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PRÜGI RÄNNAK PROJEKT 

PRÜGI RÄNNAKU Projektis peab teie meeskond: 

 Identifitseerima probleemi kas seoses, kuidas tekitame või käitleme prügi. 

 Leidma innovaatilise lahenduse oma identifitseeritud probleemile.  

 Jagama oma probleemi ja lahendust teistega. 

Mõelge!  

Kas olete kunagi mõelnud sööklas teie karastusjoogi serveerimisel lisatud ühekordseks kasutamiseks 

mõeldud plastikust kõrrele? Te joote oma joogi ära ja mis juhtub kõrrega?  

 

9-aastane Milo Cress  hakkas küsima, mis kõrrest saab, kui  ta märkas, et iga joogiga antakse talle sööklas 

uus kõrs.  Kõrs anti talle ka siis, kui ta seda ei küsinud ega vajanud seda.  Milo kodus sorteeriti enamus 

prügist, et seda taaskasutada. Aga mida teha joogikõrtega? Neid ei olnud võimalik kuidagi taaskasutada. 

See tundus olevat probleem, mida tuli lähemalt uurida.  

 

Milo uuringust selgus, et Ameerika Ühendriikides kasutavad inimesed üle 500 

miljoni plastikust joogikõrre päevas. See tähendab 9 300 suurt bussitäit kõrsi 

päevas. Milo arvas, et seda on prügimägedele liiga palju.  

 

Söögikohad ei peaks kõrsi jagama automaatselt kõigile. Osa inimesi ei tahagi 

joomiseks kõrt kasutada ja nii läheb vähem kõrsi prügimäele. Milo 

organiseeritud “ole kõrrevaba!” kampaania kutsus kõiki, eriti lapsi, loobuma 

kõrrest oma joogis.  

 

Milo selgitas: “Ma ei ole kõrrepolitsei, ma ei ütle: “Ei ühtegi kõrt enam!” Ma julgustan inimesi valima teisi 

võimalusi, näiteks kasutama biolagunevaid või korduvkasutatavaid kõrsi.  See on midagi, mida saavad 

lapsed teha.   

 

Isegi kui te ei kasuta ühekordseid joogikõrsi, tekitate te mitut sorti prügi iga päev. Te võite seda kutsuda 

prügiks, prahiks, sodiks vms. Käesoleva PRÜGI RÄNNAKU projekti jaoks on prügi midagi sellist, mida te 

olete kasutanud ja tahate ära visata.   

 

Kast te olete täna ära visanud selliseid asju? 

 Toidujäätmed nagu banaanikoored või kanakondid 

 Plastikust toidu- vm. pakendid 

Mõtle! Kas sa oled 

kunagi plastikust 

kasutatud joogikõrsi 

eraldi sorteerinud? 

Et neid saaks 

plastikuna 

taaskasutada? 

Thinkabout it: have 

you ever recycled a 

used straw?   
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 Mittevajalikke asju nagu enam mittekirjutavaid pastakaid või täis saanud vihikuid 

 Katkiseid või väikseks jäänud rõivaid 

Seal kus te elate, võib enamus prügist minna taaskasutusse. Või läheb enamus üldisesse prügikasti. Või 

põletatakse ära? Kuhu iganes sa oma prügi paned, ta lahkub su kodust. Kas sa tead, kuhu ta läheb?  

 

Teie projekti eesmärk sel hooajal on: tekitada vähem prügi või parandada prügi käsitlemise viise.    

 

Tuvastage probleem  

Alustamaks oma PRÜGI TEEKONNA  projekti, valige mingi prügi liik ja uurige selle praeguse käsitlemisega 

seotud probleeme.  Probleemid võivad peituda, kuidas me praegu prügi tekitame, transpordime, hoiame 

või teeme sellest midagi uut.  Uurige, mida saaks teha, et seda probleemi lahendada.  

 

Kui te pole kindlad, millest alustada, võite näiteks kasutada järgmisi võtteid oma probleemi leidmiseks ja 

edasiseks arendamiseks. 

 

Meeskonnana – valige mingi prügi sort. See võib olla midagi suurt 

ja haisvat, midagi vana ja ärapeetut, või midagi, mis jääb üle, kui 

te oma projekti lõpetate. See võib olla midagi tootmisprotsessist, 

midagi, mida kasutatakse ehitusel või mõnes muus valdkonnas. 

See võib olla mistahes asi, mida omanik nimetab prügiks. (Vaata 

kõrval olevast kastist infot erandite kohta). 

 

Meeskonnana – leidke, kuhu teie leitud prügi tüüp rändab peale seda, kui ta lahkub omaniku juurest. 

Mõelge näiteks järgmistele küsimustele:  

 Kas keegi tuleb ja korjab seda tüüpi prügi? Või peate te selle kuhugi ise viima? 

 Kast te saate jälgida, kuhu teie valitud prügi liigub (kas isiklikult jälgides või infoallikaid (veeb, 

raamatud, ajakirjad jne.) kasutades? 

 Mis sellest prügist lõpuks saab? 

 Kas mingit osa selles protsessis saaks paremini organiseerida – efektiivsemalt, puhtamalt, või 

paremini? Uurige neid probleeme. 

Nüüd võiks olla paras aeg  intervjueerida professionaale. Professionaal võiks olla keegi, kes töötab 

kohalikus prügimajanduses või kelle tööks on prügimajanduse uurimine. Kas professionaal saab teid 

aidata, et lähemalt uurida, kuidas prügi kogutakse, taaskasutatakse, komposteeritakse, leitakse uus 

kasutus või tehakse sellest midagi muud? 

 

Meeskonnana – leidke probleem, mil viisil teie prügi käsitletakse ja uurige seda. Te võite otsida probleemi 

ühest järgmistest valdkondadest (või lisage enda oma): 

 

Selle PRÜGI RÄNNAKU projekti 

jaoks mõiste prügi ei sisalda: 

- Reovett (ka mitte 

väljaheiteid) 

- Heitgaase 
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 Prügi kogumine 

 Leides uusi rakendusi vanadele asjadele 

 Toidujäätmed 

 Elektroonsed jäätmed (arvutid, telefonid jms.) 

 Ohtlikud jäätmed (medikamendid, kemikaalid 

jne.) 

 

 

 

 Kuidas kogukond suhtub jäätmetesse 

 Prügimäed 

 Kuidas toota ilma jäätmeteta 

 Taaskasutuse protsess 

 Prügi sorteerimine 

 

 

Meeskonnana – Olles valinud oma probleemi, uurige praegusi lahendusi sellele 

probleemile. Miks praegused lahendused ei tööta? Miks see probleem on endiselt 

päevakorras? 

 

Leidke Innovaatiline Lahendus  

Järgmiseks leidke oma probleemile innovaatiline lahendus. See lahendus peaks olema kasulik 

ühiskonnale, parandades midagi, mis on juba olemas või kasutades midagi uuel moel või luues midagi 

täiesti uut. 

 

Meeskonnana – mõelge: 

 Mida saaks teha paremini? Mida saaks teha uuel viisil? 

 Kas teie lahendus võimaldab mõnel toredal viisil muuta inimesi vastutustundlikumaks prügi 

suhtes? 

 Kuidas saaks prügi eemaldamist teha efektiivsemaks või ohutumaks? 

 Kuidas takistada, et teie valitud prügi sort ei muutukski üldse prügiks? 

Mõelge oma probleemist kui keerdülesandest. Proovige ühte ideed, aga olge valmis selleks, et see kõige 

esimene idee ei tööta nii, nagu tahate. Siis keerake oma probleem pea peale ja vaadake teda täiesti uue 

nurga alt. Kasutage oma ettekujutusvõimet! Pakkuge lahendusi, ka näiliselt rumalaid! Mõnikord viivad 

totrad ideed suurepäraste lahendusteni. 

 

Kas te olete mõelnud, kuidas keegi saaks teie lahendust tegelikult kasutada? Projekti jaoks tehtud 

uurimistöö peaks aitama teil vastata näiteks sellistele küsimustele: 

 Miks teie lahendus peaks osutuma edukaks, kui teised lahendused seni on ebaõnnestunud? 

 Mis see lahendus maksab? 

 Kas vajate mingit erilist tehnoloogiat, et oma lahendust rakendada? 
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 Kas igaüks saaks teie lahendust kasutada või on see ainult vähestele? 

Pidage meeles, et teie idee ei pea olema täiesti uus. Uuendajad tihti kasutavad juba olemasolevaid 

ideesid või kasutavad olemasolevaid ideesid uuel moel. 

 

Jagage teistega 

Kui te olete leidnud oma probleemile lahenduse, jagage seda! 

 

Meeskonnana – mõelge, kellel võiks teie lahendusest olla kasu. Kuidas te saate oma lahendusest neile 

teada anda? Kas te saate esitleda oma uurimust ja lahendust inimestele, kes tegelevad prügi 

taaskasutamise, transpordi, uuskasutusega või neile, kes tekitavad seda prügi? Kas te saate oma 

lahenduse esitada professionaalidele või neile, kes aitasid teil oma uurimist läbi viia? Kas te suudate leida 

mõne inimeste rühma, kes oleks huvitatud teie ideest? 

 

Püüdke leida keegi, kes saaks anda teie ideele tagasisidet. Väljastpoolt lisaideede saamine ja oma 

lahenduse parandamine on iga insenerliku lahenduse konstrueerimise protsessi oluline osa. Ärge kartke 

oma algne idee uuesti üle vaadata, kui olete saanud kasulikke vihjeid väljastpoolt. 

 

Oma ideede ja uurimuse esitlemiseks kasutage oma meeskonnaliikmete oskusi. Leidke loominguline viis 

oma probleemi ja lahenduse selgitamiseks. Teie esinemine võib olla keeruline või lihtne, tõsine või 

kutsuda esile inimeste naeru, kui nad teie esitlusest midagi õpivad.   

 

Pole oluline, millise stiili esitluseks valite, peaasi, et teil endal oleks tore! 

 

Esitlege oma lahendust turniiril 

Lõpuks, valmistage ette esitlus, jagamaks oma töö tulemusi kohtunikele. Teie esitlus võib sisaldada 

postreid, slaidiesitlust, multimeedia klippe, kostüüme jpm. Olge loovad, kuid jälgige, et te kataksite kogu 

olulise informatsiooni.  

 

Selleks, et te võiksite võita Projekti karika peab teie meeskond: 

 Identifitseerima probleemi. 

 Selgitama oma innovaatilist lahendust. 

 Kirjeldama, kuidas te oma tulemusi jagasite teistega. 

 Teie esitlus peab vastama järgmistele nõuetele: 

o Andke oma esitlusele elu; meediat kasutage ainult elusa esitluse täiendamiseks. 

o Kõik meeskonna liikmed osalegu; kõik meeskonna liikmed peaks olema kohal, kui teete 

esitlust kohtunikele. 

o Esitlusele ei tohiks kuluda rohkem kui 5 minutit ja täiskasvanute abi esitluses ei tohi 

kasutada. 
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Kindlasti tutvuge ka projekti hindamise maatriksiga <www.robootika.ee/fll > - selle järgi hindavad 

kohtunikud teie projekti esitlust. 

 

 

 

 

Projekti materjalid  

 Kontrollige projekti materjalide uuendusi FLL Eesti veebilehelt. Sellelt saidilt leiate FLL 

korraldajate vastuseid projektialastele küsimustele. Need uuendused täiendavad projekti alast 

dokumentatsiooni ja toimivad turniiril. 

 Laadige alla lisamaterjalid PRÜGI RÄNNAKU kohta FLL Eesti veebilehelt. Teema juhend sisaldab 

sõnastikku nendest sõnadest, mida prügi käsitlemise tööstus kasutab, nimekirja veebilehtedest ja 

raamatutest, kust oma uurimist alustada ja häid soovitusi, kuidas leida professionaale. 

 Lugege FLL juhendajate käsiraamatut, et saada täpsemat informatsiooni nii turniiri ja hindamise  

kohta. 

 

FLL Eesti veebilehe aadress on: www.robootika.ee/fll  

Kui teil on ikka veel mõni küsimus FLL projekti kohta, saatke e-mail <kellele?>, et saada vastused projekti 

küsimustele. 

 

 

Kõigil meil on midagi, mis on oma aja ära teeninud ja mis on vaja ära visata. 

Kuidas me seda teeme ja neid asju pärast äraviskamist käsitleme – see tähendab prügi käsitleme – see 

on oluline nii inimestele, ärile kui ka kogu planeedile. 

Kuidas tahate teie prügist lahti saada? 

http://www.robootika.ee/fll

