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Ainevaldkond: Mina ja keskkond, matemaatika, kunst, keel ja 
kõne 

Vanus: 6-7 aastased

Teema: Prügitarkus

Lõiming: Mina ja keskkond, matemaatika, kunst, keel ja 
kõne

Milliseid eeldatavaid oskuseid (mänguoskused, tunnetus-ja õpioskused, sotsiaalsed oskused, 
enesekohased oskused) kujundatakse tegevuse käigus?

- Rakendab loovalt oma kogemusi, teadmisi ja muljeid ümbritsevast maailmast 

- Oskab leida lihtsamaid loogilisi seoseid 

- Tegutseb uudses olukorras täiskasvanu juhiste järgi 

- Arutleb lihtsamate eetiliste probleemide üle 

- Oskab teistega arvestada ja teha koostööd 

- Selgitab oma seisukohti 

- Kasutab erinevaid vahendeid heaperemehelikult ning tegevuse lõppedes koristab enda järelt

Tegevuses arendatavad õpiväljundid:

- Suhtub ümbritsevasse keskkonda hoolivalt ning käitub seda säästvalt 

- Mõistab ja märkab enda ja teiste tegevuse mõju ja tagajärgi keskkonnale 

- Suudab oma mõtteid suulises kõnes edasi anda 

- Laiendab jutustamisel täiskasvanu suunamisel teksti 

- Määrab vasakut ja paremat poolt 

- Kasutab objekti  loomiseks erinevaid vahendeid (käärid, ajakiri, Lego klotsid)

Kuidas see tegevus arendab lapsel:
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Iseseisvust Otsib ja lõikab välja ajakirjast erinevaid 
objekte. Laps otsustab, kas see läheb 
riidekonteinerisse, biojäätmete konteinerisse, 
vanapaberi konteinerisse või taaraautomaati.

Sihikindlust Bee-bot põrandaroboti programmeerimisel 
võib ette tulla takistusi, kuna laps võib 
arvestada roboti liikumisteekonda valesti. 

Üldoskused Vt. eeldatavad oskused

Eesmärkide püstitamine lähtuvalt Bloomi kognitiivsest taksonoomiast:

meeldejätmine Jätab meelde uusi sõnu;

arusaamine Sorteerib erinevat prügi; saab õpetaja poolt 
esitatud tööjuhendist aru

rakendamine Programmeerib bee-bot robotit enda loodud 
prügimatil. Google infootsigu teostamine.

analüüs Kontrollib, kas tema loodud marsruut bee-
botile on õige; kas sorteeritud prügi on õigetes 
konteinerites Kuidas kaaslaste 
programmeeritud robotid saavad prügi 
sorteerimisega hakkama, kuidas sai konkreetne 
rühmakaaslane aru sellest, mis on prügi 
sorteerimine.

hindamine Enesehindamise oskuse arendamine:Viib oma 
prügi projekti sisse vajalikud parandused. 
Kaaslaste tööde hindamine.

loomine Koostab bee-boti marsruudi. Kavandab 
erinevaid marsruute eri liiki prügi laiali 
kandmiseks. 

Valitud tehnoloogilised vahendid eesmärkide saavutamiseks (äpide, rakenduste nimetused)

Youtube, Google, bee-bot robotid.

Kuidas valitud vahendid toetavad püstitatud eesmärkide saavutamist?
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Youtube aitab lapsel mõista ja märgata teiste tegevuse mõju ja tagajärgi keskkonnale. 

Google aitab lapsel mõista ja märgata teiste tegevuse mõju ja tagajärgi keskkonnale 

Bee-bot robotid aitavad lapsel määrata paremat ja vasakut poolt

Kuidas kavandate valitud tehnoloogilisi vahendeid kasutada?

Youtube kasutatakse selleks, et vaadata teemat illustreerivat videot. 

Google rakendust kasutatakse selleks, et vaadata teemat illustreerivaid pilte. 

Bee-bot roboteid kasutatakse selleks, et õppida ja kinnistada mõisteid vasak ja parem.
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Tegevuskäigu üldinfo ja kirjeldus: 15.09 oli ülemaailmne prügikoristuspäev, mille 
sisend maailmale tuli väikesest Eestist. Meile räägitakse juba lapsena, et prügi ei tohi 
loodusesse visata, seda tuleb sorteerida. Ometi on meil igal aastal, mida metsa alt kokku 
korjata. Meile tundub, et prügiga on alati seotud pigem negatiivne - seda toodetakse tohututes 
kogustes, ei ole kuskile panna, vedeleb metsa all, ookeanis on prügisaared. Kuidas muuta 
inimeste suhtumist loodushoidu ja prügi sorteerimisse ning läbi selle saada hoolivaks ja 
keskkonnateadlikumaks inimeseks? 

Avaringis arutleme lastega, kuidas nende kodudes prügi sorteeritakse ja kuhu viiakse. 
Õpetaja näitab lastele IPade kasutades Youtubest videoklippi ookeanist, kus vee all ujudes 
tulevad sulle lisaks kaladele vastu kilekotid ja muu prügi. Vaatame internetist pilte kasutades 
google otsingumootoris otsisõna - hiiglaslikud prügimäed ning kasutades seejärel 
pildiotsingut. 

Alustame prügi sorteerimisega! Aga kuidas seda teha, kuidas jääb meelde, kuhu 
pakendid, kuhu pudelid, vanad mänguasjad ja riided. Õpetaja teeb koos laste abiga (kellel on 
rohkem eelteadmisi prügi sorteerimisest, see tuleb välja avaringis) väikese tutvustuse, 
millised valikud Eestis prügi viimiseks on (riidekonteinerid, taaskasutuse poed, erinevad 
prügikonteinerid paberile, toidule, olmejäätmetele, ehitusjäätmetele, vanale tehnikale jne). 

Laps otsib ja lõikab ajakirjadest välja erinevat prügi (pudeli pilt, toidu pilt jne), mida 
bee-bot põrandarobot hakkab erinevatesse konteineritesse laiali vedama. Lapsed lepivad 
omavahel kokku, kellega ollakse paaris.  

Paarilised saavad endale A3 suuruses paber, kuhu on peale joonistatud bee-bot 
ruudustik, sellest saab prügimatt. Paberile ehitavad nad erinevale prügile oma konteinerid, 
kasutades selleks Lego klotse. Kui  konteinerid on valmis ehitatud ja prügi koos paarilisega 
erinevatesse hunnikutesse sorteeritud, saab hakata bee-boti programmeerima. 
Programmeerimine toimub vastavalt sellele, kuhu lapsed on määranud konkreetsele prügile 
konteineri. Programmeerimisel teab laps mõisteid edasi, tagasi, paremale, vasakule. Bee-bot 
viib kõik sorteeritud prügi kohale. Lapsed saavad ringi liikuda ning tutvuda üksteise töödega 
ja omavahel veel arutleda, mis konteinerid kellelgi on ning kuhu mis prügi viidi. 

Lõpuring aruteluks, kus kõik saavad rääkida oma kogemusest konkreetsete 
ülesannetega.
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Õppeülesannete ja tegevuste järjekord: Kuluv aeg Märkused
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1.Avaring 

2. Videoklipp ja fotod  

3. Erinevate prügi liikide tutvustus 

4. Otsib ja lõikab ajakirjadest välja 

erinevat prügi. 

5. Lapsed lepivad omavahel kokku, 

kellega ollakse paaris. Ehitavad erinevatele 

prügiliikidele oma konteinerid, kasutades 

selleks Lego klotse.  

6. Programmeerimine toimub vastavalt 

sellele, kuhu lapsed on määranud paberil 

konkreetsele prügile konteineri.  

7. Lapsed saavad ringi liikuda ning 

tutvuda üksteise töödega ja omavahel veel 

arutleda.  

8. Lõpuring aruteluks, kus kõik saavad 

rääkida oma kogemusest konkreetsete 

ülesannetega.  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  8 min 

  4 min 

  

  5 min

I s t u m e k õ i k k o o s 

h o m m i k u r i n g i 

läbiviimise kohas. 

Liigume laudade taha, 

kus on edasiseks vajalik. 

Liigume teise ruumi, 

k u s o n v a l m i s A 3 

p a b e r i d j a l e g o 

klotsidega kastid 

 
 

Liigume ruumis ringi 

L i i g u m e t a g a s i 

h o m m i k u r i n g i 

toimumise paika



                         INNOVAATILIN ÕPILUGU                  NUTIRAKENDUSTE 
RATAS 

Tunnis kasutatav õppematerjal ja –vahendid: (õpikud, töövihikud,lingid, kogumikud, 
teatmeteosed jms)

- Videoklipp - https://www.youtube.com/watch?v=1U7jVMlrKHk 

 - Pildid, mis tulevad välja google otsingumootorist otsisõna hiiglaslikud prügimäed kohta -  

hiiglaslikud prügimäed 

 - Ajakirjad (Pere ja Kodu; Eesti Naine) piltide otsimiseks ja lõikamiseks. 

 - Käärid 

 - A3 paberid, kus peal on bee-bot ruudustik 

 - Lego klotsid 

 - Bee-bot robotid (9 tk. kahe lapse peale üks robot)  

https://www.youtube.com/watch?v=1U7jVMlrKHk
https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&biw=1403&bih=757&tbm=isch&sa=1&ei=hwfzW-rwM5GJmgXYwYvoBA&q=hiiglaslikud+pr%25C3%25BCgim%25C3%25A4ed&oq=hiiglaslikud+pr%25C3%25BCgim%25C3%25A4ed&gs_l=img.3..35i39.8316.32672..32861...0.0..0.144.2522.5j17......7....1j2..gws-wiz-img.....0..0j0i30j0i5i30j0i24.t6-jnRqNgNQ

