
Kodutöö aines Laste liikluskasvatus 

Õpetaja tööplaan kuude lõikes õppeaastal    

 2011 

TPS KLÕ-1P 

Siia trüki oma nimi    Pille Lehtemaa 3-4 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 Sõidutee ja 
kõnnitee 

Laps teab kus on kõnnitee ja 
sõidutee 

Lapsevanemad , 
politsei, 
maanteeamet 

Õppekäigud:  
Ohutu liikumise õpetamine 
lasteaiaõuel/välisterritooriumil 
jalakäiana  
Parem, vasak pool. Stop! 
Kirjapala/luuletus 
  
Loovmängud 

 
Helkurvestid,  STOPP 
märk 
 
 
 
Raamatust/ 
internetist 
Kokkupandav 
sõidutee, 
ehitusklotsid 

Laps eristab sõiduteed ja 
kõnniteed 

September Sõidutee 
ületamine, 
(valgusfoor) 
 

Laps teab, kuidas sõiduteed 
ületada. 
 
 
 
 
 
Laps teab valgusfoori tulede 
tähendust (punane,  
roheline) 

Lapsevanemad, 
maanteeamet 

Liiklusmäng- tee ületamine 
(ülekäigu rada rühma tuppa), 
õpetada märkama ohtusid ning 
neid vältima 
 Kirjapalad/luuletus: „Vöötrada“ 
Valgusfoori liikumismäng: punane- 
ei, roheline- jaa 
Kirjapala/luuletus : „ Kuidas 
falgusfoori tuled tülli läksid“ 

Paberteip, 
mänguautod 
 
 
 
Raamatust/internetis
t  
kartongist valgusfoor 
Raamatust/internetis
t  

Laps teab, et käib koos 
täiskasvanuga 
 
 
 
 
 
Laps oskab nimetada 
valgusfoorist 2 värvi 

Oktoober Helkur ja  
pime aeg 

Laps teab helkuri vajalikkust Lapsevanemad, 
maanteeamet, 
politsei 

Vaatlus: Liikumine 
pimedas/hämaras toas, helkuri 
uurimine taskulambiga 
 

Taskulamp, helkur, 
helkuriga riided, 
heledad- ja tumedad 
riided 

Laps teab, et helkur aitab 
pimedas olla nähtav 
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Kirjapala/luuletus: 
„Jete ja Jesperi käigud“ 
Kunst:  
„Näe ja ole nähtav „ 
 
 
 
 
Joonisfilmi vaatamine 

Raamatust 
 
Paber/kartong liim, 
helkurmaterjale, 
rasvakriidid või 
akvarellpliiatsid 
 
DVD: „Ole nähtav!“ 
 

November Libedad teed  Laps teab libeduse 
ohtlikusest 

Majahoidja, 
lapsevanemad 

Vaatlemine/uurimine: Õppekäik 
õues, teel liikumise arvestamine 
(konarlik, libe- ja liivatatud tee)  
Kirjapala/luuletus 
 
Kunst: „Jää“ 

Jää, liiv 
 
 
 
 
Raamatust/internetis
t 
Paber/kartong, liim, 
toidukile 

Laps oskab arvestada 
libedusega, on ettevaatlikum 

Detsember Kelgutamise 
kohad 

Laps teab, et sõiduteel 
kelgutamine on ohtlik 

Lapsevanemad,  
Vändra MP 

LA territooriumil oleval kelgumäel 
liugulaskmine (ohud ja ohutus) 
 
 
Mäng (toas): „Kelguga sõiduteel“ 
Kirjapala/luuletus 

Kelgud, pildid 
õnnetustest 
ohtudest, 
kelgutamiseks mägi  
Nukud, autod, kelk 
Raamatust/internetis
t 

Laps ei lähe sõiduteele 
kelgutama 
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Jaanuar Eriotstarbelis
ed sõidukid 

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

Kiirabi, politsei, 
päästeamet, 
lapsevanemad, 
maanteeamet 

Õppekäigud väljaspool LA: autode 
vaatlus, eriotstarbeliste (alarm) 
töötajate riietus 
 
Kirjapalad/luuletused 
 
 
 
Kunst: Sõidukid 
 
 
 
 
Alarmsõiduki heli kuulamine 

Helkurvestid, STOPP 
märk, Mängu autod, 
pildid 
 
Raamatutest/interne
tist 
 
 
Paberist/kartongist 
väljalõigatud 
autoosad, liim, 
taustapaber 
Alarmheli 
sõidukist/DVD 

Laps eristab eriotstarbelisi 
(alarm) sõidukeid, teab, et 
need tulevad appi 

Veebruar Turvatool ja 
vöö 

Laps teab turvavöö ja 
turvatooli vajalikkust 
sõidukis, et autos peab lapsel 
olema turvatool ja turvavöö 

Lapsevanemad, 
maanteeamet, 
politsei 

Mäng: „Traksid peale“ 
 
 
 
Koolitus: Lapsev.-le lapse 
kaitsmisest liikluses 

Rühmas oleval suurel 
autol turvavöö,  
nuku, turvatool 
Kutsed 

Laps teab, et peab olema autos 
kinnitatud turvatoolis 
 
 
Lapsevanemad saavad aru , ja 
teavad, kuidas kaitsta oma last  

Märts Liiklusmärgid  Laps teab, jalakäijale oluliste 
liiklusmärkide tähendusi 

Maanteeamet, 
liikluspolitsei, 
lapsevanemad 

Mäng: „Laps ja autod“ 
Märgid: Ülekäigurada, kõnnitee, 
STOPP- peatu 
 
 

Liiklusvaip, 
mänguautod ja 
nukud Liiklusmärgid, 
pildid 
Helkurvestid, STOPP 

Laps tunneb ära tuttavad 
liiklusmärgid 
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Õppekäik/vaatlus väljaspool LA:  
Lasterühmaga liiklemine tänaval, 
lasteaia ümbruses olevate 
liiklusmärkidega tutvumine 
Loov ehitusmäng: „Linnas“ 

märk 
 
 
 
 
 
Väiksed 
liiklusmärgid, 
ehitusklotsid, 
mänguautod, nukud 

Aprill Jalgratas ja 
kiiver 

Laps teab, et jalgrattaga 
sõitmisel on vajalik kiiver 

Lapsevanemad, 
maanteeamet, 
liikluspolitsei 

Test: Muna ja kiiver 
Õppus lasteaiaõues: liiklemine 
lasteaiaõuel jalgrattaga 
 
 
 
Kirjapalad/luuletus 

Minikiiver, muna, 
jalgratas ja kiiver, 
liiklusväljak,  
ülekäigurada LA 
territooriumil 
Raamatutest/interne
tist 

Laps sõidab jalgrattaga lasteaia 
õues kiivriga, oskab rääkida 
miks see on vajalik  

Mai Jalakäija ja 
jalgrattur 

Laps teab, et ületab tänavat 
koos täiskasvanuga ja hoiab 
käest kinni kõnniteel 
kõndides 
Laps teab, et üksi jalgrattaga 
tänaval ei sõida 

Lapsevanemad, 
maanteeamet, 
liikluspolitsei 

Reeglid: Jalgratturile ja jalakäijale 
 
 
Kirjapalad/luuletus 

Liiklusväljak, 
ülekäigurada LA 
territooriumil 
 
Raamatutest 

Laps oskab selgitada, miks on 
lapsel ohtlik üksi tänaval 
 
 

 


