
Burada dersler yaratıcılıkla dolu!
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Play-Doh akt�v�te okulu, 
öğrenmey� eğlencel� hale get�rmek �ç�n

 s�zlere ve m�n�klere yepyen� akt�v�teler sunuyor.

Bu akt�v�tem�zde
 b�r ağacın dört mevs�mde yaşadığı 

değ�ş�kl�klere değ�neceğ�z. 

Play-Doh Oyun Hamurları
Play-Doh Renkl� Kalemler
Res�m Kağıdı veya Karton

Kurşun Kalem
Cetvel

MALZEMELER



ADIMLAR
İlk olarak çocuklarınızla mevs�mler� ve mevs�m geç�şler�nde doğada 

neler yaşandığını konuşun. 
Ç�z�me başlamadan önce ağaçların her mevs�m nasıl göründüğünü 

m�n�kler�n�zle �ncelemey� unutmayın. 
Yaprakların renk geç�şler� s�zlere �pucu olab�l�r.

Ağaçları ç�zme aşamasında, 
�lk olarak kurşun kalem �le kağıdımızı/kartonumuzu cetvel yardımıyla 

dört parçaya bölüyoruz.

Kağıdımızın/kartonumuzun dört ayrı kısmına da mevs�mler�n �s�mler�n� yazıyoruz. 
Daha sonra kurşun kalem �le dalları ve gövdes� olan b�rer ağaç ç�z�yoruz. 



Sonrak� adımda Play-Doh renkl� kalemler�yle 
ağaçların gövdeler�n� ve dallarını renklend�r�yoruz.

Daha sonra da Play-Doh oyun hamurlarıyla ağaçlarımıza ve
 mevs�m kutularımıza yaratıcı detaylar ekl�yoruz.



Artık ağaçlar hazır. 
Play-Doh ağaçlarınızı 

araştırdığınız/�nceled�ğ�n�z ağaçlar �le 
karşılaştırab�l�rs�n�z.

M�n�kler�n Play-Doh �le şek�llend�rd�ğ� 
dört mevs�m ağaçlarının fotoğraflarını çek�p 

#PlayDohAkt�v�teOkulu et�ket� �le 
paylaşmayı unutmayın.

Akt�v�ten�n detaylı v�deosuna
QR kodu taratarak ulaşab�l�rs�n�z. 

playdohtr PlayDohTurk�ye www.playdoh.com.tr



Burada dersler yaratıcılıkla dolu!
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Play-Doh akt�v�te okulu, 
öğrenmey� eğlencel� hale get�rmek �ç�n 

s�zlere ve m�n�klere
 yepyen� akt�v�teler sunuyor.

Bu akt�v�tem�zde 
rakamları b�rl�kte öğreneceğ�z.

Bunu kağıt ve kalemle değ�l, 
hamurlar ve makarnalarla yapacağız. 

Play-Doh Oyun Hamurları
Makarna Taneler�

K�l�tl� Poşet
Akr�l�k veya Guaj Boya

Kağıt veya Res�m Defter�
Kalem

MALZEMELER



ADIMLAR
İlk olarak kağıt üzer�ne veya res�m defter�ne oluşturmak �sted�ğ�n�z

rakamları kalem �le ç�z�yoruz.

Rakamları renkl� makarnalar �le oluşturmak �stersen�z, 
boyamak �sted�ğ�n�z p�şmem�ş makarnaları 

k�l�tl� b�r poşet�n �çer�s�ne doldurun. 
Üzer�ne �sted�ğ�n�z reng� dökün ve poşet�n ağzını kapatın.

 Ağzını k�l�tled�ğ�n�z poşet� tüm makarnalar boyanana kadar sallayın ve 
kuruması �ç�n b�r kağıt üzer�ne ser�n. 



Makarnalarınız kuruduktan sonra
 m�n�kler�n oluşturduğu rakamların üzer�ne

 o sayıda makarna tanes� batırın.



M�n�kler�n Play-Doh �le şek�llend�rd�kler�
 eğlencel� sayıların fotoğraflarını çek�p

 #PlayDohAkt�v�teOkulu 
et�ket� �le paylaşmayı unutmayın.

Akt�v�ten�n detaylı v�deosuna
QR kodu taratarak ulaşab�l�rs�n�z. 

playdohtr PlayDohTurk�ye www.playdoh.com.tr



Burada dersler yaratıcılıkla dolu!
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Play-Doh akt�v�te okulu, 
öğrenmey� eğlencel� hale get�rmek �ç�n 

s�zlere ve m�n�klere
 yepyen� akt�v�teler sunuyor.

Bu akt�v�tem�zde Play-Doh hamurları �le
 kend� portrem�z� yapacağız.

Play-Doh Oyun Hamurları
Süsleme Malzemeler�

El İş� Kağıdı

MALZEMELER



ADIMLAR
İlk olarak çocuklar �le ayna karşısına geç�n ve 

kend� yüzler�ndek� farklı bölümler� ve detayları b�rl�kte �nceley�n.
 Daha sonra portren�n yüzü olarak kullanmak �ç�n 

Play-Doh oyun hamurları arasından b�r renk seç�n ve 
el �ş� kağıdı üzer�nde şek�llend�r�n.

Sonrak� adımda bu yüze ağız, gözler, burun, 
kulaklar ve saçları ekley�n.



Sırada portreler� süsleme malzemeler� �le süslemek var. 
Play-Doh oyun hamurları �le şek�llend�rmek yer�ne kalem g�b� b�r araç �le 

hamur yüzey�ne ç�z�m yapab�l�rs�n�z. 



M�n�kler�n Play-Doh �le şek�llend�rd�kler�
portreler�n fotoğraflarını
 #PlayDohAkt�v�teOkulu 

et�ket� �le paylaşmayı unutmayın.

Akt�v�ten�n detaylı v�deosuna
QR kodu taratarak ulaşab�l�rs�n�z. 

playdohtr PlayDohTurk�ye www.playdoh.com.tr


