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      Jedną z metod ochrony środowiska jest   
wykorzystywanie odpadów do ponownego użycia          
i  w ten sposób  zmniejszanie  ich ilości. Tego typu 
produkcję nazywamy recyklingiem. 
   Zatem, zanim  coś wyrzucicie, pomyślcie  co można 
z tego zrobić, by dalej spełniało to jakąś użytkową 
funkcję. Wbrew pozorom dużo takich rzeczy jest 
wokół nas.  W tej prezentacji chcę pokazać co można  
zrobić z plastikowych butelek . Z  białej butelki  po 
kefirze o pojemności  ok.0,5 litra  zrobiłam flakonik.      
  Natomiast  z dwóch  butelek o pojemności  2 l i 1,5 l 
zrobiłam doniczkę wraz z osłonką. Oto kolejne etapy 
ich  powstawania. 
 



Wykorzystałam dwie butelki. Jedną w 
całości i  drugą uciętą na wysokości ok. 8 
cm licząc wraz z nakrętką. Pocięłam na 
takie paski jak tu widać i każdy z nich 
zawinęłam na kredce. 



Wyjęłam nakrętkę                     
i włożyłam uciętą część              
z paskami do  butelki , 
wcześniej owijając ją 
taśmą dwustronną  tak na 
wszelki wypadek ,by całość 
była bardziej szczelna. 



   Z serwetek wycinałam kwiatki , zdejmowałam do pojedynczej warstwy papieru 
i przyklejałam je dość mocnym klejem do  butelki, a po chwili lakierowałam  już 
bezbarwnym  lakierem do paznokci. Flakonik gotowy.  Zabrałam się za doniczkę         
z osłonką. 



Każdą z butelek ścisnęłam na boku tak, by móc przeciąć nożykiem kawałek 
podwójnej ścianki, a później włożyłam do otworu nożyczki i  ucinałam nimi część 
butelki.  



    Białą farbą akrylową 
pomalowałam  
zewnętrzną część uciętą   
z większej butelki. Wydaje 
mi się, że  sprawdzi się tu 
również  biała emulsja.               
   A jak nie macie żadnej        
z tych farb, to można 
posmarować butelkę 
klejem i  owinąć  białym 
papierem toaletowym. 



    Jak widzicie na butelkę 
również  naklejam wycinane 
z serwetek  kwiatki. Jak lekko 
przyschły to je też 
polakierowałam.   





  Do węższej,  uciętej  butelki 
wsypałam ziemię  i posadziłam             
do niej  moją roślinkę. 



   Flakonik i doniczka wraz           
z osłonką są już gotowe.  Przed 
posadzeniem  roślinki poproście  
rodziców, by zrobili  Wam 
dziurki w spodzie butelki, 
pełniącej funkcję doniczki, co  
pozwoli jej oddychać                     
i swobodnie pobierać wodę             
z osłonki. Ja przekuwałam dno 
rozgrzanym metalowym 
prętem. Jednak każdy może to 
zrobić po swojemu. Życzę 
powodzenia i satysfakcji.              



     Na  koniec chciałam Wam przypomnieć, że w świetlicy też korzystamy często                   
z metody  recyklingu, wykonując  dekorację  z niepotrzebnych już rzeczy. Na tej 
fotografii , ilustrującej dekorację nad sceną w dużej świetlicy, łabędzie wykonane 
są z nieaktualnej planszy ceratowej,  rzeka z resztek tapety,  a motyle ze starych 
kalendarzy. 



   Natomiast nasza świetlicowa  
galeria dużych obrazów 
malowanych  przez dzieci we 
wszystkich porach roku powstała 
również  na dużych kartonach , 
będących  odpadami 
produkcyjnymi.       
   Zawdzięczamy je  tacie Paulinki  
i Michała, za co jesteśmy mu 
zawsze  wdzięczni. Nie podaję 
nazwiska, bo ze względu na 
RODO nie wiem, czy mogę. 
 
     Z pozdrowieniami 
  
                 Urszula Haliniak 

     
     


