
Botol plastik yang dibuang atau ditinggalkan di alam akan merusak pemandangan dan mencemarinya. 
Plastik tidak hilang dengan sendirinya, harus diproses di pabrik daur ulang. Kamu bisa belajar memilah 
sampah agar dapat didaur ulang dengan lebih baik. 
Kamu juga bisa menghidupkan botol plastik kembali dengan mencari kegunaan baru. Terserah bagaimana 
kamu menemukan cara mengubah botol kosong sehingga bisa terus digunakan. Berikut adalah 3 usul ...

Lepaskan label dari botol. 
Siapkan desain yang sesuai dengan ukuran label. 
Rekatkan desain pada botol untuk 
memersonalisasikan pin 
bowlingmu agar terlihat 
lebih cantik.

1.

Di lantai, tempatkan botol-botol tersebut 
dengan tegak, masing-masing terpisah sekitar 
10 cm, dan susunlah seperti pada gambar 
(Kamu bisa juga melakukannya dengan lebih 
banyak botol). Mundurlah sejauh 2-3 meter 
atau lebih.

2.

 

Permainan bisa dimulai! Lemparkan kaus kaki yang 
sudah digulung (atau bolamu) ke pin bowling. 
Cobalah untuk merobohkan pin sebanyak mungkin.

3.

Kamu akan memerlukan 
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Botol plastik kosong 
butuh bantuanmu!

Minimal 6 botol air kosong 
(bisa lebih untuk meningkatkan kesulitan) 

1 pasang kaus kaki yang digulung 
menjadi bola, atau 1 bola

1 gunting 
dan 1 tabung lem



Kamu akan memerlukan 

6 botol
air kosong

1 kotak 
karton tebal

1 pasang kaus kaki
digulung menjadi bola, 

atau 1 bola

1 gunting

Gunting 2 carik karton berukuran kira-kira 
10x20 cm. Atur botol, dalam bentuk piramida, 
di atas meja: 2 di bawah, lalu 1 carik karton, 
lalu 1 botol lainnya di atas, seperti pada gambar.

1.

Lempar kaus kaki yang sudah digulung 
menjadi bola (atau bolamu) di atas botol 
yang seimbang. Arahkan ke piramida dan 
coba jatuhkan semua botol. Kamu akan 
bersenang-senang merusak bangunanmu!

3.

2.
Buat piramida lain dengan sisa botol. Kamu bisa 
mengatur jarak untuk menambah kesulitan. 
Berhati-hatilah agar tidak ada sesuatu yang rapuh 
di sekitarmu. Mundurlah sejauh 2-3 meter atau lebih.

20 cm

10 cm

Undang keluarga dan
teman-temanmu untuk 
bermain denganmu!
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Tahukah kamu apa itu soliflore? 
Soliflore adalah vas yang memungkinkan kamu untuk 
meletakkan satu bunga.

Masalah: cara memahami daur ulang dengan membangkitkan rasa ingin tahu. Kita bisa pergi ke pasar atau 
toko bunga untuk membeli bunga, dan bertanya tentang kebutuhan air bunga-bunga tersebut. Dorong anak 
untuk memersonalisasi vasnya dengan label bergambar, sedikit kata, puisi, untuk dipersembahkan kepada 
ibunya, neneknya, teman-temannya ...

Gunting dan rekatkan elemen di halaman 
berikutnya untuk membuatnya menjadi 
wajah.

Tarik lepas labelnya. Gunting 
bagian atas botol dengan 
guntingmu dan bantuan 
orang dewasa (sekitar 1/3).

1.
2.

Kamu akan memerlukan

1 gunting 1 tabung lem1 botol air kosong

Petik beberapa bunga, atau belilah buket 
kecil berwarna-warni. Isi vas dengan air. 
Lalu hiasi rumahmu dengan bunga!

4.

Geser bagian botol yang sudah dipotong
dengan leher botol, leher ke bawah dan 
tanpa sumbatnya, ke dalam vas. 
Tambahkan air, sekarang kamu bisa 
memegang sekuntum bunga lurus. 

3.
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Tidak semua bunga memiliki kebutuhan air yang sama. 
Beberapa membutuhkan banyak air, seperti mawar, 
hydrangea… Yang lain, sebaliknya, membutuhkan 
sangat sedikit air untuk bisa tetap hidup, seperti 
buttercup, anemon, tulip… hampir tidak ada ujung 
batangnya yang harus berada di dalam air. Bunga apa 
yang akan kamu masukkan ke dalam solifloremu?

Jika kamu tidak menyimpan kreasimu, 
buanglah ke tempat sampah khusus 
plastik, agar dapat didaur ulang!
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