ÕIGED VASTUSED

Mõista, mõista, mis see on?
Käib kõik maailma läbi,
aga seisab ühe koha peal?

Raudne
kast ratastel,
Vintlik väntlik,
üle ilmasilmad
heitlik?
põlevad ja sarved peas?

1. Koolitee

sõidutee
sõidutee
trollibuss
troll

ÕIGED VASTUSED

2. Sõidutee ületamine

Kirjuta lünkadesse sobivad sõnad: ära sõitnud, vasakule, paremale, kiirustamata, peatun, paremale, paremalt, auto, sõidutee.

äraärasõitnud
sõitnud Enne sõiduBussist
väljudesootan,
ootan,kuni
kunibuss
buss
__________________
Bussist väljudes
onon
__________________.
peatun
peatun _________________
vasakule
Enne
sõiduteele
astumist
ja vaatan
esmalt
teele astumist
_________________
ja vaatan esmalt
_________________
paremale
paremale
_________________
ning
kindlasti ka __________________.
ning vasakule
seejärel kindlasti
kaseejärel
_____________________.
Kui
sõidukeid lähekiirustamata
kiirustamata
Kui
sõidukeid
lähenemas
pole, ületan ______________________
nemas
pole, ületan
_____________________________
sõidutee esimese
paremale
paremale

sõidutee
auto

sõidutee
esimese
poole,tee
teekeskel
keskelning
vaatan
__________________.
poole ja peatun
hetkeks
vaatan
__________________.

paremalt

Ootan,
kuni
auto on möödunud
ja _______________
on vaba.
Kui siiski
on __________________
poolt
____________tulemas,
ei tohi

Seejärel
jooksma ületan
hakata.tee.
Ootan, kuni auto on möödunud ja _______________

sõidutee

Väljun kodust viimasel minutil, sest jooksen kiiresti.

on vaba. Seejärel ületan tee.

Enne sõiduteele astumist vaatan hoolega, et autosid ei tule.
Maanteel käin parempoolsel teepeenral.
Maanteel, kus “sebrasid” ei ole, teed ületada ei tohigi.
Sõiduteel võin rulluiskudega sõita.
Tee, kus puudub kõnnitee, käin alati vasakpoolsel teepeenral.
Jalakäija käib jalgsi ja tema jaoks on kõnnitee.
Sõitja olen ma siis, kui ma sõidan bussis, trammis või
oma isa ja ema autos.

Valesid
lauseid
oli oli
Vääraid
lauseid
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Liiklejad on kõik inimesed – nii jalakäijad, sõidukijuhid kui sõitjad.
Bussist väljudes ületan sõidutee bussi tagant.
Bussist väljudes ületan sõidutee bussi eest.
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Bussist väljudes ületan sõidutee siis, kui buss on ära sõitnud.

Õigeid lauseid
Tõeseid
lauseid oli
oli

Bussist

tulemas
Raudteel
ei tohi mängida.
tulemasei eiole.ole.
Raudteel
ei tohi mängida.

Rongiootan
ootan
ooteplatvormil.
Rongi
ooteplatvormil.
RaudteeRaudtee
ületan siis, ületan
kui rongisiis, kui rongi

Kirjuta laused joonele.

Rongiootanooteplatvormil.Raudteeületansiis,kuirongi
tulemaseiole.Raudteeleitohimängida.

Eralda sõnad püstkriipsuga.

väljudes
lasen
bussil
ära jasõita
väljudes lasen
bussil
ära sõita
siis, ja siis,
kui
autosidei eitule,tule,
ületan
sõidutee.
kui autosid
ületan
sõidutee.

Pane sõnad õigesse järjekorda ja kirjuta lause joonele.

Hoiatusmärk
teel”,piirkiirus
piirkiirus7070km/t,
km/t, märgid
märgidmõeldud
mõeldudautojuhile.
autojuhile.
Hoiatusmärk “Lapsed
“Lapsed teel”,

Kas tead, mida tähendavad pildil olevad liiklusmärgid? Kellele need
on mõelnud.

Sõidutee ületan
kuskus
on on
jalakäijate
tunnel,
valgusfoor
või ülekäigurada.
Sõidutee
ületanseal,
seal,
jalakäijate
tunnel,
valgusfoor
või“sebra”.

Värvi tõesed laused roheliseks ja väärad kriipsuta läbi
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