Lietu otrā dzīve
Iepakojumam ne vienmēr jākļūst par atkritumiem. Bieži vien no tā var radīt interesantas un
noderīgas lietas, samazinot atkritumu daudzumu un ietaupot dabas bagātības.
Izpēti idejas, kā var izmantot izlietotu iepakojumu, un īsteno kādu no tām!

Stikla otrā dzīve
MŪZIKAS INSTRUMENTS
Ko darīt?
1. Izvēlies vairākus stikla traukus!
2. Ielej traukos ūdeni – katrā citu ūdens daudzumu!
3. Viegli piesit pie trauka sieniņas (vietā, kur
nav ūdens) ar metāla karotīti un ieklausies skaņā! Salīdzini iegūto skaņu ar kāda
mūzikas instrumenta skaņu!
4. Pielejot vai izlejot nepieciešamo ūdens daudzumu, tu iegūsi visas nepieciešamās skaņas.
5. Sarindo sagatavotos traukus un iemācies
nospēlēt uz tiem kādu melodiju!
Vari darīt arī tā!
Par traukiem izvēlies pudeles un pūt elpu to kakliņos! Pieber vienu stikla trauku ar smiltīm, otru
ar zirņiem, trešo ar skaidiņās sagrieztu plastmasas pudeli! Šos traukus kratot, radīsies īpatnējas
skaņas. Kopā ar draugiem izveido orķestri vai līdzjutēju komandu skolas sacensībās!

Plastmasas otrā dzīve
SOMA
Ko darīt?
1. Nogriez 5 l plastmasas pudelei augšējo daļu!
2. Izgriez no auduma (piemēram, no veciem svārkiem) taisnstūra
gabalu, kurš ir par 20 cm augstāks nekā pudele un par 2 cm
platāks nekā pudeles apkārtmērs!
3. Uzzīmē apli uz auduma un izgriez par 1 cm lielāku gabalu!
4. Piešuj taisnstūra gabalu pie apļa!
5. Atloki taisnstūrim nepiešūto malu un piešuj to!
6. Aizšuj sānu malu! Atceries – visām vīlēm jābūt iekšpusē!
7. Iever izturīgu auklu izveidotā maisa augšējā malā!
8. Ievieto sagatavoto plastmasas pudeli maisā! Pašgatavotajā
somā tu vari pārnēsāt kosmētikas piederumus, rakstāmlietas
vai lietas, kuras nedrīkst saspiest.
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Metāla otrā dzīve
GALDA ORGANIZATORS
Ko darīt?
1. Izvēlies dažāda izmēra konservu kārbas! Ja
nepieciešams, noslīpē to asās malas!
2. Aplīmē kārbas ar krāsainu papīru saskaņotās
krāsās! Ja vēlies, vari tās izdekorēt ar krāsainiem
izgriezumiem no žurnāliem. Vari aptīt kārbas ar
krāsainu dziju.
3. Izvēlies piemērota lieluma kartonu un pielīmē pie
tā sagatavotās konservu kārbas tā, lai tās būtu cieši
kopā un tajās būtu ērti ielikt un izņemt zīmuļus,
pildspalvas, dzēšgumiju, papīra saspraudes un citas lietas!
4. Uzmanīgi velc ap pielīmētajām konservu kārbām
ar asu nazīti tā, lai nogrieztu lieko kartonu!

Papīra otrā dzīve
FOTOGĀFIJAS RĀMĪTIS
Ko darīt?
1. Izgriez no kartona divus vienādus
taisnstūrus!
2. Izgriez fotogrāfijas izmēra laukumu vienam taisnstūrim vidū!
Ja vēlies ierāmēt portretu, piemērotāks, iespējams, būs ovālas
formas izgriezums.
3. Izrotā izgatavoto rāmīti, pielīmējot tam dažādus materiālus,
piemēram, smiltis, gliemežvākus,
mannas putraimus, saplēstus krāsaina papīra gabaliņus, auduma
gabaliņus, pērlītes, spalviņas, sausos ziedus vai kaut ko citu!
4. Salīmē abus taisnstūrus kopā ar
fotogrāfiju pa vidu!

IEPAKO, IZPAKO UN TĀLĀK?

27

