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Koostaja: Ene Kruzman, lasteaia direktor; asutus: Kohtla-Järve Lasteaed Pääsuke
Taustinformatsioon
Vaatama statistikale, et aasta-aastalt on liikluses vähenenud laste vigastushaigestumus ja
suremus, on liiklusohutuse tagamine ja teadmiste andmine selles valdkonnas lastele
määramatu tähtsusega. Tulemuslikkuse tagab vaid järjepidev õppe-kasvatustöö protsess.
Kogu töö, mille käigus me kujundame lastes vilumust liigelda linnas ohutult, peab toimuma
tihedas koostöös vanematega, sest meie arvates on lapsele liikluseeskirjade täitmisel
eeskujuks just pere.
Koolieelikud on eriline jalakäijate ja sõitjate kategooria. Vahel on lapsed liiklusõnnetuses
ise süüdi, sest nad mängivad tee ääres ja ületavad tänavat vales kohas. Projekt on vajalik
selleks, et õpetada lapsi käituma tänavatel, teedel ja transpordivahendites ohutult ning
tutvustada neile liikluseeskirju. Projekti raames saame parandada liikluseeskirjade
tundmist ja propageerida ohutut liiklemist.
Projekt, millest võtavad osa lapsed ja nende vanemad, annab võimaluse aktiveerida
liikluseeskirjade õpetamist. Kavandatavad tegevused nõuavad raha, mida lasteaial endal
on vähe, kuid projekt annab meile hea võimaluse teha turvavahendite kasu selgitamisel
koostööd liikluspolitsei ja Maanteeametiga.
Laps õpib kõige paremini liikudes, mängides ja täiskasvanuid matkides. Lapseeas õpitu
kinnistub ja kujuneb käitumisnormiks, mida järgitakse ka täiskasvanuna. Seega annab
projekt võimaluse ennetada liiklusõnnetusi nii lähimas kui ka kaugemas tulevikus.

Üldeesmärk
•

Õpetada lastele, kuidas liikluses ohutult käituda.

•

Tutvustada lastele liiklusmärkide tähendusi, et nad võiksid tänaval ja teel õigesti
orienteeruda.

•

Kujundada lastes liiklusolukorra jälgimise ja ohu märkamise oskust.

•

Luua lasteaias tingimused, mis võimaldavad õpetada lastele ohutut liiklemist.

•

Kujundada lastes ja nende vanemates arusaam, et nende elu on nende endi kätes.

Eeldatavad tulemused
•

Vanemate ja laste aktiivsus liiklusohutuse tagamisel suureneb.

•

Lapse ettekujutus liiklusreeglitest laieneb.

•

Laps omandab ohutu liiklemise oskused.

•

Laps teab, miks on vaja jalgrattaga sõites kanda kiivrit.

•

Laps tunneb valgusfoori värve ja teab nende tähendust.

•

Laps õpib ohtu märkama ja vältima.

•

Vanemad saavad aru turvavahendite olulisusest ja muutuvad lastele turvavahendite
(helkuri) kasutamisel eeskujuks. Vanemad ja lapsed kannavad pimedal ajal helkurit.

•

Lasteaias on liiklusõpetuseks olemas head metoodilised materjalid.

Praegused lapsed on kümne aasta pärast täiskasvanud. Kui uus põlvkond on juba lapsena
harjunud liiklusohutust tagama ja liikluseeskirju täitma, siis kandub see harjumus edasi ka
nende täiskasvanuea tegemistesse.
Meie praktika näitab, et laste kaudu on võimalik mõjutada ka täiskasvanuid. Ilmselt on
ema-isa, vanaema-vanaisa või tädi-onu reaktsioon hoopis teistsugune, kui pisike
maailmakodanik annab teada, et nii küll teha ei tohi ja seda tehakse hoopis teisiti. Igale
täiskasvanule jääb päris pikaks ajaks meelde märkus, mille ta on saanud oma kallilt
võsukeselt. Kuna vanem oma rollis on lapsele autoriteediks ja eeskujuks, siis selline
meeldetuletus oma järeltulijalt sunnib kindlasti vanema käitumist korrigeerima.

Osalejate vanus
Projektis osalesid kolm rühma: lapsed vanuses 3–4 aastat, 4–5 aastat ja 5–7 aastat; kokku
60 last.

Elluviidud tegevused
JUUNI
• Jalgrattapidu „Jalgratas on minu sõber”
• Hommikuringid liiklusohutuse teemal
• Ruumide kujundus (kampaania, plakatid jne)
• Temaatilise õppefilmi vaatamine
JUULI
• Liiklusmängud
• Liiklusmärgid
• Ruumide kujundus (kampaania, plakatid jne)
• Hommikuringid liiklusohutuse teemal
• Temaatilise õppefilmi vaatamine
AUGUST
• Mõttemäng „Liiklusreeglite maailmas”
• Ruumide kujundus (kampaania, plakatid jne)
• Hommikuringid liiklusohutuse teemal
• Temaatilise õppefilmi vaatamine

SEPTEMBER
• Mäng „Liiklusseiklused”
• Vanemate ankeetimine teemal „Mina ja minu laps linnatänavatel”
• Hommikuringid liiklusohutuse teemal
• Ruumide kujundus (kampaania, plakatid jne)
• Temaatilise õppefilmi vaatamine
• Infolehed lastele ja vanematele
• Jalgrattapäev
OKTOOBER
• Liikluspidu
• Hommikuringid liiklusohutuse teemal
• Ruumide kujundus (kampaania, plakatid jne)
• Temaatilise õppefilmi vaatamine
• Loeng vanematele teemal „Lapsed osalevad liikluses”
NOVEMBER
• Helkurikoolitus:
− koostöös Ida Politseiprefektuuri ja Eesti Punase Ristiga teoorialoengud
lastele ning vanematele teemadel „Helkuri kandmise vajalikkus”, „Kuidas ja
kuhu helkur õigesti paigutada ning milline on õige helkur”, „Jalakäija läbi
autojuhi silmade” ning „Talvised ohud”
− helkurikampaania lastele ja vanematele
• Ümarlaud „Laps ja teed”
• Hommikuringid liiklusohutuse teemal
• Ruumide kujundus (kampaania, plakatid jne)
• Temaatilise õppefilmi vaatamine
• Nukuetendus „Austage valgusfoori”
DETSEMBER
• Konkursid „Teeaabits”, „Liiklusmärgid” ja „Liiklusaabits”
• Hommikuringid liiklusohutuse teemal
• Ruumide kujundus (kampaania, plakatid jne)
• Temaatilise õppefilmi vaatamine
• Lasteaedade hoolekogusid kaasav konverents vanematele ja õpetajatele teemal
„Pere roll liiklustraumade profülaktikas”
• Näitus „Infolehed lastele ja vanematele”

Tegevustes kasutatud materjalid ja vahendid
Õppevahendid, jutud, laulud, pildid, töölehed, mulaažid, mängud, tantsud, joonistus- ja
spordivahendid jm.
• „Fredi ja sebra” värvimisraamat
• „Fredi ja sebra” liiklusdoomino
• „Fredi ja sebra” liikluspusle
• Liiklusmärgid
• Liiklusmemoriin
• Pusle „Lapsena liikluses”
• Värvi- ja nuputamise raamat „Minu tänav”
• Plakat „Sõiduteed ületades ole tähelepanelik”
• Plakat „Veendu, et sinu laps on liikluses nähtav”
• Plakat „Turvaliselt koju”
• Liiklusteemaline kaardimäng „Roheline tuli”
• Õppevahend „Näe ja ole nähtav”
• Raamat „Turvaliselt tänaval”
• Raamatud „Tänaval autoga” ja „Tänaval jalgsi”
• Õppefilmid „Ohutus sõiduteel” ja „Laste ohutu käitumise reeglid linnas”

Elluviidud tegevuste mõju
Kõik projekti raames planeeritud tegevused ja üritused on ellu viidud. Projekt aitas meil
õpetada lapsi tänavatel, teedel ja transpordivahendites ohutult käituma ning tutvustas neile
liiklusreegleid. Projekti tegevused ja üritused andsid võimaluse aktiveerida tööd
liikluseeskirjade õpetamisel. Tänu projektile õppisid lapsed ohutut liiklemist ja tutvusid
liiklusmärkide tähendusega. Nüüd oskavad nad tänaval ja teel õigesti orienteeruda.
Ürituste ja tegevuste abil kujundasime lastes oskust jälgida liiklusolukorda ning märgata
ohtu. Andsime lastele ja nende vanematele arusaamise, et nende elu on nende endi kätes.
Täiendasime õppekava põhjalikuma liikluskasvatusega, lasteaias alustas tegevust
liikluskasvatuse töörühm.
Tänu projektile õppisid lapsed ja nende vanemad oma liikluskäitumist analüüsima ning eri
olukordades õigesti käituma.
Lastel kujunes välja arusaam, kuidas korralik liikleja tänaval käitub.

Kirjandus õpetajale
„Liiklusmängud ja -tegevused”, Liilia Erik, Eda Kohari.

