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,
tulem milleni tahetakse jõuda, mida
tahate saavutada.

Laps oskab kasutada hädaabi numbrit
112

Koostööpartnerid

Päästeamet,
lapsevanemad

Laps teab liiklemise erinevusi linnas ja
maal

September

Lasteaiatee

Laps teab, kuidas ületada ristmikku

Lapsevanemad,
maanteeamet

Laps oskab kirjeldada oma teekonda
kodust lasteaeda

Oktoober

Helkur,
pime aeg ja riietus

Laps teab, kuhu kinnitada helkurribad
ning millise riietusega pimedal ajal
liigelda

Lapsevanemad,
maanteeamet,
politsei

Tegevused,
Üritused,
Koolitused (lastele,
täiskasvanutele)
Õppus: LA siseruumides,
kuidas tegutseda
õnnetuse korral, hädaabi
numbri valimise
õpetamine
Temaatilised pildid,
kuidas ületan sõiduteed
linnas ja maal
Kirjapalad/luuletused
Õppefilmi vaatamine:
„Laste liikluskäitumine“
Õppekäik ja vaatlus,
väljaspool LA: õppusristmiku ületamine
Kunst: Laps joonistab
oma teekonna plaani,
kodust lasteaeda ja
kirjeldab seda
Värvimisraamat: „Onu
Frederik ja sebra
Mäng: „Otsi helkurit“

Kunst: kleepetöö „Näe ja
TPS KLÕ-1P
Siia trüki oma nimi Pille Lehtemaa

6-7 aastased

Piirkond: alev

Abivahendid

Päästeameti
esindaja LA,
mängu telefon

Pildid, paberteip

Raamatutest/int
ernetist
DVD

Tulemus,
Järeldused,
Analüüs (laps tunneb,
sõnastab, oskab jne). Võib
ka täiskasvanu.
Laps saab hakkama
hädaabi numbri valimisega
ja aadressi ütlemisega

Laps oskab selgitada ja
nimetada liiklemise
erinevusi linnas ja maal

Laps teab, kuidas
jalakäiana ohutult liigelda

Helkurvestid,
STOPP märk
Paber/kartong,
pliiatsid

Värvimisraamat
Taskulambid,
pime/hämar
tuba, helkurid
Paber/kartong,

Laps oskab selgitada
helkuri vajalikkust ja teab
liiklemise erinevusi valges
ning pimedas
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LIIKLUSKASVATUSE TEEMAD ÕPETAJA TÖÖPLAANIS kuud lõikes õppeaasta vältel
Periood
ajakava

Teema,
alateema
jaotus

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

Koostööpartnerid

Tegevused,
Üritused,
Koolitused (lastele,
täiskasvanutele)
ole nähtav“

Värvimisraamat: „Onu
Frederik ja sebra“
Lapsevanem teab, kuidas oma last
kaitsta ja õpetada

November

Libedad teed

Laps oskab kirjeldada liiklemise ohtusid
erinevates ilmastikuoludes (vihmasadu,
udu, lumesadu)

Lapsevanemad,
majahoidja,
maanteeamet

Koosolek/Koolitus:
Lapsevanematele „Sinu
lapse kaitseks“ film
„Helkur“
Õppekäigud ja vaatlused
väljaspool LA :
liiklemisohud erinevates
ilmastikuoludes, sõidutee
ületamine ja teepervel
kõndimine (libeda
teepeal võib kergesti
kukkuda)
Mäng: „Avarii“ (Miks
tekkis avarii? Abi
kutsumine)
Kirjapalad/luuletused
Lauamäng: „Fredi ja

TPS KLÕ-1P
Siia trüki oma nimi Pille Lehtemaa

6-7 aastased

Piirkond: alev

Abivahendid

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

liim,
helkurmaterjal,
värvilised
paberid, käärid
Värvimisraamat

Kutsed, DVD,
politsei esindaja
LA

Lapsevanem on
seadusekuulekam liikluses

Helkurvestid,
STOPP märk

Laps oskab selgitada,
millised õnnetused võivad
juhtuda libedal teel

Mänguautod,
nukud, mängu
telefon
Raamatutest/int
ernetist
Puzzle
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LIIKLUSKASVATUSE TEEMAD ÕPETAJA TÖÖPLAANIS kuud lõikes õppeaasta vältel
Periood
ajakava

Detsember

Jaanuar

Teema,
alateema
jaotus

Kelgutamise ohud
ja kohad

Kõrged
lumehanged,
katuselt lume
kukkumine,
jääpurikad,

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

Laps teab ja nimetab ümbritsevaid ohte
ja kohti (kelgumäel hüppe kohad, teised
lapsed, sõidutee, kraav, sõidukid)

Laps teab, et tee- ja katuse äärsetes
lumehangedes ei mängita .
Laps teab, et jääpurikad on ohtlikud,
katuse räästas

Koostööpartnerid

Lapsevanemad,
maanteeamet

Lapsevanemad,
majahoidja,
maanteeamet

Tegevused,
Üritused,
Koolitused (lastele,
täiskasvanutele)
Sebra liikluspuzzle“
Värvimisraamat: „Onu
Frederik ja sebra“
Õppekäigud ja vaatlus
väljaspool LA: lähima mäe
vaatlus
Värvimisraamat: „Onu
Frederik ja sebra“
Kaardimäng: „Roheline
tuli“
Õppekäigud ja vaatlused
LA territooriumil ja
väljaspool territooriumit:
suured lumehanged ja
jääpurikad
Kunst: kleepetöö
„Jääpurikad“

Värvimisraamat: „Onu
Frederik ja sebra“
Kirjapalad/luuletused

TPS KLÕ-1P
Siia trüki oma nimi Pille Lehtemaa

6-7 aastased

Piirkond: alev

Abivahendid

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

Värviraamat
Helkurvestid,
STOPP märk

Laps oskab selgitada
kelgutamisega
kaasnevatest ohtudest

Värvimisraamat
Kaardimäng
Helkurvestid,
STOPP märk

Paber/kartong,
käärid, liim,
hõbepaber/toid
ukile, vatt
Värviraamat
Raamatutest/int
ernetist

Laps oskab nimetada ja
selgitada tänaval
varitsevaid ohte
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LIIKLUSKASVATUSE TEEMAD ÕPETAJA TÖÖPLAANIS kuud lõikes õppeaasta vältel
Periood
ajakava

Veebruar

Märts

Aprill

Teema,
alateema
jaotus

Piiratud vaateväli,
teeäärde pargitud
autod

Ühissõiduk,
turvavöö

Jalgrattaga liikluses

TPS KLÕ-1P
Siia trüki oma nimi Pille Lehtemaa

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

Laps teab, et piiratud territooriumilt
väljumisel peab olema ettevaatlikum

Koostööpartnerid

Lapsevanemad,
maanteeamet,
liikluspolitsei

Laps oskab ühissõidukis käituda
Laps teab, et turvavöö kasutamine on
vajalik

Lapsevanemad,
maanteeamet

Laps teab, jalgrattaga liiklemise nõudeid
(tänaval sõidan koos vanemaga, kiiver
peas)

Lapsevanemad,
maanteeamet,
liikluspolitsei

6-7 aastased

Piirkond: alev

Tegevused,
Üritused,
Koolitused (lastele,
täiskasvanutele)

Abivahendid

Õppekäigud ja vaatlused
väljaspool LA: Peatu,
kuula, vaata
Sõidutee ületamise
tingimuste vaatlemine
CD Liiklusmäng: „Siia
sinna läbi linna“
Mäng: Legoklotsidest
autode meisterdamine ja
parkimine liiklusvaibal
Värvimisraamat: „Onu
Frederik ja sebra“

Helkurvest,
STOPP märk

Õppemäng: „ Palun, üks
pilet (linna) “
Õpperaamat: „Alustame
turvaliselt kooliteed“

Toolid, paber

Test: Muna ja kiiver(
jalgrattaga kukkudes võib
saada pea trauma)
LA territooriumil
õpetatakse teiste
liiklejatega arvestama,
ümbrust märkama ja

Minikiiver ,
muna, jalgratas,
kiiver

Tulemus,
Järeldused,
Analüüs (laps tunneb,
sõnastab, oskab jne). Võib
ka täiskasvanu.
Laps saab aru, et piiratud
territooriumilt väljudes
peab olema ettevaatlik

CD
Legoklotsid,
liiklusvaip, lego
inimesed
Värviraamat

Õpperaamat

Liiklusväljak,
ülekäigurada LA
territooriumil

Laps teab, et kinnitatud
turvavöö kaitseb, nii autos
kui bussis sõitvaid reisijaid

Laps teab, et üksi ei tohi
sõita tänaval/sõiduteel
jalgrattaga. Jalgrattaga
sõitma minnes (koos
vanemaga) on kiiver alati
peas
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LIIKLUSKASVATUSE TEEMAD ÕPETAJA TÖÖPLAANIS kuud lõikes õppeaasta vältel
Periood
ajakava

Teema,
alateema
jaotus

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

Koostööpartnerid

Tegevused,
Üritused,
Koolitused (lastele,
täiskasvanutele)

Abivahendid

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

jalgratast valitsema
Liikusmärkide kordamine
Kunst: meisterdamine
„Liiklusmärk“

Mai

Rulluisud ja rula

Laps teab, rulluiskude ja rulaga sõitmise
nõudeid ( kiiver, põlve- ja
küünarnukikaitsmed, ohutud paigad)

Lapsevanemad,
ekstreem spordi
harrastajad,
maanteeamet

Lauamäng: „Sõpradega
kooliteel“
Õpperaamat: „Alustame
turvaliselt kooliteed“
Õpperaamat
Tutvumine rulluiskudega
Ekstreem
ja rulaga ning varustusega sportlane/harra
staja
Temaatilised pildid
Raamatust/inter
netist
Temaatiline kirjapala
Lauamäng:
„Liiklusmemoriin“
Õpperaamat: „Alustame
turvaliselt kooliteed“

TPS KLÕ-1P
Siia trüki oma nimi Pille Lehtemaa

6-7 aastased

Piirkond: alev

Liiklusmärkide
kogumik
Papp/kartong,
helkur,
valgustpeegelda
v
liiklusmärgikile,
käärid
Lauamäng

Lauamäng
Õpperaamat

Laps mõistab, miks on
vaja rulluiskude ja rulaga
sõitmisel kasutada
varustust

