Mācību līdzeklis
“Iepakojuma materiālu paraugu soma”
“Latvijas Zaļais punkts” piedāvā skolām mācību procesā izmantot mācību
līdzekli “Iepakojuma materiālu paraugu soma”.

Somā atrodas dažādi iepakojuma paraugi, kas sašķiroti atsevišķos traukos pa materiālu veidiem – papīrs un kartons, metāls, stikls,
plastmasa. Somā atrodami arī paraugi iepakojuma rašanās un pārstrādes pilnam ciklam, piemēram, stikla burka, stikla lauskas, stikla flīze,
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PET pudeļu preforma, PET pudele, bruģa ķieģeļa fragments.

“Iepakojuma materiālu paraugu somu” skolotājs kopā ar skolēniem var
papildināt vai izveidot patstāvīgi.
Tā kā liela daļa iepakojumu ir tik lieli, ka tos nav iespējams uzglabāt somā,
piemēram, koka paliktņi vai auduma maisi, tad, papildinot somu, tajā var glabāt
materiāla fragmentu un/ vai fotogrāfiju, kuru var arī izgriezt no žurnāla vai reklāmas bukleta. Tāpat “Iepakojuma materiālu paraugu somā” nav iekļauti koka un
auduma iepakojuma paraugi, kurus skolotājs kopā ar skolēniem var savākt pats.
Ja skolotājs nolēmis somu izmantot dabaszinātņu mācību priekšmetu stundās
tematos par atkritumu šķirošanu, tad to ieteicams papildināt ar citiem skolēnu
ikdienā biežāk sastopamo iepakojumu – čipsu paku, iepirkumu maisiņiem u. c.
Iepakojuma paraugi, kas atrodami somā
PAPĪRS UN KARTONS
• Gofrētais kartons
• 100 % pārstrādāts papīrs
• Kompozītmateriāls uz papīra bāzes
• Olu kaste
• Tējas iepakojums (kartona kastīte)
• Piena paka
• Konfekšu papīrs (“Rebeka”)
• Konfekšu papīrs (“Rēbuss”)
• Etiķete (minerālūdenim “Vichy”)
• Etiķete (“Spilvas” “Tomātu mērcei”)
• Sulas paka
Somas saturu var papildināt:
• Serdenis (tualetes papīram)
• Maiss (cementa maiss no nebalināta krafta
papīra)
IEPAKO, IZPAKO UN TĀLĀK?

9

• Ietinamais papīrs
• Maisiņš (dāvanu maisiņš)
• Līmlenta (baltā, papīra)
• Kartona kārba konditorejas izstrādājumiem
• Citi papīra, kartona un uz papīra bāzes izgatavoti iepakojumi
Vēl somā atrodams sasmalcināts, otrreizējai pārstrādei sagatavots, dzērienu iepakojuma kartons.
PLASTMASA
• PP iepakojums (saldā sieriņa)
• Bezkrāsaina PET pudele
• HDPE šampūna pudele
• PET iepakojums saldumiem (korekss)
• HPDE salmiņš
• PP iepakojums (konfektes “Vāverīte”
papīrītis)
• Spainis (kurā tiek glabāti iepakojuma paraugi)
Somas saturu var papildināt:
• Kaste
• Serdenis (dzijai)
• Paliktnis (sagrieztai gaļai)
• Maisiņš (iepirkumu)
• Maiss (PP austais maiss cukuram)
• Putuplasta starplikas trieciena samazināšanai
• Līmlenta
• Plēve
• Aukla
Vēl somā atrodamas PET pudeļu sagataves jeb preformas (bezkrāsaina,
zaļa un brūna), otrreizējās polimēru pārstrādes starpprodukti – PET pārslas
un polietilēna (HDPE) granulas; bruģakmens.
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METĀLS
• Dezodoranta flakons (ALU)
• Burkas vāciņš (FE)
• Skārdene (FE)
• Folijas trauciņš (ALU)
• Konservu kārba (FE)
• Tūbiņa medicīniskai ziedei (ALU)
• Pudeles korķītis (FE)
• Folijas etiķete jogurtam “Zilonītis” (ALU)
• Medikamentu blisters (ALU)

STIKLS
• Caurspīdīga stikla pudele
• Brūna stikla pudelīte
• Caurspīdīga stikla burka
Somas saturu var papildināt:
• Ampula
• Zaļa stikla pudele
Vēl somā atrodamas stikla lauskas (caurspīdīgas, zaļas, brūnas) un stikla
flīzes fragments.
“Iepakojuma materiālu paraugu somas” saturu var papildināt arī cita materiāla iepakojums, piemēram, koka iepakojums (skaidas, spole, paliktnis) un
auduma iepakojums (maiss, auklas).
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