
Kodutöö aines Laste liikluskasvatus 

Õpetaja tööplaan kuude lõikes õppeaastal    

 2011 

TPS KLÕ-1P 

Siia trüki oma nimi  Pille Lehtemaa 2-3 aastased Piirkond: alev          

 LIIKLUSKASVATUSE  TEEMAD  ÕPETAJA  TÖÖPLAANIS  kuud lõikes õppeaasta vältel 

  

Periood 
ajakava 

Teema, 
alateema 
jaotus 

Eesmärk, probleemistik, 
tulem milleni tahetakse jõuda, 
mida tahate saavutada. 
 

Koostöö- 
partnerid 

Tegevused, 
Üritused, 
Koolitused (lastele, 
täiskasvanutele) 

Abivahendid Tulemus, 
Järeldused, 
Analüüs (laps tunneb, 
sõnastab, oskab jne). Võib ka 
täiskasvanu. 

  

August Liikleja 
 

Laps tutvub rühmaruumidega 
ja mänguväljakuga. 

Lapsevanemad Ohutu liikumise õpetamine 
rühmaruumis ja lasteaia 
territooriumil. 
 

Toas- redel, liumägi, 
lauad, toolid, kapid, suur 
puidust auto. 
Õuealal- erinevad 
ronimisvahendid, kiiged, 
tasakaalupalgid, 
kõndimispakud. 

Laps saab aru ja mängib ohutult 
rühmaruumis ja õuealal. 

September Jalakäija 
käitumisreeglid 
 
 
 
Valgusfoor 
 

Laps teab mõisteid sõidutee 
ja kõnnitee. 
 
 
 
Laps tunneb ära valgusfoori ja 
õpib tundma tulede 
tähendust. 

Lapsevanemad, 
maanteeamet 

Temaatilised liikluspildid, 
kus lapsed nimetavad 
kujutatud tegevusi. 
Temaatiline  luuletus 
/kirjapala 
Kleepetöö- valgusfoor, 
ümaratest kujunditest.  
Värviõpetus- punane, 
kollane, roheline   
Mäng- „Me lähme sõitma 
autoga“ 
Mäng- „Roheline, kollane, 
punane“ 

Pildid 
 
 
Raamatust/internetist 
Papp/kartong, värvilised 
paberid, liim 
 
toolid 
 
 
klotsid valgusfoori 
ladumiseks 

Laps teab, et kõnnitakse 
kõnniteel. 
 
 
 
Laps teab fooritulede 
tähendust. 

Oktoober Helkur Laps teab, et pimedal ajal 
pannakse riietele  helkur 

Lapsevanemad, 
maanteeamet 

Helkuri tutvustamine  
 
 
Temaatiline  luuletus 
/kirjapala 

Helkur, taskulamp, pime 
ruum,  
raamatud 

Laps kannab helkurit 
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November Pime aeg Laps teab, et pimedas on ta 
nähtav heledate riietega 

Lapsevanemad Liikumine hämaras 
rühmatoas  
 
 
Mäng- „Must ja valge“ 

Hämara valgustusega või 
osaliselt pime ruum, 
valge riie ja must riie 

Laps ei pelga hämarat/pimedat 
tuba. 

Detsember Libedad teed 
 
 
 
Kelgutamine 

Laps teab, et libedal teel võib 
kukkuda 
 
 
Laps teab, et tee peal ei tohi 
kelgutada 

Majahoidja, 
lapsevanemad 
 
 
 
Vändra 
MP(Lükkab 
lumemäe LA-
da) 

Temaatiliste liikluspiltide 
vaatlus.  
Temaatiline  luuletus 
/kirjapala 
Kelgutamine LA mäel 

Pildid, kelgud, raamatud, 
 
 
kelgutamiseks mägi 

Laps teab, et mäel kelgutatakse 

Jaanuar Eriotstarbelised 
sõidukid 

Laps teab eriotstarbelisi 
(alarm) sõidukeid (politsei-
,kiirabi-, päästeameti autosid) 

Päästeamet, 
politsei, kiirabi,  
lapsevanemad 

Liiklusvahendite- 
päästeameti , kiirabi ja 
politseiauto vaatlus. 
Sõidukitega tutvumine 
raamatutest, piltidelt  „Meil 
on külas 112“  
 
Erinevate helide kuulamine. 
Nukumäng- „Nukk Kai on 
haige“ 
Kunst: „Auto“ 

Mänguautod puidust, 
papist puzzled, 
pildiraamatud 
 
 
 
DVD 
 
nuku, voodi, esmaabi 
kohver 
 

Laps tunneb ära ja oskab 
nimetada mõnda eriotstarbelist 
(alarm) sõidukit 
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paberist/kartongist 
väljalõigatud sõiduki 
värvimine. 
Temaatiline  luuletus 
/kirjapala. 

paber, näpuvärvid 
 
raamatutest 

Veebruar Turvatool ja 
turvavöö 

Laps teab, et autos peab 
turvavöö kinni olema 

Lapsevanemad, 
politsei 

Õppekäik : Turvatoolis 
istumine ja turvavöö 
kinnitamine 
Temaatiline  luuletus 
/kirjapala „Autosõit“ 
 

Lapsevanemate auto, 
turvatool ja turvavöö 
raamatud 

Laps teab, et turvavöö peab 
kinni olema autos. 

Märts Liiklusmärgid Laps teab, mõnda liiklusmärki 
(aitavad ohutult liigelda) 

Maanteeamet, 
lapsevanemad 

Mängud autodega 
liiklusvaibal, liiklusmärkide 
tutvustamine. 
Liikumismäng- “Me lähme 
sõitma autoga“ 
Temaatiline  luuletus 
/kirjapala- „ Varblased ja 
auto“ 

Autovaip, mänguautod, 
liiklusmärgid,  
 
 
 
raamatutest 

Laps tunneb ära liiklusmärgi- 
jalakäijate ülekäigurada. 

Aprill Jalgratas ja kiiver Laps teab, et jalgrattaga 
sõitma minnes pannakse 
pähe kiiver 

Lapsevanemad Kolmerattalise -ja 
kaherattalise jalgratta 
vaatlemine. 
Jalgratturi kiivri vaatlemine 
ja proovimine 
Temaatiline  luuletus 

Kiiver, jalgrattad 
 
 
 
 
raamatutest 

Laps kannab jalgrattaga sõites 
kiivrit. 
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/kirjapala 

Mai  Jalgrattur  Laps teab, et jalgrattaga 
sõidetakse tee ääres 

Lapsevanemad LA territooriumil  jalgrattaga 
sõitmine 

Kiiver, jalgratas, lipp, LA  
territooriumil 
liiklusväljak 

Laps saab hakkama LA 
territooriumil oleval teel 
jalgratta sõiduga. 
 
 

 

 


