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Prace powstałe na konkurs "Kreatywny recykling czyli
lokalni designerzy na start"
Uczestnicy konkursu z pozoru już z bezużytecznych przedmiotów stworzyli zabawki, elementy wystroju
domów i ogrodów.
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Domek dla lalek

Domek dla lalek
Kartonowe opakowanie z komputera, pudełka po
zapałkach, opakowania po kosmetykach, skrawki

materiałów, włóczki, wata ze starej poduszki oraz zakrętki
i największe marzenie każdej dziewczynki spełnione.

Dekoracja ogrodu
Ludek i doniczka wykonane z odpadów drewna
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Gazety i wyobraźnia
Ze starych gazet możemy wyczarować doniczkę, pojemnik
na przybory, podstawkę na świece...

Stolik czyli drugie życie maszyny do szycia

Stolik
Niepotrzebna walizka, stare nogi od stołu i kawkę podano.

Kwietnik wykonany z paneli podłogowych

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/511632012/2c1bab4bbe02695235d86528763fe5c5/ekokonkurs_micha_.jpg
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/511632012/68721cf1864945f4a81800dabf7b2459/ekokonkurs.jpg
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/511632012/280080bca6935648c617aec5e87238b4/1589555738297.jpg
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/511632012/d9ef3f80e9dd55537912a13daa0a79c9/IMG_20200528_WA0002.jpg


Butelki i sznurek w roli świeczników
tworzących niepowtarzalny klimat

Odrestaurowana rama barokowa, która
odzyskała dawną świeżość i znów stanowi
wyjątkową oprawę
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Ekokompozycje, czyli las w słoiku
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Kwiaty w ekodoniczkach
W plastikowej butelce wystarczy wyciąć otwór i zasiać
jarzynki.
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Kwiaty w ekodoniczkach
Puszka ozdobiona w dowolny sposób: szyszki, kamyki,
koraliki, brokat, parciany worek czy sznurek.
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Kwiaty w ekodoniczkach, czyli
własnoręcznie wykonane dekoracje, które
pobudzają kreatywność i są źródłem
satysfakcji.
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Doniczkowy potworek, czyli wszystko
zależy od naszej wyobraźni

Dwupłatowiec
Samolot, który może być znakomitą zabawką, jak i pełnić
funkcję dekoracyjną, wykonany został z plastikowej butelki,
korka, zakrętek oraz kawałków kartonu.

Rodzinka pacynek
Skrawki materiałów, szmaciane woreczki, druciki,
wstążeczki, bandaż, gumki recepturki, sztuczna  róża i
najwspanialsze laleczki, gdyż wykonane własnoręcznie,
oczekują na zabawę.
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Pszczółka w ogrodzie :)

Na ratunek...
Butelka po napoju, rękawiczki, skrawki folii aluminiowej,
reklamówka jednorazowa, tektura, farby i miasteczko oraz
superbohater wyruszający na ratunek mieszkańcom
gotowe.

Akwarium

Akwarium
Przepis na akwarium w domu: stary karton, kolorowy
papier, druciki, farby, muszelki oraz spora dawka
wyobraźni i kreatywności.

Grzechotka
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Butelka PET, fasola i zabawka dla najmłodszych
milusińskich gotowa.

Zwierzaczki

Zwierzaczki

Rolki po papierze toaletowym to niewyczerpalne źródło
pomysłów.

Stateczek
Wytłaczanka po jajkach, kilka kartek   papieru, wykałaczki
i wspaniała zabawa w piratów gwarantowana.
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