
Халықаралық  балаларды қорғау күніне арналған  «Upcycling fest»  

байқауының  қорытындысы туралы 

 

Облыстық экологиялық – биологиялық орталығының 2019 жылғы 14 

мамырдағы № 42 бұйрығына сәйкес мектепке дейінгі үйірме мүшелерінің 

туған өлкенің экологиялық проблемаларына деген қызығушылықтарын 

арттыру, экологиялық мәдениеттерін қалыптастырып, экологиялық ойлау 

және шығармашылық қабілеттерін дамыту мақсатында 31.05.2019ж 

Халықаралық балаларды қорғау күніне арналған «Upcycling fest» байқауы 

өткізілді.                                

Байқауға «Родничок», «Зооәліпе» мектепке дейінгі үйірме мүшелері  

ата- анасымен қатысты. 

Байқау 2 бағыт бойынша өткізілді: 

«Модный приговор» экостильдегі дефиле номинациясы. Қалдық 

материалдардан дайындалған шығармашылық костюмдер номинациясы.  

«Апсайклинг» қоқыс қалдықтарынан жасалған бұйымдар номинациясы. Кез - 

келген материалдан (қолданыстан шыққан) дайындайды. Қазылар алқасы  

үйірмешілердін  жақсы дайындықтарын атап көрсетті. 

Байқау қорытындысы бойынша: 

«Модный приговор» экостильдегі  дефиле номинациясы 

1 орын – Сундетова Амалия; 

2 орын – Танабаева Бекзада; 

3 орын – Сейткали Сагира. 

«Апсайклинг» номинациясында 

1 орын – Танабаева Бекзада; 

2 орын – Халыкова Аида; 

3 орын – Айжарикова Адель. 

    Алғыс хаттармен марапатталды. 

 Белич Максим, Геймур Галина, Юртаев Владислав, Бубнова Мирослава, 

Тлепкали Нурали, Сундетова Амалия, Танабаева Бекзада, Сейткали Сагира, 

Халыкова Аида, Айжарикова Адель. 

 

 

Итоги  конкурса «Upcycling Fest», посвященного Международному дню 

защиты детей 

В соответствии приказом №42 от 14 мая областного  эколого-биологического 

центра   с целью повышения интереса учащихся  дошкольного образования  к 

экологическим проблемам родного края, формированию экологической 

культуры, экологическому мышлению и творчеству 31 мая 2019г  был 

проведен конкурс Upcycling Fest  посвященный Международному дню 

защиты детей. В конкурсе  приняли участие  учащиеся дошкольного 

образования  «Родничок», «Зооәліпе»  вместе с родителями. Конкурс 

проводился по 2 направлениям: 



«Модный приговор» дефиле в экостиле. Костюмы были изготовлены из 

бросового материала..  

«Апсайклинг» поделки изготовленые из бросовых и ненужных вещей. 

Итоги конкурса: 

Номинация «Модный приговор»  

1 место – Сундетова Амалия; 

2 место – Танабаева Бекзада; 

3 место – Сейткали Сагира. 

Номинация «Апсайклинг»  

1 место – Танабаева Бекзада; 

2 место – Халыкова Аида; 

3 место – Айжарикова Адель. 

  Награждены грамотой  «Алғыс хат» 

 Белич Максим, Геймур Галина, Юртаев Владислав, Бубнова Мирослава, 

Тлепкали Нурали, Сундетова Амалия, Танабаева Бекзада, Сейткали Сагира, 

Халыкова Аида, Айжарикова Адель 

 

           
 


