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Kreativno ustvarjanje z odpadki in z naravnimi materiali je naša strast. Verjamemo, da se v smeteh
skriva marsikatera modrost in so odlična iztočnica za razmislek o trajnostnem delovanju.

Kreativno ustvarjanje z odpadki in z naravnimi materiali je naša strast. Verjamemo, da se v smeteh skriva
marsikatera modrost in so odlična iztočnica za razmislek o trajnostnem delovanju.
V desetih letih Smetumet ustvarjanja, vodenja delavnic in preizpraševanja smo se ogromno naučili, se
izmojstrili in spoznali številne navdihujoče posameznike in organizacije. Z veseljem to strast, znanje in
izkušnje delimo z vami, vašimi učenci, prijatelji, gosti, udeleženci.
Naše ustvarjalne delavnice so preplet okoljskega osveščanja, globalnega učenja in praktičnega izdelovanja
predmetov iz odpadnih materialov.
Igrivost, raziskovanje in izkustveno učenje - verjamemo, da je to idealen način, da se otrokom približa
tematiko odpadkov. Skupaj iščemo vprašanja in odgovore. Pogledamo, kako se drugod po svetu lotevajo
problematike smeti in kako so se je nekoč.
Odpadkov se na delavnicah lotimo lastnoročno in z uporabo starih rokodelskih praks, uporabljenih na sodoben
način. Iz starega in na videz nekoristnega nastane nekaj novega in uporabnega.
Otroci skozi ustvarjanje z odpadki in skozi igro raziskujejo, kaj vse se da narediti z njimi. Pri tem se
sprašujemo, kako bi lahko živeli v svetu, kjer bi vse krožilo in odpadkov pravzaprav sploh ne bi bilo.
Odrasli udeleženci na delavnicah podrobneje spoznajo uporabnost odpadkov, vidijo kako zelo vsestranski so
različni materiali in kakšne tehnike vse lahko uprabimo pri njihovem preoblikovanju.
In, prevsem, vedno brez žuganja in brez slabe volje!

Teme delavnic
Na posamezni Smetumet delavnici je mogoče izdelovati več izdelkov navedenih spodaj, odvisno od časa, ki je
na voljo in od prisotnih udeležencev, njihove starosti, sposobnosti in števila. Povezovalni element je lahko
material, iz katerega delamo izdelke, tehnika, ki jo uporabljamo ali pa gre za nadgradnjo osnovnega izdelka
z drugo tehniko.
Na primer: naša delavnica Štempiljke se odlično razume z delavnico Tiskanje z naravnimi pigmenti. Delavnica
izdelave taktilnega spomina je super v kombinaciji z mošnjički, kamor spomin po koncu igre spravimo.
Iz majic se da istočasno narediti vrečko, igračo, nakit in gumitvist.
Za posamezen material (papir, tekstil, naravni materiali) lahko pripravimo sklop več tematskih delavnic in
se potem na vsaki delavnici posvetimo drugemu izdelku in tehniki. To omogoči, da obravnavani material
spoznamo iz več zornih kotov in vidimo kaj vse zmore.
Delavnice so lahko zelo različno dolge. Da bo bolj jasno koliko časa običajno trajajo delavnice, je na zadnji
strani kataloga tabela z navedenim priporočenim časom za izvedbo posamezne delavnice.
Upoštevali smo teoretsko-praktično izvedbo posamezne delavnice.

Simboli ob posameznih delavnicah:
1
2
3
4
5
6
7
8

dolga delavnica, trajanje dve polni uri
večdelna delavnica, potrebna vsaj dva termina
ustvarjamo z naravnimi materiali
zelo priporočamo izvedbo na prostem
zahtevnejša tehnika, posebej primerna za odrasle
posebej primerno za otroke vrtčevske starosti
zelo primerno za rojstnodnevno delavnico za mladostnike in odrasle
zelo primerno za otroško rojstnodnevno delavnico

NAKITENO
Nakit iz sukancev (7)
Tanki sukanci se, drug ob drugem, s plastenjem, prepletanjem in
zvijanjem v vrv spremenijo v pisan nakit. Zapestnica ali verižica, za
res spretne pa mogoče celo pas. Zraven se odlično podajo cofki, gumbi
in drugi drobni dodatki odpadki.
Nakit iz majic (7,8)
Odvečne majice so odličen ustvarjalni material- ogromno jih je
vsepovsod, ne trenajo se in čudovito mehke so. Možnosti ustvarjanja so
neskončne, sploh v kombinaciji s prvinami makrameja ali kvačkanja. Kot
nakit so super zabavne za delo pa tudi super prijetne za nošenje.
Papirna ogrlica
Ja, tudi papir se da uporabiti za izdelavo nakita, sploh odpaden in
potiskan je zabaven. Zvijali in prepogibali bomo perlice in jih nizali
na vrvico. Za piko na i bomo dodali še pisan trak, cofek..

UPORABNO
Torbe in torbice iz cerad (7, 8)
Pri Smetumet imamo zelo radi odpadne cerade, zdijo se nam enostavno
neprekosljive v uporabnosti. Na delavnici bomo z ročnim šivanjem,
luknjanjem in pretikanjem izdelali eno prav fino uporabno torbico,
vrečko ali denarnico iz cerade.
Mošnjički (6)
Mošnjički imajo za nas pridih starinskosti. Tako enostavni, pa tako
vsestransko uporabni. Odlično se obnesejo kot drobižnice ali za
shranjevanje igralnih figuric, drobnih dragocenosti, kozmetike. Mi jih
delamo iz odpadnega usnja, cerad ali blaga, ki se ne trena.
Zvezek z ovitkom
Povsem ročno, zgolj z rezanjem, prepogibanjem in pritrjevanjem bomo iz
odpadnega papirja in kartonaste embalaže naredili vsestranski zveščič,
beležko ali skicirko. Potem pride na vrsto še ovitek iz plakata in
voilà, izdelek nam na voljo za dolgo uporabo. Prava papirna nirvana,
kjer je upraba lepila in selotejpa prepovedana.
Škatlice iz papirja
Naše škatlice so lične in super uporabne. Z ročajem ali brez, kot
predalnik ali kot embalaža. Uprabljamo prepogibe, pretikamo in zatikamo
z origami in kirigami veščinami in prav nič ne lepimo. Rajši samo
gledamo kaj vse zmore papir in se čudimo.
Uporabna in lična embalaža!
Denarnice iz kavine embalaže
Slovenci smo pravi kavomani. To vemo zato, ker vidimo koliko kavine
embalaže se hitro nabere. In ker jo je veliko in je vzdržljiva
in ima vonj, no, po kavi, jo radi uprabljamo. Z ročnim šivanjem,
prepogibanjem, pretikanjem in drobnimi dodatki naredimo res uprabno
denarnico.
Papirnata denarnica
Na enak način kot pri zveščiču in ovitku se bomo tu lotili izdelave
denarnice. Mogoče ne bo trajno uporabna, bo pa vsekakor trajnostna.

Štampiljke (6, 8)
Odpadna pena je odličen material za izdelavo štampiljk. Zamislili si
bomo vzorec ali logo in ga realizirali iz pene. Potem bomo vzeli barve
in se lotili štempljanja, plastenja, vzorčenja na papir, plakate,
majice ali kakšen drug material. O veselje, vse te barve in oblike,
druga ob drugi...
Predelane majice (7)
Odvečne majice so odličen ustvarjalni material- ogromno jih je
vsepovsod, ne trenajo se in čudovito mehke so. Možnosti ustvarjanja so
neskončne, rezultati pa neverjetno posrečeni. Iz velike moške majice v
žensko tuniko in brezvezne navadne majice v res izviren top, krilo ali
šal, možnosti je res veliko. Uporabljamo škarje in šivanke, po želji pa
delavnico lahko nadgradimo z uporabo šivalnega stroja.
Vrečka iz majic
Naša klasika. Enostavna za delo in super uporabna. Prav zaradi tega
smo to delavnico izvedli velikokrat. Zgolj z rezanjem in pretikanjem
izdelamo vrečko iz majice, ki postane naša zvesta spremljevalka v
trgovini. Verjamemo, da trajnih vrečk zlepa ni preveč in verjamemo,
da si jih lahko izdela prav vsak. Na delavnici vam pokažemo še, kako
improvizirano nakupovalno vrečko v trenutku izdelamo kar iz šala,
kuhinjske krpe ali kosa blaga.
Vrečka iz zaves
Smetumetke prisegamo na vrečke iz odpadnih zaves, ki nam služijo za
nakupovanje sadja in zelenjave na tržnici ali v supermarketu. Tako se
izognemo prozornim plastičnim vrečkam za enkratno uporabo. Na delavnici
bomo skupaj izdelali vrečke iz nostalgičnih vzorčastih zaves, ročno ali
s šivalnim strojem. Zavesne zavestne vrečke bomo potem nosili s seboj k
svoji najljubši branjevki.
Zložljiva prenosna tabla (8)
Zložljiva prenosna tabla je uporabna reč. Vse, kar nanjo napišemo ali
narišemo, lahko takoj tudi zbrišemo. V njej imamo poleg črne table tudi
kredo in gobico- vse kar potrebujemo za pisanje po njej, kjerkoli smo.
Tablo razpremo, po njej, pišemo, brišemo, po uporabi pa jo le zložimo
in hop v žep. Pravzaprav ročno izdelana predhodnica pametnega telefona,
tale naša tabla!

SPRETNO
Kvačkoprst (7)
Kvačkanje s prsti je zelo zabavna reč. Ob njem se vedno sprašujemo,
kako je mogoče, da se tega nismo že sami spomnili. Malce vaje in
izdelat se da lepe in uporabne izdelke. Sploh iz starih majic, ki jih
pred tem spretno spremenimo v klobke naše kvačkarske preje.
Opleteni peharji iz majic in volne
Majice, spremenjene v klobke preje, so naša osnova za mehke in lične
peharje. Stara tehnika, nov (a v resnici star) material. Zvito in
meditativno hkrati.
Pletene košare iz papirja (1, 5)
Veliko kose papirja, na primer časopisnega ali od plakatov, se da
spremeniti v res profi košare, male ali velike. Še ena stara tehnika z
novim, a v resnici starim materialom. Na delavnici vam pokažemo tudi,
kako izdelane košare naredit zares trde in odporne na vlago.

Pletene košare iz cerad (1, 5)
S ceradami se da tudi plest. Super material, ki se ne trena, je
vzdržljiv in mu voda ne pride do živega. Predstavili bomo tradicionalno
tehniko pletenja košar, ki daje v kombinaciji s ceradami osupljive
rezultate.
Tkanje na palice
Volno, debelo ali tanko, v vsakem primeru pa odpadno, uporabljamo tudi
za tkanje. Namesto statev uporabljamo kar leseno rogovilo, ki je naš
tkalni okvir. Počasna, meditativna tehnika daje zelo lične rezultate.
Vezenje na oblačila (1, 7)
Ročno izvezeno ime, vzorec ali slika lahko spremeni oblačilo iz
brezveznega v najljubše. Neskončna možnost personalizacije s
potrpežljivim pretikanjem vrvice- meditativno početje, ki se super
ujame s sproščenim skupinskim pogovorom.

OKRAŠENO
Šarena krama (7, 8)
Smetumetke imamo zelo rade najrazličnejše stare predmete, pa stara
oblačila, povštre, pa krožnike, posode, košare. Kar je po svoje
razumljivo. In opažamo, da včasih tem starim kosom manjka ena taka
pika na i. To rešujemo tako, da izdelamo štampiljke in šablone ter
jih tiskamo na novo staro kramo. Na ta način predmete našarimo z
unikatnimi vzorci, napisi, slogani ali znaki in jih naredimo take zares
naše. Delavnico je mogoče izvest na mnoge površine- stara oblačila,
leseno pohištvo, zvezke, posodo, krožnike itd. Skupaj s posamezniki ali
s skupino na delavnici razmišljamo kakšno ‘celostno podobo’, sporočilo,
znak bi uporabili in omogočimo, da udeleženci pustijo svoj odtis na
prinešenih predmetih.
Mobile origami
Radi imamo origami- iz listov odpadnih knjig pregibamo oblike živalic,
ladjic, cvetov, kock in malih dragocenosti. Iz papirnih umetnin nato
spretno sestavimo viseče obešenke, lep in lebdeč okras za stanovanje.
Girlanda iz cofkov (1)
Presežno volno se da čudovito uporabit za izdelovanje cofkov, veliko
cofkov različnih velikosti in izgleda. Ko jih vse nanizamo na vrvico,
dobimo super luškan okras. Prijetno meditativna delavnica, super za
otroke, pa tudi za odrasle, ki bi se radi sprostili.
Viseči makrame za lončnice
Trenutno zelo moderne viseče pletenke za rože mi izdelujemo iz
presežnih majic. Zabavno delo, ki zahteva kar nekaj spretnosti, a daje
impresivne rezultate. Super pri vsem skupaj je, da ne uporabljamo nič
drugega kot škarje- nič šivanja ali lepljenja, samo spretno vozlanje,
zavijanje in pretikanje.
DIY hipster
Iz odpadne cerade se da
tablico, telefon ali na
in kakšen odpaden detjl
že hipsterska delavnica
brke iz volne.

izdelat zelo ličen in minimalističen etui za
primer denarnico. Spretno rezanje, netanje,
in voilà, zelo moden dodatek je gotov.
Če je
za konec z veseljem izdelamo še kakšne pletene

IGRIVO
Taktilni Spomin (6)
Naš Spomin se lahko igrajo tudi slepi in slabovidni. To pa zato,
ker ga se namesto na obliko osredotočimo na otip. Različne teksturemehke, grobe, narebrene, tekstilne, kartonaste, gumene- nanašamo na
naše ploskve za spomin, pri tem pa ne pozabimo niti na barve- dragocen
pripomoček za slabovidne igralce. Zelo poučna delavnica, primerna tudi
za najmlajše udeležence, saj je odličen način za spoznavanje raznolikih
materialov in tekstur.
Velika namizna igra (6, 8)
Iz kartonaste embalaže, odpadnega filca, lesa in drobnih malenkosti
izdelamo veliko namizno igro. Ko rečemo velika v resnici mislimo tako,
ki je večja od povprečne mize. Lahko jo postavimo kar na tla in se
jo igramo v večji skupini. Seveda ne pozabimo niti na velike igralne
figurice in veliko kocko. Ne menimo se za ustaljena pravila iger, ampak
si izmislimo povsem nova. Mogoče taka, kjer je potrebno peti, plesati,
kaj oponašati. Zelo zabavna skupinska dejavnost, h katerimi radi
primešamo kaj na temo globalnega učenja ali problematike odpadkov.
Namizna igra v naravni velikosti
Ta igra je tako velika, da se jo lahko igramo samo na tleh. Celo tako
velika je, da smo kar udeleženci sami igralne figure v njej. Vse ostale
pripomočke- kocko,igralna polja, barve- izdelamo iz odpadkov. Pravila
postavljamo sami. Zelo zabavna skupinska dejavnost, h katerimi radi
primešamo kaj na temo globalnega učenja ali problematike odpadkov.
Ladjice na ročni pogon (6, 8)
Male ljubke ladjice iz kartonaste embalaže, pritrjene na vrvico in
paličico. Igrača, s kakršno so se igrali naši babice in dedki. Naše
ladjice bodo tekmovale v hitrostni plovbi, a za to ne potrebujemo
baterij ali elektrike, le spretne roke! Zelo primerno za delavnico v
šolah, kjer izdelavi lahko sledi velika tekma ladjic.
Obroči iz majic (6)
Iz odpadne bombažne majice izdelamo obroče, s katerimi se potem urimo
ali tekmujemo v ciljanju na vratove steklenic. Igra obročkanja je
poznana po celem svetu, na podoben način so se z obroči igrali že
stari Grki in južnoameriški Inki, zelo popularna pa je bila tudi
v viktorijanski Angliji. Zelo zabavna igra in odlična delavnica za
otroke. Nobenega šivanja in lepljenja, samo pretikanje in vozlanje.
Male punčice v škatlicah (6)
Ljubke male punčice, ki so ravno prav velike, da jih lahko stisnemo v
dlan in ravno prav majhne, da jim posteljico naredimo v mali škatlici,
ki se odpre kot predalnik. Ljubko in mehko, vse iz odpadnih materialov
in nadvse primerno za izdelavo na otroških delavnicah v vrtcu ali
nižjih razredih osnovne šole. Super tudi v kombinaciji z zgodbo.
Križci in krožci v mošnjičku (6)
Klasika med igrami, primerna za stare in mlade. Mi naše figurice
izdelujemo iz plastičnih zamaškov, koščkov odpadnega lesa, filca in še
česa. Vse skupaj pospravimo v mošnjiček iz usnja ali cerade.
Smetiščni orkester (6, 8)
Na tej delavnici se čudimo, kako zveneči so lahko odpadki. Iz
najrazličnejših odpadnih materialov, embalaže in ostankov izdelujemo
inštrumente- bobne, panove piščali, brenkala, zvončke in celo take, ki
jim ne vemo imena- ker smo si jih sami izmislili.

Gumitvist (4, 7, 8)
Vsi mladi po srcu se ga spominjamo, gumitvista. Nekoč je bil izdelan
iz elastike za spodnjice, naš pa je tokrat še lepši- izdelamo ga iz
odvečnih raztegljivih majic. Pogledali bomo, kako iz majice enostavno
naredimo klobko vrvice in kako se potem to vrvico vsestransko uporabi.
Za gumitvist, kolebnico ali kaj drugega. Seveda brez dejanskega
skakanja gumitvista na tej delavnici ne gre. Usa, usa usa-sa...
Svetovno
Gvatemalska punčka za skrbi (6)
Legenda pravi, da je majevski princesi Ixmucane sončni bog podaril prav
posebno sposobnost- da odžene vsako skrb, ki jo ima človek. In male
gvatemalske punčke iz blaga zmorejo prav to- zaupamo jim naše težave
in skrbi, punčke položimo pod vzglavnik in punčke bodo, kot majevska
princesa, čez noč odgnale vse naše skrbi.
Punčke izdelujemo iz odpadnega tekstila, koščkov lesa, volne in drugih
malih odpadnih materialov, ne pozabimo pa niti na malo vrečko, v katere
jih lahko varno spravimo.
Svitki iz blaga
Nošenje stvari na glavi je stara praksa, ki jo srečamo širom sveta.
Tudi naše prababice in pradedki so ponekod v Sloveniji še imeli
navado, da so dračje, seno ali pridelke nosili na glavi. Pri tem so si
pomagali s svitki- obroči iz odpadnega tekstila, ki so jih umetelno
spletli v uporaben pripomoček. Na delavnici si ogledamo kaj vse in kako
ljudje po svetu nosijo na glavi in se potem lotimo dela tudi sami.
Vsak udeleženec si izdela svoj svitek, nato pa se igra lahko začne.
S svitkom na glavi se otovorimo s košaro, culo ali knjigami in se
zabavamo v iskanju ravnotežja med hojo.
Tangram
Tangram je stara kitajska igra, ki je bila v preteklih stoletjih
priljubljena tudi v Evropi. Zanjo potrebujemo zgolj sedem kosov
različnih geometrijskih oblik in veliko, veliko domišljije. Mi tangram
izdelalamo iz odpadnih kosov cerad ali lesa, potem pa zavihamo rokave
in igra se lahko prične. Super aktivnost za skupinsko delo, kjer vsaka
skupina izdela svoj komplet likov in se potem pomeri v izdelavi likov
živali, ljudi in drugih oblik, ki jih je z domišljijo mogoče sestaviti.
Mačja zibka
Mačjo zibko je tradicionalen način ilustracije ustnih pripovedih pri
Inuitih. V naši kulturi jo poznamo zgolj kot spretnostno igro s prsti.
Če ne veste o čem govorimo- to je tista igra, kjer daljšo vrvico,
katere konce zavozlamo, nanizamo na prste obeh rok in potem zgolj s
prepletanjem ali opletanjem prstov ‘štrikamo’ zanimive oblike. Igra
hecnega imena, ki pa jo pozna večina ljudi, ne glede na kontinent ali
kulturo. Mi bomo našo mačjo zibko izdelali iz presežnih elastičnih
majic in se urili v prstnem prepletanju, sami ali v paru.
Krogolovec (6)
Krogolovec ali bilboquet je igra spretnosti, pri kateri v roki držimo
palico, na katero je privezan tulec, kroglica z luknjo ali obroč. Zgolj
z zamahom roke je potrebno na palico ujet privezan predmet. Ameriški
Indijanci in Eskimi igro poznajo že stoletja. Kanadski Eskimi so
jo izdelovali iz mroževih zob, še danes pa jo igrajo ob koncu zime
ali v zgodnji pomladi, da bi tako hitreje priklicali vrnitev težko
pričakovanega sonca. Mi igro izdelujemo iz odpadkov vseh vrst, lesenih
paličic, embalaže in volne. Za letni čas se ne menimo. Da igra ni tako
enostavna, na palico privežemo več obročev hkrati in se tako urimo v
spretnosti in potrpežljivosti.

NARAVNO
Risanje in tiskanje z naravnimi
barvili (3, 6, 8)
Malce trave, kaplja pesinega soka, ščepec pepela, košček oglja, žlička
paprike in madež kave - in umetnina je gotova! Spoznavali bomo svet
naravnih barvil- tistih barvil, ki tako zelo rada puščajo madeže
na oblačilih. Kaj so naravna barvila, kaj so pigmenti, kako so jih
uporabljali naši predniki in kako jih lahko (ponovno) uporabljamo mi
- na praktičen način jih bomo spoznali in pustili, da nas očarajo.
Prepričali se bomo, da so rdeče zelje, robidnice, alge, trava, zemlja
in druge naravne dobrine čudovit material za barvanje, risanje, pisanje
in tiskanje. Zelo primerno za otroke. Madeži dovoljeni in zaželjeni!
Tiskamo s svežimi rastlinami (4,6,8)
Spomladi, ko je v listih in cvetovih polno sokov in pigmentov, jih
lahko zelo enostavno uporabimo za tisk na tekstil. Listke in cvetke
damo v ‘sendvič’ med blago, fino potolčemo in, voila, rastlina se
preslika na tekstil. Iz tega blaga potem naredimo gumb, ki ga lahko
prišijemo na oblačilo, se z njim okitimo v laseh ali na primer na
verižici.
Čarobno črnilo (3, 6, 8)
Nevidna črnila in skrivni napisi, ki jih lahko vidimo samo pod
določenimi pogoji, so poznani že tisočletja. Med drugim so jih
uporabljali že stari Grki in pa Kitajci, ki so na ta način pošiljali
sporočila svojim prijateljem, ne da bi jih lahko njim sovražna ljudstva
prebrala. Na delavnici bomo spoznali več različnih načinov, na katere
lahko izdelamo nevidno črnilo in se tudi sami preizkusili v risanju
in pisanju s temi črnili. Seveda bomo na koncu pogledali tudi kako
se nevidno črnilo na listu lahko naenkrat spremeni v vidno podobo in
napis, ki ga je moč prebrati.
Mobile iz narave (3, 4, 8)
Viseče obešenke, igro težnosti in ravnotežja lahko izdelujemo tudi
povsem iz naravnih materialov. To pomeni, da bomo uporabili palice,
storže, školjke, peresa in druge drobne najdbe s pohodov v naravi.
Uporabimo naravno vrvico in vse te stvari nizamo na palice, v previdnem
iskanju ravnotežja. Čudovito lebdeča in premikajoča se struktura je lep
okras, zunaj ali znotraj.
Semenske bombe (3, 4)
Ne glede na ime niso tele naše semenske bombe nič nasilnega. Gre za
nekakšno kepo zemlje, gline in semen, ki jih izdelamo v večji količini,
potem pa jih mečemo naokoli po mestu in se veselimo, ko vidimo, kako
so naša semena iz bombic vzklila na res neobičajnih mestih. Marjetice
v razpoki pločnika, mak za ograjo zapuščene hiše ali recimo sončnice ob
cesti- vse to se da zasadit s takimi bombami.
Naraven papir (1, 2, 3, 4, 6)
V Smetumetu iz odpadnih jajčnih škatel že leta izdelujemo odličen in
vsestransko uporaben papir. Različne barve embalaže, ščepec čaja, kosi
osušenih listov, zelišč, nitk ali semen, naredijo vsak list unikat!
Delavnica se izvaja v dveh delih- papir je osušen šele po dnevu ali
dveh. Super v kombinaciji z delavnico naravnih barvil ali pa delavnico
papirnatih zveščičev.

POTEK SMETUMET DELAVNIC
Naše delavnice so teoretske in praktične. Lahko so tudi samo praktične. Ali pa samo teoretske.
Prisluhnemo vašim željam in pripravimo delavnico, ki se kar najbolj prilega vaši priložnosti,
skupini in namenu.

Konkretneje:
DELAVNICA V ŠOLI
Tu predlagamo delavnico, ki je zmes teorije in prakse. Razložimo in se skupaj z udeleženci pogovarjamo od
kod odpadki, kam z njimi in kaj lahko vsak posameznik naredi z njimi. V vse to vtkemo še prvine globalnega
učenja- kako nam globalen vidik pomaga pri razumevanju tematike in kaj nas lahko naučijo zanive prakse drugih
kultur. V praktičnem delu se lotimo dela in si izdelamo nekaj uporabnega, unikatnega in lepega.
DELAVNICA V VRTCU
Tu uporabljamo zgodbe in igro. Delavnice se lotimo skozi pripovedovanje zgodbe, v katero vpletamo praktično
delo in, korak za korakom, nizamo koščke zgodbe in izdelujemo naše izdelke. Na koncu, ko je zgodba končana,
je končan tudi izdelek in otroci se z njim lahko pričnejo igrati.
Delavnico v vrtcu za nemoten potek vedno izvajata dve Smetumet mentorici.
DELAVNICA NA DOGODKU ALI FESTIVALU
Za ta namen izberemo izdelke, ki jih naredimo hitro in nudijo veliko personalizacije. Ker se skupina ves
čas spreminja, udeleženci pridejo in grejo, se tu ne posvečamo teoriji. Omogočimo, da praktično delo poteka
nemoteno, mentorice nudijo strokovno znanje, pomoč in nasvete. Čisto brez pogovora o smeteh tu vseeno ne greopažamo, da se vedno znova spontano vžge kakšna iskriva debata o tem, kaj z vsemi temi smetmi, pa kaj bi se
še vse dalo izdelat iz njih pa ...
ROJSTNODNEVNA DELAVNICA
Zelo radi z vami in druščino ali z otroci praznujemo rojstni dan in izvedemo katero izmed delavnic prav za ta
namen. Teorija v tem primeru odpade! V ospredje postavimo veselje ob skupinskemu ustvarjanju izdelka, pa naj
bodo to igrače ali pa recimo oblačilo.
Skupinska delavnica je lahko čisto veselje ob vseh iskrivih ustvarjalnih idejah ali pa meditativno vzdušje
nekakšnega sodobnega ličkanja ob ognju...
Zelo priljubljena rojstnodnevna Smetumet delavnica je predelava oblačil, s šivalnimi stroji ali ročno, s
predznanjem šivanja ali brez.
Po želji poskrbimo tudi za fotografa, ki bo za vedno ujel to rojstnodnevno delavnico in njene zadovoljne
udeležence.
TEORETSKA DELAVNICA
Izvedemo tudi take delavnice. Take, kjer idejo trajnostnosti, kroženja materialov, reciklaže in smeti
predstavimo na poljuden način. Vse skupaj podkrepimo s številnimi primeri in poskrbimo, da na koncu prav
vsi udeleženci vedo kaj so snovni krogi, upcycling in pa recimo pristop cradle to cradle. In četudi gre za
teoretsko delavnico, snov in koncepte podajamo na igriv, zanimiv način.
Primerno predvsem za pedagoge, mladinske delavce ali za vse, ki bi želeli bolje razumeti osnove trajnostnega
ravnanja z odpadki.
DELAVNICA ZA PEDAGOGE IN MENTORJE
Želimo, da se odpadke kreativno uporablja v čim večji količini in čim bolj pogosto. Želimo tudi, da za ideje
zmanjševanja odpadkov, zero-waste in podobno sliši čim več posameznikov, ki delajo z otroci in mladimi.
Odpadki so sami po sebi odličen izobraževalen medij, s številnimi zgodbami in potenciali za izdelavo. Prav
zato radi sodelujemo s pedagogi, kjer z veseljem delimo naše dolgoletne izkušnje.

POSEBNI SMETUMET DELAVNICI

Smetumet izziv
ali smetarski Jam Session
Želimo, da iz samih odpadkov naredite stol. Stol, ki bo uporaben.
Uporaba lepila je prepovedana. Selotejpa tudi. Dovoljeno pa je šivanje,
luknjanje, vezanje, zlaganje. In želimo, da to naredite v naslednjih
treh urah.
Mi priskrbimo izziv, smeti, orodje in osnovne zamejitve. Udeleženci
priskrbijo še več smeti in pa rešitve. Predvsem to- iščemo najbolj
nore, sveže, super uporabne rešitve za naše izzive. Rešitve, ki so
izven že utečenih tirnic, so drzne, uporabne in na novo pogledajo
na utečene omejitve. Tri, štiri: zdaj! Gremo, gremo, hitro staknit
glave, razmislit kako bi se dalo rešit izziv z materialom, ki je na
voljo in tehnikami, ki jih poznamo. In potem zavihat rokave in na
delo. Preizkusimo prvo rešitev. Deluje? Lahko še kako izboljšamo kar
smo naredili? Mogoče drug material? Kaj pa tehnika, deluje? Pa končni
izgled in oblika, vse štima?
In kakšen je lahko ta smetarski izziv? Hja, tega pa ne izdamo, ker
verjamemo v presenečenja. In, da bo res pravo presenečenje, ga bomo ob
pričetku delavnice skupaj z udeleženci izžrebali.
Mogoče bo to stol, mogoče ptičja hišica, mogoče posebna torba,
oblačilo, prevozno sredstvo...
Da pa bo slika popolna, zmagovalno ekipo Smetumet izziva čaka zelo
uporabna nagrada. To pa še ni vse: med izzivom bomo izvedli tudi kviz
in pravilno odgovori bodo bogato nagrajeni- z zelo koristnim orodjem in
materialom, mogoče dodatnim časom ali inspiracijo.
Smetarski izziv bomo začeli z igro za spodbujanje kreativnosti,
samo delo pa bomo podkrepili z načeli trajnostnega oblikovanja,
načrtovanja in reciklaže. Skupaj z udeleženci bomo kakšno rekli tudi
o kreativnosti, razmišljanju na svež način in o rešitvah, ki so čisto
blizu, a skrite.
Zelo primerno za naravoslovne in tehnične dneve v osnovnih in srednjih
šolah!
Veliki Smetumet izziv- trajanje 4 do 6 šolskih ur
Mini Smetumet izziv- trajanje 2 šolski uri
Lov na smeti
Vsi imamo radi pustolovske uganke, premetanke, lov za zakladom, ki
nas, korak za korakom, pripeljejo do končnega cilja. Naš lov je seveda
smetarsko obarvan. Mi damo smeti, naloge in vprašanja. Udeleženci
prispevajo svojo iznajdljivost, znanje in detektivske sposobnosti.
Cilj?Smetarski zaklad, uporabna nagrada za najditelje, ki uspešno
pridejo do konca igre. A to ni vse- na poti se naučijo še nekaj o
smeteh, o kroženju snovi pa o globalnem učenju. In se preizkusijo v
ročni spretnosti ali dveh.
Interaktivna igra, ki je zelo kratkočasna in je enako priljubljena pri
otrocih in odraslih.
Zelo primerna za izvedbo na prostem (šolsko igrišče, park, vrt) ali v
večjem prostoru (velika učilnica, dvorana, ipd.).
Trajanje- uro in pol;
Število udeležencev- poljubno

OZADJE NAŠIH DELAVNIC

Verjamemo v svet, kjer ni linearnega procesa izdelek-uporaba-odpadek, ampak v svet, kjer vse kroži.

Pa tudi, da so naše babice in naši predniki na splošno že imeli mnoge dragocene rešitve in znanja, ki jih je
le potrebno na novo uporabiti in jih začinit s sodobnimi elementi.
In v čarovnijo igre.
In skupinskega dela.
In zastavljanja vprašanj.
In...
Sveta ne premikajo lokomotive, ampak ideje. (Victor Hugo)

Za boljšo idejo o tem, v kaj vse verjamemo, predlagamo, da si ogledate naš manifest na spletni strani.
Navdihuje nas zapuščina naših prednikov, predvsem naših babic in naših babic babic. Radi imamo tudi
inspirativne rešitve drugačnih, nam tujih kultur. Pa povsem samosvoje posameznike iz sveta umetnosti in
znanosti, ki nam kažejo, kako so neverjetne zamisli in rešitve včasih prav pred našim nosom. Navdihujejo nas
tudi otroci in njihov neobremenjen pogled na svet. In naše lastno kreativno delo, ki se mu ves čas posvečamo.
Težav ne moremo rešiti z razmišljanjem na isti način, ki je težave ustvarilo. (A. Einstein)

Vse to vpletamo v naše delavnice.
Bi želeli, da z našo delavnico gostujemo pri vas? Smo še kaj pozabili povedat o naših delavnicah?
Vas zanima cena naših delavnic?
Pišite nam na info@smetumet.com ali nas pokličete na 031 879 782 - Maja, 041 819 359 - Alenka.
Z veseljem bomo odgovorili na vaša vprašanja ali posebej za vas in vaš namen skreirali delavnico.
Ni kaj, da ne najdemo prave delavnice prav za vas!

