KATEGORI USIA
Katagori 1: < 8 Tahun
Katagori 2: 8-11 Tahun
Katagori 3: 12-15 Tahun

gambar mobil
masa depanmu
untuk dunia
yang lebih baik!
15 oktober 2021 17 januari 2022

RAIH KESEMPATAN HADIAH
Juara 1: Rp 10.000.000 di setiap Kategori
Juara 2: Rp 7.000.000 di setiap Kategori
Juara 3: Rp 5.000.000 di setiap Kategori
30 karya terbaik: Rp 1.000.000 tiap ﬁnalis

Info pendaftaran:
www.toyota.astra.co.id/tdcac
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Di daerah banyak teman-teman
yang sulit mendapatkan makanan
karena beberapa sebab, seperti
daerahnya yang sulit dilalui
tukang sayur, tanah-nya
kurang subur, tumbuhan susah
tumbuh dan kekeringan.

Mobil sayur mayur ini ingin
membantu teman-teman yang
hidup di daerah yang sulit
mendapatkan makanan.

Mobil Sayur Mayur ini bentuknya
menyerupai berbagai macam
Sayur-Mayur dan buah-buah.
membantu teman-teman di
daerah yang sulit terjangkau
untuk mendapatkan makanan.

Di dalam mobil bisa menanam
beberapa jenis buah, sayur dan
beras sehingga disetiap tempat
yang dilewatinya dapat berbagi
hasil panen. Juga bagian luar
mobil ini dapat menyiram
tanaman, membajak tanah dan
memberikan pupuk.
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Teman-teman yang tinggal di
daerah yang sulit terjangkau
masih banyak yang belum
memiliki listrik dirumahnya.

Mobil Stopkontak ini ingin
membantu teman-teman yang
belum mendapatkan listrik.

Mobil ini juga dapat menyerap
sinar matahari yang disimpan di
dalam mobil.

Di sekitar mobilnya terdapat stop
kontak yang dapat dialirkan listrik
kepada rumah-rumah di
pedalaman, sehingga setiap
rumah dapat menikmati listrik
dimalam hari.
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