Burada dersler yaratıcılıkla dolu!

Play-Doh aktvte okulu,
öğrenmey eğlencel hale getrmek çn
szlere ve mnklere
yepyen aktvteler sunuyor.
Bu aktvtemzde
üzernde yaşadığımız gezegen
daha yakından tanıyacağız.

MALZEMELER
Play-Doh Oyun Hamurları
İp

ADIMLAR
İlk olarak çocuklar le brlkte Dünyamızı ve
onu oluşturan katmanları araştırın/nceleyn.
Dünya’nın katmanları le lgl blglere
Youtube vdeomuzdan ulaşablrsnz.
Şmd Dünyamızı ve katmanlarını
Play-Doh oyun hamurlarıyla oluşturmaya başlayacağız.
Önce sarı renk hamur le Dünyamızın çekrdeğn hazırlayablrsnz.

Şmd sırada magma katmanı var.
Kırmızı renkl hamuru dare şeklnde düzleştrp
sarı renktek "çekrdeğ" kaplıyoruz.

Sonrak adımda,
üzernde yaşadığımız yer kabuğu katmanını oluşturmak çn
kahvereng hamuru kullanablrsnz.
Şekllendrlen yer kabuğu katmanı le kırmızı magma tabakasını kaplıyoruz.

Su kürey oluşturmak çn mav ve yeşl renk
Play-Doh oyun hamurlarını brlkte kullanablrsnz.
Şekl verdğnz katmanla yne aynı şeklde yer kabuğu katmanını kaplıyoruz.

Hava kürey temsl etmek çn beyaz renk Play-Doh oyun hamurları le
bulut oluşturup Dünya’nın üzerne yerleştryoruz.

Sırada aktvtemzn en eğlencel adımı var.
Dünya’nın katmanlarını görmek çn p yardımıyla maket kye bölüyoruz.

Mnklern Play-Doh le şekllendrdkler
Dünya’nın ve katmanlarının fotoğraflarını çekp
#PlayDohAktvteOkulu
etket le paylaşmayı unutmayın.
Aktvtenn detaylı vdeosuna
QR kodu taratarak ulaşablrsnz.

playdohtr

PlayDohTurkye

www.playdoh.com.tr

Burada dersler yaratıcılıkla dolu!

PLAY-DOH ILE
RU
MACERA PARKU

Play-Doh aktvte okulu,
öğrenmey eğlencel hale getrmek çn
szlere ve mnklere
yepyen aktvteler sunuyor.
Bu aktvtemzde çocukların
küçük hamur toplarını yarıştırmaları çn
br macera parkuru oluşturacağız.

MALZEMELER
Play-Doh Oyun Hamurları
Boş Play-Doh Kutuları veya Kağıt Bardak
Küçük Hamur Topları
Slndr Obje
Düz Br Zemn

ADIMLAR
Macera parkurunu şekllendrmeye başlamadan önce,
küçük hamur topları çn nasıl br parkur oluşturmak stedklern
planlamalarında çocuklara yardım edeblrsnz.
Oluşturacağınız parkur,
msket olarak kullanacağınız küçük hamur toplarını bıraktığınızda,
onların kend ağırlığıyla yuvarlanarak
yolun sonuna ulaşmasını sağlayacak br şeklde olmalı.
Bunun çn boş Play-Doh kutularını veya kağıt bardakları
farklı boyutlarda yükseltler oluşturmak çn kullanablrsnz.
Yükseltler düz br zemne yapıştırmanız,
sabt kalması çn öneml.
Bunun çn küçük hamur parçalarını altlarına yapıştırablrsnz.

Sonrak adımda msketlern gdeceğ yolu oluşturuyoruz.
Play-Doh oyun hamurunu slndr yardımıyla düzleştrn.
Yolun pürüzsüz olması topların rahat br şeklde lerlemesn sağlayacaktır.

Hazırladığınız yolu yükseltlern üzerne yerleştrn.
Yolun macera çn uygun olup olmadığını kontrol etmenz gerekeblr.
Bunun çn br hamur topunu başlangıç noktasından bırakın,
eğer hamur topu yolun br bölümünde düşüyorsa ya da duruyorsa
o zaman yolu tamr etmek çn bazı çözümler bulmanız gerekyor.
Yola yen eklemeler ve parkurda düzeltmeler yapmayı deneyn.

Mnklern Play-Doh le şekllendrdkler
macera parkurlarının fotoğraflarını ve vdeolarını çekp
#PlayDohAktvteOkulu
etket le paylaşmayı unutmayın.
Aktvtenn detaylı vdeosuna
QR kodu taratarak ulaşablrsnz.

playdohtr

PlayDohTurkye

www.playdoh.com.tr

Burada dersler yaratıcılıkla dolu!

PLAY-DOH

ROBOTUM

Play-Doh aktvte okulu,
öğrenmey eğlencel hale getrmek çn
szlere ve mnklere
yepyen aktvteler sunuyor.
Bu aktvtemzde Play-Doh hamurları le
br robot şekllendreceğz.

MALZEMELER
Play-Doh Oyun Hamurları
Yapı Malzemeler
Ataç veya Tel Toka
Süsleme Malzemeler
Küçük Kase
Karton
Kalem

ADIMLAR
İlk olarak robotunuza br sm vermekle başlayablrsnz,
mesela Robo-Doh.
Robotunuza sm verrken hang özellklere
sahp olacağını da düşüneblrsnz.
Robotunuzun boyutuna ve şeklne karar verdkten sonra
gövdesn oluşturmak çn önce Play-Doh oyun hamurunu zemne yayın.
Ardından ster elnzle şekl vererek stersenz
Play-Doh kalıplarını ya da kasey kullanarak
robotunuzun gövdesn ve kafasını oluşturun.
Robotunuzu karton üzernde k boyutlu veya
kend başına durablecek şeklde üç boyutlu olarak yapablrsnz.

Robotunuzun gövdesn ve kafasını oluşturduktan sonra,
sıradak adım robotunuzu süslemek.
Robotunuza gerekeceğn düşündüğünüz
araç ve gereçlere sahp olablmes çn
onu elektronk görünümü verecek malzemelerle süsleyeblrsnz.
Örneğn ataç veya tel toka le antenlern yapablrsnz.

Aksesuarları le süslendkten sonra Play-Doh robotunuz artık hazır.
Şmd ona br hkaye yazma zamanı!
Mesela Robo-Doh uzak br gezegenden gelen br uzaylı olablr ve
br uzay aracıyla gelmş olablr.

Mnklern Play-Doh le şekllendrdkler robotların
fotoğraflarını ve hkayelern
#PlayDohAktvteOkulu etket le
paylaşmayı unutmayın.
Aktvtenn detaylı vdeosuna
QR kodu taratarak ulaşablrsnz.

playdohtr

PlayDohTurkye

www.playdoh.com.tr

Burada dersler yaratıcılıkla dolu!
PLAY-DOH ILE
ZZETLER
RENGARENK LE

Play-Doh aktvte okulu,
öğrenmey eğlencel hale getrmek çn
szlere ve mnklere
yepyen aktvteler sunuyor.
Bu aktvtemzde
vücudumuzun hang besnlere htyacı olduğunu ve
bu besnlern faydalarını öğreneceğz.

MALZEMELER
Play-Doh Oyun Hamurları
Boya Fırçası veya Kalem
Tabak

ADIMLAR
İlk olarak mav ve mor renkl besnler yapmakla başlayablrsnz.
Çocuklar le mav veya mor renktek besnler pekştrn.
Seçtğnz bu renkte besnler aynı renk
Play-Doh hamurları le şekllendrn.
İnce br boya fırçası veya kalem le tasarımınıza şekl vereblrsnz.

Yeşl renktek besnler pekştrp seçtğnz besn yne aynı renk
Play-Doh hamurları le şekllendrn ve sunum tabağına yerleştrn.

Sarı renktek besnler çn aynı adımları zleyeblrsnz.

Turuncu renktek besnler çn aynı adımları zleyeblrsnz.

Kırmızı besnler pekştrn ve seçtğnz besn aynı renktek
Play-Doh hamurları le şekllendrp tabağınıza yerleştrn.

Play-Doh Oyun Hamurlarıyla hazırladığınız
rengarenk besnlerle dolu tabağınız hazır!

Mnklern Play-Doh le şekllendrdkler
renkl tabakların fotoğraflarını
#PlayDohAktvteOkulu
etket le paylaşmayı unutmayın.
Aktvtenn detaylı vdeosuna
QR kodu taratarak ulaşablrsnz.

playdohtr

PlayDohTurkye

www.playdoh.com.tr

