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Kooli liikluskasvatuse (LK) 
eesmärk

Kujundada üksteisega arvestavaid liiklejaid:

• kes tajuvad liikluskeskkonda

• kellel on ohutu liiklemise harjumused 

• kellel on teadmised ja oskused, mis tagavad

ohutuse nii jalakäija, sõitja kui juhina

• kes hoiduvad käitumast inimesi ohustavalt 

ning liiklust takistavalt



Mis tagab LK efektiivsuse?

 Kindel plaan

 Järjepidevus

 Pidev kordamine

 Huvipakkuval viisil esitamine

 Traditsiooni kujundamine

 Lastevanemate kaasamine

 Liiklusringi tegutsemine



Võimalused LK elluviimiseks

 Integratsioon läbi erinevate ainetundide.

 Klassisisesed ja ülekoolilised üritused.

 Kohtumised erinevate inimestega.

 Liikluskooli käivitamine.

 Interaktiivse süsteemi loomine kooli 
arvutivõrgus.

 Erinevate projektide koostamine ja 
läbiviimine.



Projekti “Oskan liigelda ohutult”
raames läbiviidud võistlused

Tartu Kivilinna Gümnaasium apr-juuni 2008

 Lauamängude koostamine 4.-5.kl

 Plakatite koostamine 6.-7.kl

 Juttude kirjutamine 4.-7.kl



Projekti kleepsu kujundamise 
võistlus  1. - 4.kl



Klassiga raamatu koostamine





Joonistamine teemal 
“Mina tänaval” 1.-3.kl





Võistlus jalgratastel 4.-5.kl



Lõbusad teatevõistlused 1.-3.kl







Toimusid kohtumised erineva 
eluala inimestega.

Pidasime oluliseks seda, et 
lastele pakuksid teadmisi nende 

jaoks autoriteetsed inimesed.



Kohtumine kiirabi koolitusjuhiga
4.-7.kl

 Väga pädev inimene rääkis esmaabi 
võtetest ja sellest, kuidas õnnetustest 
hoiduda.

 Slaidiprogramm seinal, mis kohati kuulus 
šokiteraapia valdkonda.



Kohtumine politseinikega









Kohtumine Tartu Manteeameti 
esindajatega    4.-7.kl

 Ülevaade liiklusstatistikast

 Liiklussituatsioonide läbimängimine

 Ühine töölehe täitmine

 Filmi “Turvaline teekond” vaatlus



Kohtumine mootorratturitega





Lisaks toimus veel palju 
erinevaid ettevõtmisi:

 Liiklusmärkide ja õigete käitumisreeglite 
õppimine klassides.

 Liiklusteemaliste töölehtede täitmine.

 Filmide vaatamine.

 Viktoriin 1.-7. kl esindajatele.

 Õppekäigud tänavatele.



Toimus jalgrattamatk



Klassides viidi läbi 
liiklusteemalised klassiõhtud





Kooliteemaliste liiklusmärkide 
joonistamine 



Jalgratturi koolituse läbiviimine

 Lapsed osalevad liiklusringi töös.

 Teooria ühendatud huvitavate ülesannete, 
ristsõnade ja mõistatustega.

 BINGO-loto liiklusmärkide õppimiseks.

 Praktilise sõidu harjutamine nii platsil kui ka 
tänaval, mis tekitab positiivset huvi kogu 
kooliperes.



Projekt jalgratturikoolituse 
läbiviimiseks   kevad 2009

 2-tunnine praktiline koolitus OÜ Autosõit 
harjutusplatsil:

Helkurkatse; arvatud ja tegelik nägemine; turvavöö 
katse; läheneva sõiduki kiiruse, kauguse ja 
pidurdusteekonna määramine, jalakäija nähtavus 
kahe sõiduki kohtumisel; kinnitamata turvavöö 
ohtlikkus)

 Ühe tunni pikkune praktilise sõidu 
harjutamine linnatänavail koos 
julgestusautoga.



Liikluskasvatus Audentese        
Erakoolis            2009/2010

 Liikluskasvatus on üks osa turvalise ja 
väärtuspõhise õppe kontseptsioonist.

 Projekti “Meie hoolime” väljatöötamine, 
mille põhieesmärgiks on tõsta lõpetajate 
liikluskultuur parimale võimalikule tasandile.

 Tihe side lastevanematega.

 Liikluskooli käivitamine.



Mis sai tehtud?

 Helkurite valmistamine ja näitus koolis.

 Maastikumäng liiklusmärkide õppimiseks 

1. ja 6. kl õpilastele. Koostöö arendamine 
kooli erinevate astmete vahel.

 Liikluslinnaku rajamise eeltöö.

 Kõik 1.kl õpilased said lahendamiseks 
töövihiku “Mina liiklen ohutult”.



Mis muudab liikluskasvatuse 
huvitavaks?

 Pingutust nõudvad ülesanded.

 Praktilised mängud ja harjutused.

 Ristsõnad, mõistatused ja sobitamisül.

 Näitvahendid, filmid.

 Võistlusmomenti sisaldavad ettevõtmised.

 Kohtumised huvitavate inimestega.



Kokkuvõte

Liikluskasvatust on võimalik pakkuda 
lapsele huvipakkuval viisil vaid teadlike, 
rõõmsameelsete ja  liikluskultuurist  
hoolivate  õpetajate poolt. 

Olgem siis  seda!

Selleks jõudu ja häid ideid!

Krista Kinkar


