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ÕPPETEGEVUSE EESMÄRK
Liiklusteemaline tööleht „Lünktekst - Ohutu sõit“ toetab läbiva teema „Tervis ja ohutus“
liikluse alateema õpitulemuste saavutamist ning aitab kinnistada teadmisi teemadel: sõiduki
turvavarustus – mis sinna kuulub ja kuidas seda õigesti kasutada; autos ja bussis ohutu sõidu
reeglid jne. Läbi eelneva liiklusohutuse teema käsitlemise ja töölehe täitmise ohutu sõitmise,
nii autos kui ka bussis, teema õppimine või õpitu kinnistamine.
VAHENDID
Välja prinditud lünktekstiga lehed (lk 2, A4) ja pliiatsid vastavalt õpilaste arvule.
SISSEJUHATUS
Enne töölehe täitmist käsitlege õpilastega ohutu sõidu teemat. Selleks võite kasutada
Maanteeameti loodud abimaterjali „Ohutu sõidu reeglid„ ja teisi ohutu sõidu alaseid mänge
ning töölehti.
Arutage õpilastega teemadel: mis on sõitja turvavarustus ning turvalisus; miks on vaja turvavöö
kinnitada ja kuidas turvavööd õigesti kinnitada.

KOKKUVÕTE
Kui töölehed on täidetud lugege õpilastele jutt, koos õigete vastustega, ette ning arutlege milline
käitumine on liiklusohutuse seisukohalt õige ning miks.
Oluline on, et lõpuks jääks kõigile meelde millised on ohutu sõidu põhitõed.

Tööleht õpilasele

LÜNKTEKST - OHUTU SÕIT
Kirjuta all toodud sõnad õigetesse lünkadesse.
On teisipäev.
Kaisa ja Mihkel on päeva pärast elevil. Täna on klassiga loomaaeda minek. Ema juba kutsubki
lapsed auto peale. Enne sõidu alustamist tuleb kindlasti ________________ õigesti kinnitada.
Mihkel oskab turvavööd ise peale panna ja teab, et enne sõidu algust tuleb seda ka
________________. Kuna Kaisa on veel lühike, siis peab tema ___________________ istuma,
kuid turvavöö peab ta siiski peale panema. Kuigi ta tahab parema meelega ema süles sõita, teab
ta, et autos sõites on omad reeglid ja neist tuleb kinni ____________________. Kui ka ema on
turvavöö kinnitanud, võib sõit alata.
Jõudes kooli juurde, ootab neid juba buss, kuhu lapsed sisse tormavad. Enne, kui buss sõitma
hakkab, __________________ õpetaja üle kas lapsed on kinnitanud turvavööd. Selleks, et
turvavöö oleks õigesti kinnitatud, palub õpetaja lastel ________________ seljast ära võtta ja
pingutada turvavöö nii, et see oleks võimalikult ____________ ligidal ja et tusvavööl ei oleks
______________ sees.
Poole tee peal otsustab Mihkel turvavöö lahti teha, kuna see häirib teda. Loomaaia juurde jõudes
peab bussijuht tegema äkkpidurduse, sest teise bussi tagant jookseb teele koer. Kuna Mihkel
pole turvavöö kinnitatud ______________ ta esiistme vastu ja teeb haiget oma ____________.
Õnneks pole ____________ suur, kuna buss sõitis parklas aeglaselt, kuid ____________ kiiruse
peal oleks vigastus olnud hullem.
_______________ tõttu sai Mihkel aru, et turvavöö tuleb hoida peal sõidu _____________ nii
autos kui ka ________________ sõites!
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On teisipäev.
Kaisa ja Mihkel on päeva pärast elevil. Täna on klassiga loomaaeda minek. Ema juba kutsubki
lapsed auto peale. Enne sõidu alustamist tuleb kindlasti turvavöö õigesti kinnitada.
Mihkel oskab turvavööd ise peale panna ja teab, et enne sõidu algust tuleb seda ka
pingutada. Kuna Kaisa on veel lühike, siis peab tema istmekõrgendusel istuma,
kuid turvavöö peab ta siiski peale panema. Kuigi ta tahab parema meelega ema süles sõita, teab
ta, et autos sõites on omad reeglid ja neist tuleb kinni pidada. Kui ka ema on
turvavöö kinnitanud, võib sõit alata.
Jõudes kooli juurde, ootab neid juba buss, kuhu lapsed sisse tormavad. Enne, kui buss sõitma
hakkab, kontrollib õpetaja üle kas lapsed on kinnitanud turvavööd. Selleks, et
turvavöö oleks õigesti kinnitatud, palub õpetaja lastel ülerõivad seljast ära võtta ja
pingutada turvavöö nii, et see oleks võimalikult keha ligidal ja et tusvavööl ei oleks
keerde sees.
Poole tee peal otsustab Mihkel turvavöö lahti teha, kuna see häirib teda. Loomaaia juurde jõudes
peab bussijuht tegema äkkpidurduse, sest teise bussi tagant jookseb teele koer. Kuna Mihkel
pole turvavöö kinnitatud põrkab ta esiistme vastu ja teeb haiget oma käele.
Õnneks pole vigastus suur, kuna buss sõitis parklas aeglaselt, kuid suurema kiiruse
peal oleks vigastus olnud hullem.
Õnnetuse tõttu sai Mihkel aru, et turvavöö tuleb hoida peal sõidu lõpuni nii
autos kui ka bussis sõites!

