
 

Koostööprojekt lasteaedadele liikluskasvatuse õppevahendi „Liiklusvanker“ soetamiseks 

 

 

Eelkooliealine laps õpib 

mängides. Mängu kaudu 

suudab laps omandada 

vajalikud teadmised ning 

harjutab oma praktilisi 

oskusi, mida hiljem 

reaalsesse keskkonda ehk 

„ellu“ üle kanda. Koolieelse 

lasteasutuse riiklik 

õppekava näeb ette 

lasteaedades liiklusteema 

käsitlemist ning koolieeliku 

arengu mõõtmisel ühe 

osana ka lapse pädevusi 

liikluses toime tuleku osas. 

Kooli minnes muutuvad 

väga oluliseks lapse teadmised, iseseisvus ning oskus tulla toime tänapäeva tihedas 

liikluskeerises. 

Lasteaiaõpetaja üheks peamiseks rolliks on luua mitmekesine, huvitav ja mänguline 

keskkond, kus laps saab mängides õppida. Käesolev õppevahend on loodud lasteaiaõpetajale 

üheks võimalikuks abivahendiks liiklusteema lasteni viimisel. Antud õppevahend toetab 

riiklikus õppekavas ühe pädevusena väljatoodud jalakäijana ohutult liiklemise ning 

jalgrattaga lasteaia õuealal sõitmise oskuste kujundamist: õppevahendit kasutades saab 

lastele tutvustada mõningaid neile olulisi liiklusmärke, luua läbimängimiseks erinevaid 

liiklussituatsioone ning kujundada lasteaia õuealal näiteks väike ajutine liikluslinnak, kus 

lapsed saavad harjutada liikluses toime tulemist, sh õigeid käitumisharjumusi tänaval, 

foortulede tähendusi ning tee ületamist nii foori kui ülekäiguraja abil jne. Lisaks saab 

õppevahendi erinevate elementide abil luua võimalusi lastele tõuke- või jalgrattal praktiliste 

sõiduoskuste harjutamiseks. 

 

Projekti eesmärk: 

- Rikastada uue õppevahendi näol võimalusi liikluskasvatuse teemade käsitlemiseks 

lasteaias. Aidata kaasa õppevahendi abil lapse erinevate oskuste kujunemisele: nii 

jalakäijana kui jalgratturina. 



- Toetada lasteaedade õpetajaid süsteemse liiklusõppe organiseerimisel, kavandamisel 

ning läbiviimisel. Aidata kaasa kooli ja lasteaia koostööle liikluskasvatuse (lapse 

turvalisus, liikluses toimetulek, ohud kooliteel jne) teema raames. 

- Pakkuda koostöö võtmes üldhariduskoolidele võimalust mitmekesistada tööõpetuse aine 

läbiviimist riikliku õppekava raames. 

- Koostada abistav juhend üldhariduskooli tööõpetuse õpetajale Liiklusvankri õppevahendi 

meisterdamiseks kooli õpilaste poolt.  

 

Projekti koostööpartnerid: 

Transpordiamet, lasteaiad ja üldhariduskoolid, puidufirmad 

 

Projekti sihtgrupp: 

Lasteaiad, lasteaedade õpetajad, üldhariduskoolid, koolide õpetajad ja õpilased. 

 

Liiklusvankri komplekti kuulub: Liiklusvanker, liiklusmärgid (14 tk), teisaldatav “Sebra”, 

markeerimisvärv, piirdelint, tähiskoonused (12 tk), valgusfoor, värvikettad (3 tk), klotsid (120 

tk) jne. 

 

Projekti rahastamine ja osalejate ülesanded: 

Projekti rahalised kulutused kannavad Transpordiamet ja lasteaed. Kooli poolt on 

mitterahaline abi. 

 

Transpordiamet:  

- Projekti organiseerimine ja koordineerimine; 

- Õppevahendi „Liiklusvanker“ osade elementide (liiklusmärgid (14 tk), teisaldatav 

“Sebra”, minikiiver, markeerimisvärv, logo liikluskastile, piirdelint, tähiskoonused, 

valgusfoori juhtelektroonika ja foorituled, helkurvest, Stopp ketas) hankimine ja 

finantseerimine; 

- Lasteaedade ja üldhariduskoolide esindajatele personaalne nõustamine koos 

Transpordiameti poolsete materjalide üleandmisega või infopäeva korraldamine koos 

Transpordiameti poolsete materjalide üleandmisega. 
 

Lasteaed: 

- Koostööprojektis osaleva kooli leidmine; 

- Koostööprojektis osalemiseks registreerumine; 

- Kooliga kokkulepete sõlmimine, koolile vajalike vahendite organiseerimine ja 

finantseerimine (sh kokkulepped kes korraldab elementide meisterdamiseks vajalike 

täiendavate materjalide hankimise – materjal, värvid, pintsel, naelad-kruvid jms); 

- Puitmaterjali hankimiseks koostööpartneri (puidufirma) leidmine ja kokkulepete 

sõlmimine (sh koolile puitmaterjali tarnimise organiseerimine, kokkulepe kooliga). Juhul, 

kui koostööprojektis osalevat puidufirmat ei leita, tasub lasteaed ise vajamineva 

puitmaterjali eest; 



- Transpordiameti poolt korraldatud infopäeval osalemine (juhul kui see toimub); 

- Transpordiametile projektijärgse aruande esitamine – tähtaeg (kokkuleppel). 

 

Üldhariduskoolid: 

- Kokkulepete sõlmimine lasteaiaga; 

- Transpordiameti poolt korraldatud infopäeval osalemine (juhul kui see toimub); 

- Õpetajate töö projekti läbiviimisel; 

- Õpilaste töö korraldamine tööõpetuse ja füüsika tundides elementide meisterdamisel 

(klotsid, liiklusmärkide tugipostid, värvikettad, valgusfoori osad, kast elementide 

hoidmiseks); 

- Lasteaiale koolipoolse tagasisidearuande esitamine; 

- Valminud vahendi üleandmine lasteaiale. 
 

Puidufirma:  

- Puidumaterjali andmine õppevahendi puitelementide valmistamiseks. 

 

Projekti ajaline tegevuskava: 

1. Transpordiameti poolne info levitamine, osalejate väljaselgitamine, materjalide 

soetamine  – õppeaasta esimene pool. 

2. Infopäev või personaalne nõustamine projektis osalevate asutuste eestvedajatele 

(projekti info, juhised, Transpordiameti poolsete materjalide üleandmine). 

3. Õppevahendite meisterdamine – õppeaasta vältel. 

4. Kooli poolt „Liiklusvankri“ üleandmine lasteaiale – kevad. 

5. Kooli ja lasteaia poolne projekti aruandlus Transpordiametile – mai kuu. 

 

Koostööprojekti autorid: 

Kai Kuuspalu - Transpordiamet 

Tõnu Tomson - Tartu Tamme Gümnaasium 

Meelis Loost - STOPP OÜ 
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