
Dragi EKO ustvarjalci! 

Prijavili ste se na natečaj zbiranja kreativnih idej za zmanjšanje       

uporabe plastične embalaže.  

 Kako se lotiti dela? 

1. Predstavite naslednji film mladim ustvarjalcem: 

Zgodba O treh plastenkah je posebej pripravljena za ta natečaj. Na dan zemlje, 22.aprila , letos spodbujamo zmanjša-

no uporabo plastične embalaže. Ta zgodba nas popelje na potovanje treh plastenk, od katerih dve pristaneta v nes-

končnem vrtincu  zastrupljanja naše zemlje. Tretja plastenka nam pokaže pojem recikliranja in ponovne uporabe. Naj 

bo Dan zemlje poln briljantnih idej za lepši jutri.  

KLIKNITE ZA OGLED FILMA:  

 

2. Pogovor z mladimi ustvarjalci: 

Problematiko, ki smo jo videli v filmu  razvijemo in se pogovarjamo o možnostih njenega reševanja. Kako zmanjšati 

uporabo plastičnih izdelkov doma, v vrtcu, v trgovini, na poti na počitnice.  

Naštejmo plastične materiale, ki jih največkrat zavržemo brez ponovne uporabe v vrtcu in doma.  Mladim ustvarjal-

cem postavimo vprašanje: 

 KAJ UPORABNEGA  LAHKO NAREDIMO IZ UPORABLJENE PLASTIČNE EMBALAŽE? 

 KAJ UPORABNEGA LAHKO NAREDIMO IZ DRUGIH ODPADNIH MATERIALOV (starih igrač, tekstila,   

gume), DA BOMO ZMANJŠALI UPORABO PLASTIČNE EMBALAŽE? 

 

3.Od ideje do izvedbe 

Mladi ustvarjalci so našteli veliko idej, katere zapisujemo ali rišemo na tablo, ki jih vidijo vsi otroci. Skupaj z mentor-

jem se odločijo, katero idejo bodo izpeljali.   

Otroci lahko naredijo več uporabnih izdelkov, pri čemer uporabljajo odpadne materiale. 

 

4. Oddaja izdelka 

Fotografijo EKO izdelka in zgodbo , ki stoji za njim  pošljite na e-mail: satko@siol.net  do dne 18.04.2018  

 

5. Izbor najbolj kreativnih in uporabnih idej 

Zmagovalna ekipa bo tista, ki bo s svojimi kreativnimi idejami podala najbolj uporabno in izvirno idejo na tematiko  

natečaja. Izbrali bomo 3 zmagovalce in jim podarili EKO paket likovnega  materiala za nadaljnje ustvarjanje(glina, 

osnova za milo, EKO barve in materiali, ki jih lahko ponovno uporabimo).  

Vrednost nagrad v materialu 

1. Nagrada: 150,00 € 

2. Nagrada: 100,00 € 

3. Nagrada: 70,00 € 

 

ORGANIZATOR NATEČAJA JE PODJETJE SATKO d.o.o.,, Ustvarjamo domišljijo . 

Za vsa vprašanja smo vam na voljo. 

http://satko.mozello.com/novice/
http://satko.mozello.com/novice/

