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 Delovni list
Vrtec

kaj je kartonska embalaža za mleko in sokove? Uporabljate izdelke, ki so vanjo 
pakirani, tudi doma? ali veste, kam morate odložiti embalažo, ko popijete čokoladno 
mleko ali sok? Z vzgojitelji ali starši poglejte kakšne barve so zabojniki na ekoloških 
otokih v vaši okolici. ali so pokrovi vseh zabojnikov enake barve? kaj pa lahko 
odlagamo v posamezni zabojnik?

Poskusite zabojnik za papir, steklo, embalažo ter mešane komunalne odpadke 
pobarvati tako, kot ste videli na ekološkem otoku. Zraven pa narišite katere 
odpadke odlagamo v posamezni zabojnik.

Veliko zabave pri barvanju in risanju!  



 Navodila za mentorje
Vrtec

Delovni list je namenjen seznanitvi najmlajših z odpadno kartonsko embalažo 
za mleko in sokove (keMs) ter pravilnim ravnanjem z izpraznjeno keMs, ki jo je 
potrebno odložiti v zabojnik za odpadno embalažo (ali odpadno plastiko), saj s 
tem omogočimo recikliranje vseh njenih sestavnih materialov ter izdelavo novih 
izdelkov.

otrokom predstavite različne vrste keMs. pojdite na ekološki otok in si oglejte 
kateri zabojniki so postavljeni ter kakšne barve so njihovi pokrovi. skupaj 
ugotavljajte, kaj sodi v posamezni zabojnik in kam je potrebno odlagati keMs.

spodbujajte jih pri barvanju ilustracij!
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V pomoč pri delu z otroki so vam:

Brošura »keMs – kdo, kaj, kam in kako?«
http://www.eko-paket.si/upload/file/ 

ekopaket_brosura_2010-11_po%20straneh.pdf

spletno mesto eko-paket
www.eko-paket.si

plakat »ravnaj pravilno!«
http://www.eko-paket.si/upload/file/ravnaj_pravilno.pdf

Zadnja stran mape »ravnaj pravilno!«, 
ki ste jo prejeli na nacionalnem srečanju 

ekokoordinatorjev.

www.eko-paket.si
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 Nasveti za ustvarjanje
Vrtec
Spoštovani mentorji projekta eko-paket!

KoraK 2
izpraznite, odvihajte, stisnite in zaprite embalažo. 
odrežite zgornji in spodnji del kartonske embalaže. 
Nato embalažo prerežite vzdolžno. Dobro očistite 
embalažo z vodo (pazite, da se robovi ne navlažijo 
preveč) in jo posušite.

tema nagradnega natečaja eko-paket 2011/12 za vrtce je izdelava kolaža 
najljubših pravljičnih oziroma risanih junakov ali pa izdelava igrice spomin na 
temo »Mleko/sadni sok« iz odpadne embalaže alpskega mleka.

Pri izdelavi izdelkov iz KeMS boste potrebovali:
• kartonsko embalažo za mleko in sokove različnih barv,
• škarje,
• karton ali trši papir za obris junaka,
• lepilo ali lepilni trak,
• volno, tkanino ali druge materiale za dekoracijo.

izprazni Odvihaj
STiSni

zapri

KoraK 1
otroci naj izberejo svojega junaka, ki ga bodo izdelali za 
nagradni natečaj kreativnega ustvarjanja iz keMs.
Na trši papir narišite obris junaka, naredite barvni načrt 
mozaika ter izberite keMs ustreznih barv.

KoraK 3
ko je embalaža očiščena in posušena se naj otroci lotijo rezanja, 
lepljenja in ustvarjanja mozaika. izpraznjeno in izprano keMs 
razrežite na majhne koščke, osušite ter z lepilom nalepite na 
predlogo, ki ste jo narisali na karton ali trši papir.

www.eko-paket.si

V letošnjem letu prvič uvajamo tako imenovane »nasvete 
za ustvarjanje«, ki so namenjeni prav vam - mentorjem 
posameznih starostnih skupin. V »Nasvetih za ustvarjanje« 
boste našli smernice za izbor primerne vsebine izdelkov, 
pripomočke za izdelavo in kratka navodila za ustvarjanje 
izdelkov iz keMs. 

Za lažje priprave na delo si oglejte tudi spletno stran eko-paket, 
kjer so objavljene fotografije izdelkov nagradnih natečajev 

preteklih let. Na spletnem naslovu pa 
boste našli tudi navodila za sodelovanje 
v nagradnem natečaju in navodila za 
prijavo in oddajo materiala.

Naj vas spomnimo tudi na obstoječe 
pripomočke in brošure, kot dodatne ideje in 
rešitve za delo z otroki. Najdete jih na spletni  
strani eko-paketa, v meniju Znanje.

pripomočki

http://www.eko-paket.si
http://www.eko-paket.si
http://www.eko-paket.si/si/fotorazstava/fotorazstava-galerija
http://www.eko-paket.si/si/fotorazstava/fotorazstava-galerija
http://www.eko-paket.si/si/aktualno/prijavnice-in-obrazci
http://www.eko-paket.si/si/aktualno/prijavnice-in-obrazci
http://www.eko-paket.si/si/aktualno/prijavnice-in-obrazci
http://www.eko-paket.si/si/znanje-o-kez

