OCENJEVALNA KOMISIJA KREATIVNEGA NATEČAJA OB DNEVU ZEMLJE 2018

Strokovna komisija, ki jo sestavljajo člani—strokovnjaki na svojem področju, je ocenjevala tri stališča
kreativnega natečaja
1. Strokovnost na področju PROCESA UČENJA:
Komisija je ocenjevala izkušnje, ki so jih pridobili otroci s kreativnim natečajem ter možen pretok
izkušenj v znanje z trajnim učinkom zavedanja problematike onesnaževanja okolja in prekomerne
uporabe plastične embalaže v našem vsakdanu.
Mojca Vendramin, vodja sektorja
Sektor za promocijo, informiranje in razvoj
EKO SKLAD, Slovenski okoljski javni sklad

2. Strokovnost na področju ESTETIKE IN KREATIVNOSTI:
Komisija je ocenjevala privlačnost izgleda, kreativnost pri izbiri in iskanju odpadnih materialov ter
iznajdljivost pri oblikovanju le teh.
Nina Šušnjara, modna oblikovalka
3. Strokovnost na področju INOVATIVNOSTI IN UPORABNOSTI IZDELKOV:
Komisija je ocenjevala inovativnost in uporabnost končnega izdelka, kot je doprinos k vsakdanu ali
popestritev dosedanje uporabe.
Teja Uribe Marn, magistrica iz področja podjetništva in drugih poslovnih ved, idejni vodja mnogih
kreativnih projektov in direktorica Satko d.o.o.

Na kreativni natečaj, se je odzvalo 45 skupin, katerim smo po dobrem razmisleku in težki nalogi razglasili naslednje tri zmagovalce:

VRTEC JELKA
Skupina Radovedneži
Monika Brodarič in Petra Puclja

VRTEC TREBNJE
Skupina Gumbi
Jožica Bevec in Sabina Podlogar
VRTEC MIŠKOLIN
Skupina ŽELVICE
Mojca Košmrlj in Tatjana Žinko

Kliknite na ogled vseh projektov nagradnega natečaja

VRTEC JELKA

Radovedneži
Monike Brodarič in Petra Puclja, 24 otrok v starosti 5-6 let.
UPORABNA ŠARA NA VRTIČKU
Na kupu v naši igralnici so se zbrali baloni, plastenke, kavbojke, majice, plastični zamaški, kasete za koš za plenice, star časopisni
papir, palica, ostanki usnja, karton, zgoščenke.
Med pregledovanjem vse te šare, smo skozi okno naše igralnice zagledali zaraščen vrt. Zaskrbelo nas je.
Ob gledanju filma o Treh plastenkah in pogovoru kaj lahko naredimo iz uporabljene embalaže, smo se odločili, da izdelamo razne stvari-pripomočke za naš vrt.
Pripravili smo si potrebna sredstva, zavihali rokave in začeli.
Ker so semena in sadike rade na toplem, smo jim naredili toplo gredo in posode za sajenje in saditev.

Bližajo se počitnice in po vremenski napovedi sodeč premalo dežja, zato smo naredili namakalni sistem z vrvico

Boben Roben nam je dajal ritem za ples za dež, da bi imel naš
vrt dovolj vode.

Mi pa smo imeli čas za igro. Igrali smo se igre
Katapultiranje,

Prijatelja veter in dež sta nam na pot nanesla
zemljo in listje, zato je prišla odpihalka listja.

Ujemi če moreš,

Ribica, ne boš mi ušla!

vrtavke

Vreče sreče pa že komaj čakajo na prve pridelke, da jih prenesejo od vrta do mize.

ŽELVICE iz vrtca Miškolin,

z Mojco Košmrlj in Tatjano Žinko

NAGRADNI KREATIVNI NATEČAJ OB DNEVU ZEMLJE
Smo skupina ŽELVICE (stare od 5 do 6 let) iz ljubljanskega vrtca MIŠKOLIN. Ker nas ekologija spremlja na vsakem koraku, smo se
z veseljem odzvali na vaš natečaj. Poleg tega, da izdelujemo eko igre iz odpadnih materialov, pridno odnašamo predmete, ki jih
več ne potrebujemo doma v Center ponovne uporabe. Menimo, da lahko prav vsak predmet, ki ga mi več ne potrebujemo nekomu koristi in obratno.
Za natečaj smo se odločili izdelati dve eko igri. Obe sta izdelani iz odpadkov kateri bi, če jih ne bi ponovno »predelali«, končali v

zabojnikih.
EKO DRUŽABNA IGRA: POLOVI ŽOGE!
Za izdelavo igre smo potrebovali: koščke
odpadne samolepilne folije, plastične
odpadne žogice – iz praznih roll - onov,
škarje, alkoholne flomastre, odpadne
plastične tulce.
Odpadne plastične tulce smo oblepili z
odpadno samolepilno folijo: rdeče, rumene, zelene, oranžne in modre barve.
Odpadno samolepilno folijo smo nastrigli
na ozke trakove.
Trakove smo nalepili na odpadne plastične žogice.
Na odpadne plastične žogice smo napisali številke.
IGRA JE SESTAVLJENA IZ:
petih odpadnih kartonastih tulcev rdeče, rumene, zelene, oranžne in modre barve,
petih odpadnih plastičnih žogic oblepljenih z rdečimi trakovi in napisanimi številkami od ena do pet,
petih odpadnih plastičnih žogic oblepljenih z rdečimi trakovi in napisanimi številkami od ena do pet,
petih odpadnih plastičnih žogic oblepljenih z rumenimi trakovi in napisanimi številkami od ena do pet,
petih odpadnih plastičnih žogic oblepljenih z zelenimi trakovi in napisanimi številkami od ena do pet,
petih odpadnih plastičnih žogic oblepljenih z oranžnimi trakovi in napisanimi številkami od ena do pet,
petih odpadnih plastičnih žogic oblepljenih z modrimi trakovi in napisanimi številkami od ena do pet.
PRAVILA IGRE:
To je igra za pet igralcev. Vsak igralec si izbere svojo barvo tulca. Igralci se s tulci razporedijo po prostoru. Žogice stresemo po
tleh. Ko igralci zaslišijo »Polovi žoge!« začnejo pobirati žoge in jih spravljati v svoje tulce. Pri tem morajo biti pozorni na barvo
trakov na žogicah in na številke. Barve trakov na žogicah se morajo ujemati z barvami njihovi tulcev. V tulce spravljajo žogice v
določenem zaporedju – od ena do pet. Zmaga tisti igralec, ki prvi polovi vse žogice. Število igralcev lahko povečate. Prav tako
lahko povečate število žogic. V tem primeru morate imeti malo daljše tulce. Igra ni namenjena samo utrjevanju barv. Lahko
utrjujete tudi števila in urite hitro odzivnost igralcev.

EKO DRUŽABNA IGRA: OČISTIMO PLANET!
Za izdelavo igre smo potrebovali: odpadni karton, rjavo, zeleno, modro, rumeno, črno in rdečo barvo, čopiče, reklamne letake,
škarje, papir za kocko.
Pet odpadnih kartonov smo pobarvali z rjavo, zeleno, modro, rumeno in črno barvo.
Iz odpadnega kartona smo izstrigli velik krog – planet.
Planet smo pobarvali z modro in zeleno barvo.
Iz reklamnih letakov smo izstrigli sličice najrazličnejših odpadkov.
Izdelali smo kocko.
IGRA JE SESTAVLJENA IZ:

petih igralnih kartonov pobarvanih z rjavo,
zeleno, modro, rumeno, črno in rdečo barvo,
enega planeta,
desetih fotografij bioloških odpadkov,
desetih fotografij odpadkov – stekla,
desetih fotografij odpadkov – papirja,
desetih fotografij odpadkov – embalaže,
desetih fotografij ostanka odpadkov,

ene kocke, ki ima ploskve pobarvane z rjavo, zeleno, modro, rumeno, črno in rdečo
barvo.
PRAVILA IGRE:
To je igra za pet igralcev. Vsak igralec si izbere igralni karton. Na planet položimo fotografije najrazličnejših odpadkov. Igralci
mečejo kocko.
V primeru, da se igralcu, ki ima igralni karton rjave barve obrne kocka na ploskev rjave barve, lahko s planeta vzame fotografijo,
ki predstavlja biološki odpadek.
V primeru, da se igralcu, ki ima igralni karton zelene barve obrne kocka na ploskev zelene barve, lahko s planeta vzame fotografijo, ki predstavlja odpadek - steklo.
V primeru, da se igralcu, ki ima igralni karton modre barve obrne kocka na ploskev modre barve, lahko s planeta vzame fotografijo, ki predstavlja odpadek - papir.
V primeru, da se igralcu, ki ima igralni karton rumene barve obrne kocka na ploskev rumene barve, lahko s planeta vzame fotografijo, ki predstavlja odpadek - embalažo.
V primeru, da se igralcu, ki ima igralni karton črne barve obrne kocka na ploskev črne barve, lahko s planeta vzame fotografijo, ki
predstavlja ostanek odpadkov.
V primeru, da se igralcem obrne kocka na ploskev rdeče barve, en krog ne mečejo kocke.
V primeru, da vzame igralec napačno fotografijo s planeta, jo mora vrniti nazaj.

Zmaga tisti igralec, ki s planeta prvi počisti vseh deset odpadkov, ki sodijo na njegovo igralno ploščo – njegov zabojnik.

Vrtec Mavrica Trebnje

Režunova ul. 8
8230 Trebnje

Oddelek: Gumbi 2-3 leta
Mentorici: Jožica Bevec in Sabina Podlogar

V oddelku pridno ločujemo odpadke in odpadno embalažo velikokrat uporabimo kot najrazličnejše pripomočke pri igri in poizkusih. Največ odpadne embalaže ostane od malice kadar je pašteta ali jogurt.
V embalažo od paštete natočimo tempera barve in z njimi rišemo.
Za malico večkrat dobimo jogurt v plastičnih steklenicah. Steklenice pomijemo in kadar gremo na sprehod vanje natočimo vodo.
Ker je naš vrtec v urbanem okolju, mi pa si želimo obogatiti juhe in namaze z zelišči, smo v plastenke naredili luknje in vanje
posadili krešo in portulak.
Posejali smo tudi fižol, grah in solato ter opazovali njihovo kalitev in rast. Izdelali smo si tudi namakalni sistem. Plastično steklenico smo prerezali na pol. V en del smo zvili volno in nasuli zemljo, del volne pa smo napeljali v drugi del steklenice kamor smo
natočili vodo. Tako so rastline same preko volnene niti srkale vodo.
Ker so otroci zelo radovedni in se veliko pogovarjamo o vodi, smo iz odpadne plastične embalaže (plastične steklenice, embalaža od mehčalca in praška) izdelali pravi vodovodni sistem. Tako lahko otroci s pomočjo vodovodne napeljave opazujejo potovanje vodnih kapljic, opazujejo in pretakajo potovanje vode v vodovodnem sistemu, sami lahko s pomočjo papirnatih brisačk
izdelajo čistilno napravo in konkretno opazujejo potovanje umazane vode na filter in naprej odtekanje prečiščene vode v posodo.
V izdelano vodovodno napeljavo lahko otroci z različno odpadno plastično embalažo vsipajo in presipajo sipke materiale
(koruzni zdrob, semena sončnic, riž). Te dejavnosti otroke sproščajo, se urijo v koncentraciji in pozornosti in nemirne otroke
umirijo. Opp. Otroci, ki imajo »tike« se pomirijo, pojavljanje tikov se zmanjša ali celo izgine.

