighet, kvalitet, 
betydning og sikkerhet.



TILSETT KUN 

FA NTASI
BARN I ALLE 

ALDRE KAN LÆRE 
SAMTIDIG SOM 

DE HAR DET 
MORSOMT … 

<  PLAY-DOH 
SWEET SHOPPE 
COOKIE-SETT

Lag alle de morsomme småkakene du kan forestille 
deg, med Sweet Shoppe Cookie-settet! Lag småkakene 
direkte på fatet ved hjelp av kjevlet og 4 utstikkere, og 

pynt dem med Play-Doh-glasur fra pressen.

>  PLAY-DOH DIGGIN RIGS – 
BRANNBILEN BOOMER

Brannbilen har alt det verktøyet du trenger til  
å lage Play-Doh-klosser og lage “ild”  
og “vann” så du kan skape dine 
egne brannslokningsscener. 
Inneholder 2 bokser Play-
Doh-modellermasse.

>  PLAY-DOH 4-PAKNING
Finnes i et utvalg av farger, perfekt 
til påfyll eller som supplement til en 
eksisterende samling!

<  PLAY-DOH SWIRL & 
SCOOP ICE CREAM-SETT

Lag de mest fargestrålende og 
morsomme iskreasjonene du 
overhodet kan forestille deg med 
dette Sweet Shoppe Ice Cream-
lekesettet!

<  PLAY-DOH PLUS 
VARIETY-PAKKE

Barna kan samle alle 
de fargene de trenger 
til å forme og dekorere 
Play-Doh-kakene sine – 
småkaker, muffins med mer! 
Pakken inneholder 8 bokser 
Play-Doh Plus-modellermasse 
i 8 morsomme farger.

Tilgjengelig så langt lageret rekker. Produktutvalget kan variere fra butikk til butikk.



Dugg-
friske 
ideer

< PLAY-DOH 
PARTY PACK
Utmerket når du 
vil samle barna 
om en morsom 
aktivitet.

1 2 3 ISBJØRN!

1 2 IS!

1 2 3 ELEFANT!

1 2 3 BRANNBIL!

1 2 3 PINGVIN!
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Sørg for at denne siden er tilgjengelig! 
Sett den opp på kjøleskapet, eller 
oppbevar den sammen med Play-Doh-
modellermassen. Vi har tatt med et par 
eksempler som kan gi deg inspirasjon.

Følg trinnene nedenfor, og se 
hvordan ideene blir levendegjort.


