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� Projekti tegevus toimus Prangli saarel 6-7 aastaste 
lastega 

� Osalejad: 24 last ja 9 täiskasvanut

� Kaasatud Nõmme Kaitseliit � Kaasatud Nõmme Kaitseliit 

� Aluseks Eno Raua “Naksitrallid”

� Kahepäevasele saareseiklusele eelnes maastikumäng 
lasteaias, mille lahendus suunas lapsed saarele 
seiklema



Naksitrallid lasteaias







Saarele…









Pranglil…



Abimeeskond…



Kogume jõudu ja kinnitame keha



Laagrilipu tegemine



Telkide püstitamine



Maskeerumine…





Esimene jälg Albertist…





Seiklus algab…











Seiklus 1: 

Näita ennast! 

Ehitage kividest  võimalikult kõrge torn. Aega selleks on 3 minutit.



Seiklus 2: Jäta maha märk! Leia tasane maapind ja laota kivid oma 
meeskonnaga maha kivide suuruse järjekorras. Alusta kõige väiksemast!



Seiklus 3: Ära jäta jälgi! Liigu liival nii, et maha jääks võimalikult vähe jälgi. 



Seiklus 4: Maas on miinid! Ohtlik! Leia endale sõber, keda sa väga usaldad. 
Miiniväli ületage nii, et üks sõber seob silmad kinni ja teine juhib teda käte
abil selja tagant. Rääkimine on keelatud!





Seiklus 5: Ära ärata ämblikku! 
Tõsta mürgiämblik järgmise tähiseni nii, et ta üles ei ärkaks. 





Seiklus 6: Liiga palju jalgu! Liigu järgmise tähiseni nii, et maapinda puudutaks 
üks paar jalgu vähem, kui on jalgu teie meeskonnal. 



Seiklus 7: Aita imelindu! Metsa kõige ilusama linnu munad on ohus. Püüa
munad võrguga kinni ja pane ettevaatlikult samblale. Määra kõige osavam
laps meeskonnast püüdjaks.  



Seiklus 8: Vaenlane tagane! Moodusta meeskonnaga põnev kuju, kus maad
puudutab 6 kätt ja 5 jalga.



Seiklus 9: Ära puuduta maapinda! Maa all elavad väikesed vallatud kratid. 
Proovi ületada takistus nii, et jalad maad ei puuduta. Kratiema võib 
kuulda, kratiisa võib näha!



Lõpp hea, kõik hea! Ristsõna lahendamine, mille vastus ütleb ära, kus
Albert end peidab.



Albert peitis ennast laagriplatsil telgis. Läksime luurates, et teda mitte 
ehmatada.









Albert leitud!!!







Nähtud vaev sai tasutud!



Õhtul sai koos Albertiga nii mõndagi põnevat ette  
võetud…  





Nii valmis õhtusöök…





Enne und saatsime raketiga emmedele-issidele unemusi ja siis pugesime 
magamiskottidesse.





Mis edasi sai?



Eeltöö projektile:
� Saare külastus, laagriplatsi ja seiklusraja plaan

� Kokkulepped lapsevanematega

� Kokkulepped abilistega

Matkavarustus� Matkavarustus

� Sponsorid 

� Toitlustamisega seonduv

� Kokkulepped saarerahvaga (saarevanem, kool, 
rahvamaja, kauplus, laevakapten)

� Esmaabi



Alberti püüdmine ei olnud kerge töö ☺
Teel koju… 







Väljavõtteid laste arvamustest:
� Mu süda jäi saarele!

� Tulen ema-isaga siia kindlasti tagasi!

� Ja meri oli nii ilus…
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