
PUUHAILLAAN YHDESSÄ
Ota mukaasi!

LEIKI JA OPI KANSSAMMEHAUSKAA JA KEHITTÄVÄÄ. LUE LISÄÄ SEURAAVILTA SIVUILTA!

LUOVAA JA HAUSKAA PUUHAA 
SINULLE JA LAPSELLESI

Play-Doh 
vinkkejä ja 
hupia
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Neljän purkin pakkaus moniin hauskoihin leikkeihin!

TULOSTA aakkoset 
sekä isoina että pieninä 
kirjaimina A3-paperille 
ja laita paperi läpinäkyvään 
muovipussiin. Näitä 
”leikkimattoja” voi käyttää 
yhä uudelleen, sillä Play-
Doh-muovailumassa ei tartu 
muoviin.

1 MUOVAILE KAIKKI 
KIRJAIMET Play-Doh-
muovailumassasta 
käyttämällä mallina 
tulostettuja 
aakkosia. Opeta 
lapsi muovaamaan 
aakkosten kirjaimet 
paperilla olevien 
mallien mukaan. 
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LUKEMINEN 
LAPSEN TÄYTYY OPPIA AAKKOSET 
ENNEN KUIN HÄN VOI OPPIA 
LUKEMAAN. ON TÄRKEÄÄ ALOITTAA 
AIVAN ALUSTA.

OPETA LAPSELLE 
AAKKOSET PLAY-DOH-
KIRJAINTEN   
sekä lehdestä leikattujen 
kuvien, tulosteiden tai 
Play-Doh-muovailumassasta 
tehtyjen hahmojen avulla. 
(Jos kirjain on 
esimerkiksi A, voit 
näyttää lapselle 
ananaksen tai apinan 
kuvan.) 

OPETA LAPSELLE, 
mitkä isot ja pienet kirjaimet 
vastaavat toisiaan. Muovaile 
Play-Doh-muovailumassasta 
isot ja pienet kirjaimet ja 
anna lapsen etsiä kullekin 
kirjaimelle pari. 
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”MIELIKUVITUS ON 
TÄRKEÄMPÄÄ KUIN TIETO.”

− ALBERT EINSTEIN

Jos lapsi on vähän vanhempi, 
hän voi muodostaa 
lyhyitä sanoja Play-Doh-
muovailumassasta tehdyillä 
kirjaimilla. 

Aloittakaa kolmikirjaimisista 
sanoista ja jatkakaa 
nelikirjaimisiin. Kirjainten ja 
sanojen muovailu auttaa lasta 
muistamaan ne.

KUN LAPSI OSAA AAKKOSET, ON AIKA OPETTAA 
HÄNTÄ KIRJOITTAMAAN.

LUKEMINEN...
       SEURAAVA TASO!

MIKÄ MINÄ OLEN?

Kannusta lasta muovailemaan erivärisestä Play-
Doh-muovailumassasta eläintarhan eläinten tai 

merieläinten alkukirjaimia. Esimerkiksi mursu 
tai mustekala alkaa M-kirjaimella.  
(VINKKI: Jokaisen maaeläimen tai 
merieläimen täytyy alkaa eri kirjaimella.)  

Leikkejä maaeläimillä, 
merieläimillä ja kirjaimilla.

< KLASSINEN 
VÄRIVALIKOIMA
Runsaasti erilaisia 
värejä. Mahtava lisä 
nykyiseen kokoelmaan!

PLAY-DOH-MUOVAILUMASSA 
SAA LAPSESI MIELIKUVITUKSEN 
JA LUOVUUDEN VALLOILLEEN… 
SOPII ERINOMAISESTI NIIN 
VAPAISIIN LEIKKEIHIN KUIN 
ROOLILEIKKEIHINKIN. 
LAPSESI OPPII NOPEAMMIN, 
KUN HÄNELLÄ ON HAUSKAA!     LEIKKEJÄ

      ILMAN 

            
RAJOJA



Sekoita 
värejä!

Play-Doh-muovailumassalla on Excellent Play -yhtiön EXP-sertifiointi. Tutkimuspäällikkö Jørn Martin Steenhold 
kertoo sertifioinnista seuraavaa:

Play-Doh kehittää ja vahvistaa lapsen osaamista seuraavilla osa-alueilla:

•  Play-Doh on niin pehmeää, että jopa aivan pienet 
lapset pystyvät puristamaan, pyörittelemään ja 
painelemaan sitä sormillaan.

•  Play-Doh-muovailumassasta voi muovata kaikenlaisia 
hahmoja kaikenlaisin tavoin.

•  Vain mielikuvitus on rajana sille, millaisia hahmoja 
Play-Doh-muovailumassasta voi tehdä.

•  Play-Doh-muovailumassalla muovaaminen ja 
kokeileminen kehittää lapsen tuntoaistia.

•  Tilan hahmottamisen taidot – kuvien ja 
tilan ymmärtäminen. 
Tilan hahmottamisen taidoilla tarkoitetaan kykyä 
tajuta ja ilmaista maailman tilaulottuvuuksia niin 
että muut ymmärtävät sen.

•  Henkilökohtaiset taidot – oman itsensä 
ymmärtäminen. 
Henkilökohtaisilla taidoilla tarkoitetaan kykyä 
ymmärtää itseään ja oman toimintansa perusteita.

•  Play-Doh kehittää lapsen kykyä ymmärtää hahmon 
mittasuhteet, koko ja muoto.

•  Koska saatavana on monenväristä Play-Doh-
muovailumassaa, lapsi saa kokemusta värien 
keskinäisistä suhteista sekä värien merkityksestä 
hahmojen kannalta.

•  Play-Doh on ainutlaatuinen tuote, joka kehittää 
yleisesti lapsen mielikuvitusta ja kykyä ymmärtää 
tilaulottuvuuksia, hahmojen erilaisia muotoja sekä 
konkreettisia matemaattisia käsitteitä, kuten korkeus, 
pituus ja laajuus.

•  Matemaattiset taidot – numeroiden 
ymmärtäminen. 
Matemaattisilla taidoilla tarkoitetaan kykyä 
hyödyntää matematiikkaa käytännössä ja 
leikkiä numeroilla ja geometrialla.

RAJATONTA

LUOVUUTTA! 

KUN PERUSTEKNIIKKA ON HALLUSSA, MUODOT 
TARJOAVAT RAJATTOMIA MAHDOLLISUUKSIA.

Opeta neliön, suorakulmion, 
ympyrän ja kolmion avulla 

lapsellesi erityyppisiä 
kolmioita ja monikulmioita 

(kuvioita, joissa on enemmän 
kuin neljä sivua). Opeta 

pienen ja suuren ero 
käyttämällä erikokoisia 

muotoja.

Tee kivoja 

eläinhahmoja 

pikkuleipämuottien 

avulla!

VÄRIT
VÄREJÄ VOI OPETTAA LAPSELLE 

MONELLA TAVALLA. MIETI 
ENSIN TAPOJA, JOIDEN AVULLA 
LAPSEN SAA TARKKAILEMAAN 
YMPÄRILLÄÄN OLEVIA VÄREJÄ. 

EDISTÄ LAPSEN LUOVUUTTA  
opettamalla hänelle, miten värejä sekoitetaan 
ja mikä on päävärien ja välivärien ero.

2 KÄYTÄ PIENIÄ MÄÄRIÄ
Play-Doh-muovailumassaa kerrallaan 
ja sekoita, kunnes saat haluamasi värin.
Anna lapsen mielikuvituksen lentää!
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VÄRIEN
SEKOITTAMINENJos tarvitset 

enemmän värejä, 
yksittäisissä purkeissa on saatavana 12 eri väriä!

> NELJÄN VÄRIN PAKKAUS
Tarjoaa rajattomasti mahdollisuuksia 
luoviin ja hauskoihin leikkeihin! Leikkaa katkoviivaa pitkin.

Säilytä ohje myöhempää käyttöä varten.

RUSKEAPUNAINEN VIHREÄ

VIHREÄ SININEN TURKOOSI

VIOLETTIPUNAINENSININEN

+KELTAINEN SININEN=
+ =PUNAINEN KELTAINEN ORANSSI

VIHREÄ

PIIRRÄ A3-PAPERILLE  
Piirrä A3-paperille kuusi laatikkoa ja kirjoita niihin 
eri värien nimet vastaavalla värillä (ks. yllä). Laita 
paperi läpinäkyvään muovipussiin. Aseta riviin kuusi 
vastaavanväristä palloa Play-Doh-muovailumassaa 
ja pyydä lasta etsimään laatikoista kullekin pallolle 
samanvärinen pari. Näin lapsi oppii värejä ja näkee, 
kuinka ne kirjoitetaan.
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MUODOT...
       SEURAAVA TASO!

Play-Doh-muovailumassasta voi tehdä 
luovia taideteoksia – esimerkiksi jou-
lukuusen kolmesta kolmiosta (vihreät 
oksat) ja suorakulmiosta (ruskea runko).
Nimeä lapsen tekemät geometriset 
muodot, kuten kartio (jäätelötötterö) 
ja ympyrät (kukka).

Tietoa Excellent Play -sertifioinnista:
Leikki on tärkeä osa kaikkien lasten kehitystä. Siksi on tärkeää tietää, 
millaisia vahvuuksia lelulla on lapsen kehityksen kannalta.

Excellent Play sertifioi ja merkitsee lelun arvon lapsen leikkimisen ja oppimisen kannalta. 
Tavoitteena on, että päiväkotien henkilökunnan, vanhempien ja muiden olisi näin 
helpompi valita leluja lapsille.

Excellent Play sertifioi ja merkitsee ainoastaan turvallisiksi hyväksyttyjä leluja 
ja oppimistuotteita.

Sertifiointi
• alan ammattilaisten vastuulla, suoritetaan tanskalaisten päiväkotilasten keskuudessa
• perustuu leikkiä ja lapsen kehitystä koskevaan vahvaan tieto- ja tutkimusperustaan
• suoritetaan selkeiden suuntaviivojen mukaisesti, jäljitettävissä

EXP-sertifiointi on siis tae tuotteen ehdottomasta luotettavuudesta, laadusta, 
merkityksestä ja turvallisuudesta.



LISÄÄ VAIN 

MIELIKUVITUSTA

HAUSKAA 
OPPIMISTA 

KAIKENIKÄISILLE 
LAPSILLE…  

<  PLAY-DOH 
SWEET SHOPPE 
COOKIE -SETTI

Tee hauskannäköisiä pikkuleipiä Sweet Shoppe 
Cookie -setillä! Leivo pikkuleivät suoraan pellille 
kaulimen ja neljän muotin avulla ja pursota niiden 

koristeeksi Play-Doh-kuorrutetta.

>  PLAY-DOH DIGGIN RIGS – 
PALOAUTO BOOMER

Paloauton mukana on työkaluja, joilla voit 
tehdä Play-Doh-tiiliä sekä ”tulta” ja “vettä” 
omiin palomiesleikkeihisi. 
Pakkaus sisältää 2 purkkia 
Play-Doh-muovailumassaa.

>  PLAY-DOH 4 VÄRIN PAKKAUS
Runsaasti erilaisia värejä. 
Mahtava lisä nykyiseen kokoelmaan!

<  PLAY-DOH SWIRL & 
SCOOP ICE CREAM -SETTI

Sweet Shoppe Ice 
Cream -lelusetillä voit tehdä 
monenlaisia hauskoja ja 
värikkäitä jäätelöluomuksia.

<  PLAY-DOH PLUS 
VARIETY -PAKKAUS

Kaikki tarvittavat värit Play-
Doh-muovailumassasta tehtyjen 
kuppikakkujen, pikkuleipien ja 
muiden luomusten koristeluun! 
Pakkaus sisältää 8 purkkia 
eriväristä Play-Doh Plus 
-muovailumassaa.

Saatavana niin kauan kuin varastoa riittää. Tuotevalikoima voi vaihdella myymälöittäin.



Uusia 
ideoita < PLAY-DOH 

PARTY PACK
Hauskaa yhteistä 
puuhaa lapsille.

1 2 3 JÄÄKARHU!

1 2 JÄÄTELÖ!

1 2 3 NORSU!

1 2 3 PALOAUTO!

1 2 3 PINGVIINI!
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Pidä tämä sivu kätevässä paikassa.
Kiinnitä se vaikkapa jääkaapin oveen 
tai säilytä Play-Doh-muovailumassan 
yhteydessä. Seuraavilla esimerkeillä 
pääset alkuun.

Seuraa alla olevia ohjeita, niin 
uudet ideat heräävät eloon.


