TÖÖLEHT – LUGUDE JUTUSTAMINE
Juhend õpetajale
I–IV kooliaste

ÕPPETEGEVUSE EESMÄRK
Läbi liiklusteemaliste lugude jutustamise ohutu sõitmise, nii autos kui ka bussis, teema
õppimine või õpitu kinnistamine. Tööleht 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.

SISSEJUHATUS
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: turvavöö vajalikkus ja selle õige kinnitamine, õige pagasi
asukoht, bussis käitumise reeglid, ohutu teeületus peale bussist väljumist jne.
JUHIS
Õpilastele tuleb anda ülesanne koostada lühijutuke, kasutades etteantud sõnu ja vanasõnu.
Jutukese pikkus, mitut sõna ja mitut vanasõna peab jutus kasutama, tuleb valida vastavalt
õpilaste vanusele ja tasemele.

KOKKUVÕTE
Kui jutud on valmis kirjutatud võib lasta õpilastel need ette lugeda ning peale igat lugu koos
arutada kas jutus oli liiklusohutuse mõistes kõik õigesti. Kui ei, siis mis oli valesti ja miks.
Oluline on, et lõpuks jääks kõigile meelde millised on ohutu liiklemise põhitõed.

Tööleht õpilasele
TÖÖLEHT – LUGUDE JUTUSTAMINE
Koosta oma kogemuse või fantaasia põhjal etteantud sõnadest ja vanasõnadest jutuke. Kasuta
jutu kirjutamiseks vähemalt ... sõna ja ... vanasõna. Tee kindlasti jutule pealkiri!
SÕNAD:
Turvavöö

Põder

Kinni

Bussijuht

Buss

Mets

Keerd

Sõber

Bussiiste

Koolikott

Järelpingutus

Pinginaaber

Peatus

Kiire

Telefon

Õpetaja

Liiklusavarii

Kihutama

Sõidutee

Ema/isa

VANASÕNAD:
Julge hundi rind on rasvane.

Enne töö, siis lõbu.

Tark mõtleb esiti, rumal kahetseb pärast.

Õnnetus ei hüüa tulles.

Kes teisele auku kaevab, see ise sisse kukub. Sõpra tuntakse hädas.
Tänasida toimetusi ära viska homse varna.

Parem karta, kui kahetseda.

Suure naeru järel tuleb ikka nutt.

Kõik, mis teed, tee hästi.

Kus viga näed laita, seal tule ja aita.

Igaüks on oma õnne sepp.

Hirmul on suured silmad.

Harjutamine teeb meistriks.

Mida Juku ei õpi, seda Juhan ei tea.

Lõpp hea, kõik hea.

