
Burada dersler yaratıcılıkla dolu!



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 
üzer�nde yaşadığımız gezegen� 

daha yakından tanıyacağız.

Play-Doh Oyun Hamurları
İp

MALZEMELER



ADIMLAR
İlk olarak çocuklar �le b�rl�kte Dünyamızı ve 

onu oluşturan katmanları araştırın/�nceley�n. 
Dünya’nın katmanları �le �lg�l� b�lg�lere 
Youtube v�deomuzdan ulaşab�l�rs�n�z.

  

Ş�md� Dünyamızı ve katmanlarını 
Play-Doh oyun hamurlarıyla oluşturmaya başlayacağız.

Önce sarı renk hamur �le Dünyamızın çek�rdeğ�n� hazırlayab�l�rs�n�z.

Ş�md� sırada magma katmanı var. 
Kırmızı renkl� hamuru da�re şekl�nde düzleşt�r�p 

sarı renktek� "çek�rdeğ�" kaplıyoruz.



Sonrak� adımda,
 üzer�nde yaşadığımız yer kabuğu katmanını oluşturmak �ç�n 

kahvereng� hamuru kullanab�l�rs�n�z.
 Şek�llend�r�len yer kabuğu katmanı �le kırmızı magma tabakasını kaplıyoruz.

Su kürey� oluşturmak �ç�n mav� ve yeş�l renk 
Play-Doh oyun hamurlarını b�rl�kte kullanab�l�rs�n�z. 

Şek�l verd�ğ�n�z katmanla y�ne aynı şek�lde yer kabuğu katmanını kaplıyoruz.



Hava kürey� tems�l etmek �ç�n beyaz renk Play-Doh oyun hamurları �le 
bulut oluşturup Dünya’nın üzer�ne yerleşt�r�yoruz.

Sırada akt�v�tem�z�n en eğlencel� adımı var. 
Dünya’nın katmanlarını görmek �ç�n �p yardımıyla maket� �k�ye bölüyoruz.



M�n�kler�n Play-Doh �le şek�llend�rd�kler� 
Dünya’nın ve katmanlarının 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!

PLAY-DOH ILE

MACERA PARKURU



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 çocukların 

küçük hamur toplarını yarıştırmaları �ç�n 
b�r macera parkuru oluşturacağız. 

Play-Doh Oyun Hamurları
Boş Play-Doh Kutuları veya Kağıt Bardak

Küçük Hamur Topları
S�l�nd�r Obje

Düz B�r Zem�n

MALZEMELER



ADIMLAR
Macera parkurunu şek�llend�rmeye başlamadan önce, 

küçük hamur topları �ç�n nasıl b�r parkur oluşturmak �sted�kler�n� 
planlamalarında çocuklara yardım edeb�l�rs�n�z. 

Oluşturacağınız parkur, 
m�sket olarak kullanacağınız küçük hamur toplarını bıraktığınızda, 

onların kend� ağırlığıyla yuvarlanarak 
yolun sonuna ulaşmasını sağlayacak b�r şek�lde olmalı.

Bunun �ç�n boş Play-Doh kutularını veya kağıt bardakları 
farklı boyutlarda yükselt�ler oluşturmak �ç�n kullanab�l�rs�n�z. 

Yükselt�ler� düz b�r zem�ne yapıştırmanız, 
sab�t kalması �ç�n öneml�.

 Bunun �ç�n küçük hamur parçalarını altlarına yapıştırab�l�rs�n�z.



Sonrak� adımda m�sketler�n g�deceğ� yolu oluşturuyoruz. 
Play-Doh oyun hamurunu s�l�nd�r yardımıyla düzleşt�r�n. 

Yolun pürüzsüz olması topların rahat b�r şek�lde �lerlemes�n� sağlayacaktır.

Hazırladığınız yolu yükselt�ler�n üzer�ne yerleşt�r�n. 
Yolun macera �ç�n uygun olup olmadığını kontrol etmen�z gerekeb�l�r. 

Bunun �ç�n b�r hamur topunu başlangıç noktasından bırakın, 
eğer hamur topu yolun b�r bölümünde düşüyorsa ya da duruyorsa 
o zaman yolu tam�r etmek �ç�n bazı çözümler bulmanız gerek�yor. 

Yola yen� eklemeler ve parkurda düzeltmeler yapmayı deney�n.



M�n�kler�n Play-Doh �le şek�llend�rd�kler�
macera parkurlarının fotoğraflarını ve v�deolarını 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!

PLAY-DOH
ROBOTUM



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 
b�r robot şek�llend�receğ�z.

Play-Doh Oyun Hamurları
Yapı Malzemeler�

Ataç veya Tel Toka
Süsleme Malzemeler�

Küçük Kase
Karton
Kalem

MALZEMELER



ADIMLAR
İlk olarak robotunuza b�r �s�m vermekle başlayab�l�rs�n�z, 

mesela Robo-Doh. 
Robotunuza �s�m ver�rken hang� özell�klere

 sah�p olacağını da düşüneb�l�rs�n�z.

Robotunuzun boyutuna ve şekl�ne karar verd�kten sonra 
gövdes�n� oluşturmak �ç�n önce Play-Doh oyun hamurunu zem�ne yayın. 

Ardından �ster el�n�zle şek�l vererek �stersen�z 
Play-Doh kalıplarını ya da kasey� kullanarak 

robotunuzun gövdes�n� ve kafasını oluşturun. 
Robotunuzu karton üzer�nde �k� boyutlu veya 

kend� başına durab�lecek şek�lde üç boyutlu olarak yapab�l�rs�n�z.



Robotunuzun gövdes�n� ve kafasını oluşturduktan sonra,
 sıradak� adım robotunuzu süslemek. 

Robotunuza gerekeceğ�n� düşündüğünüz 
araç ve gereçlere sah�p olab�lmes� �ç�n 

onu elektron�k görünümü verecek malzemelerle süsleyeb�l�rs�n�z. 
Örneğ�n ataç veya tel toka �le antenler�n� yapab�l�rs�n�z.

Aksesuarları �le süslend�kten sonra Play-Doh robotunuz artık hazır.
 Ş�md� ona b�r h�kaye yazma zamanı! 

Mesela Robo-Doh uzak b�r gezegenden gelen b�r uzaylı olab�l�r ve 
b�r uzay aracıyla gelm�ş olab�l�r. 



M�n�kler�n Play-Doh �le şek�llend�rd�kler� robotların 
fotoğraflarını ve h�kayeler�n�

 #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!

PLAY-DOH ILE

RENGARENK LEZZETLER



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 
vücudumuzun hang� bes�nlere �ht�yacı olduğunu ve 

bu bes�nler�n faydalarını öğreneceğ�z.

Play-Doh Oyun Hamurları
Boya Fırçası veya Kalem

Tabak

MALZEMELER



ADIMLAR
İlk olarak mav� ve mor renkl� bes�nler� yapmakla başlayab�l�rs�n�z. 

Çocuklar �le mav� veya mor renktek� bes�nler� pek�şt�r�n. 
Seçt�ğ�n�z bu renkte bes�nler� aynı renk 

Play-Doh hamurları �le şek�llend�r�n. 
İnce b�r boya �rçası veya kalem �le tasarımınıza şek�l vereb�l�rs�n�z. 

 

Yeş�l renktek� bes�nler� pek�şt�r�p seçt�ğ�n�z bes�n� y�ne aynı renk
 Play-Doh hamurları �le şek�llend�r�n ve sunum tabağına yerleşt�r�n.



Sarı renktek� bes�nler �ç�n aynı adımları �zleyeb�l�rs�n�z.

Turuncu renktek� bes�nler �ç�n aynı adımları �zleyeb�l�rs�n�z.

Kırmızı bes�nler� pek�şt�r�n ve seçt�ğ�n�z bes�n� aynı renktek� 
Play-Doh hamurları �le şek�llend�r�p tabağınıza yerleşt�r�n.



Play-Doh Oyun Hamurlarıyla hazırladığınız 
rengarenk bes�nlerle dolu tabağınız hazır!



M�n�kler�n Play-Doh �le şek�llend�rd�kler�
 renkl� tabakların 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


