Kodutöö aines Laste liikluskasvatus
Õpetaja tööplaan kuude lõikes õppeaastal
2011

LIIKLUSKASVATUSE TEEMAD ÕPETAJA TÖÖPLAANIS kuud lõikes õppeaasta vältel
Periood
ajakava

August

Teema,
alateema
jaotus

Ohutus ja
turvalisus

Eesmärk, probleemistik,
Koostöötulem milleni tahetakse jõuda, mida partnerid
tahate saavutada.

Laps selgitab, miks ei tohi
võõrastega kaasa minna

Politsei,
päästeamet,
lapsevanemad

Laps teab hädaabi numbrit 112
September

Bussist väljumine,

valgusfoor

Oktoober

TPS KLÕ-1P
Siia trüki oma nimi

Helkur,
pime aeg ja
riietus

Pille Lehtemaa

Laps teab, kuidas bussist
väljutakse

Laps teab, valgusfoori tulede
süttimise järjekorda ning nende
tähendust
Laps oskab selgitada, kus ja kuidas
helkurit kanda ning millise
riietusega pimedal ajal liigelda

5 aastased

Piirkond: alev

Kohalik
ettevõtja,
lapsevanemad,
maanteeamet

Tegevused,
Üritused,
Koolitused (lastele,
täiskasvanutele)
Rääkida lastele
erinevatest ohtudest
Kirjapalad
Rühma tuppa seinale 112
suurelt ja punaselt
Loovmäng: „ Reisijad“
(lapsed õpivad bussist
väljumist ja tänava
ületamist)
Õppekäik: bussi vaatlus,
õppus
Kirjapalad/luuletused:
„Tiiu, Tõnu, Tuks ja
tänav“
Kunst: „Valgusfoor“

Lapsevanemad,
maanteeamet,
politsei

Katse: Erinevatest
materjalidest helkurid on
kinnitatud (heledatele -ja
tumedatele) riieteltaskulambiga valgustada
ükshaaval helkureid

Abivahendid

Politsei ja
päästeameti
esindajad La,
raamatud,
plakat
Toolidest buss,

Tulemus,
Järeldused,
Analüüs (laps tunneb,
sõnastab, oskab jne). Võib
ka täiskasvanu.
Laps oskab nimetada
tegevusi mis võivad olla
ohtlikud

Laps saab hakkama bussist
väljumisega

helkurvestid,
STOPP märk,
buss
raamatutest/int
ernetist
Paber/kartong,
värvid, pintsel,
rasvakriidid
Helkurid,
heledad ja
tumedad riided,
taskulamp

Laps oskab ütelda
valgusfoori tulede
süttimise järjekorda
Laps saab aru, et pimedas
on helkur nähtav kaugele.
Paremini helgivad klaasist
helkurid.
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LIIKLUSKASVATUSE TEEMAD ÕPETAJA TÖÖPLAANIS kuud lõikes õppeaasta vältel
Periood
ajakava

Teema,
alateema
jaotus

Eesmärk, probleemistik,
Koostöötulem milleni tahetakse jõuda, mida partnerid
tahate saavutada.

Tegevused,
Üritused,
Koolitused (lastele,
täiskasvanutele)
Kirjapalad/luuletused
Kunst: kleepetöö „Näe ja
ole nähtav“

November

Detsember

TPS KLÕ-1P
Siia trüki oma nimi

Libedad teed

Kelgutamise
kohad ja ohud

Pille Lehtemaa

Laps teab liiklemise ohtusid
erinevates ilmastikuoludes (vihm,
tuisk, lumi)

Laps nimetab tegevusi, mis võivad
olla ohtlikud ( kelgutamine,
liiklemine kõrgete lumevallide
vahel, talvel jääle minek)

5 aastased

Piirkond: alev

Majahoidja,
lapsevanemad,
maanteeamet

Lapsevanemad,
Vändra MP

Õppekäik ja vaatlus
väljaspool LA (tänava
ääres): autode ja
jalakäijate liiklemine
tänaval ,erinevates
ilmastikuoludes
Kirjapalad/luuletused
Temaatilised pildid
(kelgutamise ohud jääl,
vette kukkumine,
päästmine),
kirjapalad
LA territooriumil õppus ja
vaatlus: Laps, kelk ,
lumevallid ja kelgumägi
(ohtlike situatsioonide
vältimise õpetamine)
Õppekäik ja vaatlus

Abivahendid

Raamatutest/int
ernetist
Paber/kartong,
liim,
helkurmaterjal,
värvilised
paberid, käärid
Helkurvestid,
STOPP märk

Raamatutest/int
ernetist
Pildid ,
raamatud,
internet

kelk, LA
territooriumil
kelgumägi,
helkurvestid,

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

Laps saab aru, kui jalakäia
on väga tee ääres, siis võib
libedal teel auto otsa sõita

Laps teab, et sõiduteel ei
tohi kelgutada, kõrge
lumevalli tagant võib tulla
auto, nõrgale jääle ei tohi
minna.
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LIIKLUSKASVATUSE TEEMAD ÕPETAJA TÖÖPLAANIS kuud lõikes õppeaasta vältel
Periood
ajakava

Jaanuar

Teema,
alateema
jaotus

Eriotstarbelised
sõidukid

Eesmärk, probleemistik,
Koostöötulem milleni tahetakse jõuda, mida partnerid
tahate saavutada.

Laps teab liiklusvahendite erinevusi
ning eriotstarbeliste (alarm)
sõidukite ülesandeid ja tähtsust

Päästeamet,
politsei, kiirabi,
maanteeamet,
lapsevanemad,
teedevalitsus

Tegevused,
Üritused,
Koolitused (lastele,
täiskasvanutele)
väljaspool LA: Ohtlikud
kelguteed sõidutee ääres

STOPP märk

Õppekäigud väljaspool
LA:
Sõidukitega ja
alarmsõidukitega
tutvumine, nende
vajalikkus ja
tööülesanded: veoauto,
lumesahk, liivapuistur,
tuletõrje-, kiirabi-,
politsei- ja
päästeteenistuse autod
Kirjapalad/luuletused

Helkurvestid,
STOPP märk,
eriotstarbeliste
(alarm)
sõidukitel
töötavate
ametnike
esindajad LA,
mänguautod

Kunst: voolimine „Auto“
Veebruar

TPS KLÕ-1P
Siia trüki oma nimi

Bussivarjust tee
ületamine

Pille Lehtemaa

Laps oskab, ületada teed
bussivarjust

5 aastased

Piirkond: alev

Lapsevanemad,
maanteeamet

Abivahendid

Loovmäng: „ Bussijaam“
(reisijad jõudsid
bussijaama, ohutu
liiklemisega koju)
Õppekäik väljaspool LA,
bussijaamas vaatlus:
Jälgida, kuidas inimesed

Raamatutest/int
ernetist
Voolimismaterja
l
Toolid,
paberteip,
mänguautod
Helkurvestid,
STOPP märk

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

Laps saab aru sõidukite
tähtsusest ja oskab rääkida
eriotstarbeliste (alarm)
sõidukite vajalikkusest

Laps teab, et bussist tuleb
ohutult väljuda ja jälgida
teisi sõidukeid, et ei
varjaks nähtavust
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LIIKLUSKASVATUSE TEEMAD ÕPETAJA TÖÖPLAANIS kuud lõikes õppeaasta vältel
Periood
ajakava

Märts

Aprill

Mai

TPS KLÕ-1P
Siia trüki oma nimi

Teema,
alateema
jaotus

Turvavöö,
turvatool/padi

Liiklusmärgid

Jalgrattaga
sõitmine ja
tänava ületamine
Pille Lehtemaa

Eesmärk, probleemistik,
Koostöötulem milleni tahetakse jõuda, mida partnerid
tahate saavutada.

Laps teab turvavöö ja turvatooli
vajalikkust sõidukis

Laps teab liiklusmärkide tähendusi

Laps oskab ületada tänavat
jalgrattaga (jalgratas käe kõrval)

5 aastased

Piirkond: alev

Lapsevanemad,
politsei

Lapsevanemad,
maanteeamet,
liikluspolitsei

Lapsevanemad,
maanteeamet,
liikluspolitsei

Tegevused,
Üritused,
Koolitused (lastele,
täiskasvanutele)
väljuvad bussist
Lauamäng: „ Lapsena
liikluses“
Kunst: kleepetöö
„Turvavöö sõitjale“
Kodune ülesanne lapsele:
Autosse istudes kinnitada
kohe turvavöö
Märgid: Ülekäigurada,
kõnnitee, jalgrattatee,
bussipeatus, õueala
Õppekäik väljaspool LA:
Lasterühmaga liiklemine
tänaval, selgitada
liiklusmärkide vajalikkust
Kunst: maalimine
„Ülekäigurada“
Kirjapalad/luuletused

Test: Muna ja kiiver (kiivri
vajalikkus jalgrattaga
sõitmisel)

Abivahendid

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

Puzzle
Paber/kartong,
väriline paber,
liim, käärid

Laps istub turvatoolis ja
paneb ise või vanema
abiga turvavöö kinni, enne
autoga sõitma hakkamist

Liiklusmärgid

Laps tunneb mõnda
liiklusmärki ja teab selle
tähendust

Helkurvestid,
STOPP märk

Paber/kartong,
värvid, pintslid
Raamatutest/int
ernetist

Minikiiver,
muna, jalgratas,
kiiver

Laps teab, et jalgrattaga
võib sõita lasteaia
territooriumil oleval
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LIIKLUSKASVATUSE TEEMAD ÕPETAJA TÖÖPLAANIS kuud lõikes õppeaasta vältel
Periood
ajakava

Teema,
alateema
jaotus

Eesmärk, probleemistik,
Koostöötulem milleni tahetakse jõuda, mida partnerid
tahate saavutada.

Tegevused,
Üritused,
Koolitused (lastele,
täiskasvanutele)
Reeglid: Jalgratturile
(kiiver, jalgrattaga
sõidetakse paremal pool
teed)
LA territooriumil
õpetatakse jalgrattaga
liiklemist ja käe kõrval
jalgratta lükkamist

TPS KLÕ-1P
Siia trüki oma nimi

Pille Lehtemaa

5 aastased

Piirkond: alev

Abivahendid

Liiklusväljak,
ülekäigurada LA
territooriumil

Tulemus,
Järeldused,
Analüüs (laps tunneb,
sõnastab, oskab jne). Võib
ka täiskasvanu.
sõiduteel, peas peab
olema kiiver.
Laps saab hakkama
jalgratta lükkamisega, käe
kõrval, üle sõidutee

