
Käesolev liiklusõpetuse lõiming Jutulinna II klassi õppematerjalidega on valminud 
koostöös Maanteeameti haridusspetsialistidega. 
 
Maanteeametilt on võimalik tellida tasuta liiklusteemalisi õppematerjale: 
http://www.liikluskasvatus.ee/opetajale/oppematerjalid/ 
 
Kõik lisamaterjalide lehed: 
 
2. klassi töölehed (võimalik kasutada kogu I kooliastmes) 
http://www.liikluskasvatus.ee/wp-content/uploads/2013/12/2-klassi-toolehed.pdf 
 
Ohutusteemaline õpetajaraamat, alusharidus: 
http://www.liikluskasvatus.ee/opetajale/ohutusteemalised-opetajaraamatud/alusharidus/ 
 
Ohutusteemaline õpetajaraamat, I kooliaste:  
http://www.liikluskasvatus.ee/opetajale/ohutusteemalised-opetajaraamatud/i-kooliaste/ 
 
Mängud: http://www.liikluskasvatus.ee/opetajale/mangud/ 
 
Lastesaade “Märka märki!”: 
https://www.youtube.com/watch?v=85bUarFheg4&list=PLQMKDpzUPO6AhZWaH9c0UqBIiUE
fflO3k 
 
Liiklusaabits: 
http://www.liikluskasvatus.ee/wp-content/uploads/2019/06/Maanteeamet-Liiklusaabits_2019.p
df 
 
 
Soovitavad õpitulemused esimeses kooliastmes: 
 

1. Laps/õpilane põhjendab turvalisust ja ohutust suurendavate vahendite (turvavöö, kiiver, 
peatugi ja helkur, käe- ja põlvekaitsmed) vajalikkust ja kasutab neid igapäevases 
tegevuses erinevates liikluskeskkondades. 

2. Laps/õpilane jälgib ja analüüsib enda ning kaaslaste käitumist ohutuse seisukohast, 
eristab ohtlikku liikluskäitumist (sh tegelemine kõrvaliste tegevustega) ohutust 
liikluskäitumisest, ning peab ohutut käitumist oluliseks. 

3. Laps/õpilane käitub ohutult arvestades kaasliiklejate ja 
ilmastikutingimustega/keskkonnast tulenevate ohtudega, vajadusel sekkub teiste 
ohutuse tagamiseks. 

4. Laps/õpilane tunneb liiklusreegleid ja -märke oma erinevatest liikleja rollidest lähtudes 
ning järgib liiklusreegleid erinevates liikluskeskkondades. 

5. Laps/õpilane kaardistab liiklusohtlikud kohad ja kavandab liikumisviisi arvestades enda 
ohutu koolitee. 

6. Laps/õpilane on teadlik enda ja oma pere liiklemise harjumustest, Eesti ja erinevate 
riikide liikluskultuuri olemusest ja liiklusohutuse tasemest. 
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1. õppenädal 
 

Teadmised Õpitulemus Õppematerjal Täiendavad õppematerjalid 
(videod, katsed, ülesanded) 

Käitumine - 
liikluskeskkond
ade hindamine 

Õpilane 
väärtustab 
viisakust 
liikluskeskkonnas 
(teiste liiklejatega 
arvestamine 
jalakäijana, 
liikluse „tere“ - 
pilkkontakt ja 
tänamine) 

Inimeseõpetuse 
tööraamat 2. klassile 
lk 6: Liikluse tere. 
Liikluses on 
tervituseks pilkkontakt 
kaasliiklejaga – 
pilgumäng ja 
tähelepanumäng: 
https://mailchi.mp/eeb
93c00af1d/ideekalend
er-ndal-48?e=52db6f7
7e9  

Artikkel õpetajale: 
https://mailchi.mp/eeb93c00a
f1d/ideekalender-ndal-48?e=
52db6f77e9  

 
 
2. õppenädal 
 

Teadmised Õpitulemus Õppematerjal Täiendavad õppematerjalid 
(videod, katsed, ülesanded) 

Turvavöö 
kasutamise 
vajalikkus 

Õpilane 
kirjeldab 
turvavöö 
vajalikkust 

Inimeseõpetuse TR 
2. klassile lk 4. 
Arutelu, liiklussaade 
“Märka märki!” osa 8. 
Sõiduki turvavarustus 
(turvavöö). 
https://www.youtube.c
om/watch?v=MN21oG
-uyeA&t=76s 

Tööõpetuse tunnis 
salatikarbi katse 
õpetajaraamatust. Turvavöö 
kasutamine (lisa 2): 
http://www.liikluskasvatus.ee/
opetajale/ohutusteemalised-o
petajaraamatud/i-kooliaste/liik
lusulesanded/ 
 
Liiklusaabits lk 26. Sõidukis: 
http://www.liikluskasvatus.ee/
wp-content/uploads/2019/06/
Maanteeamet-Liiklusaabits_2
019.pdf 

Käitumine - 
turvavöö 
kasutamine 

Õpilane kinnitab 
autos ja bussis 
turvavöö 

Inimeseõpetuse TR 
2. klassile lk 4 (ül 1). 
Jutustamine abistavate 
küsimuste abil kas 
individuaalselt või 
grupitööna, mida laps 
ja tema perekond teeb, 
et tema koolitee oleks 
ohutu. 
Töölehed peatükk 9. 
Turvaline autosõit: 
http://www.liikluskasva
tus.ee/wp-content/uplo

Õiged-valed pildid 
liiklusülesanne: 
http://www.liikluskasvatus.ee/
opetajale/ohutusteemalised-o
petajaraamatud/i-kooliaste/liik
lusulesanded/  
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ads/2013/12/2-klassi-t
oolehed.pdf  

Käitumine - 
enda nähtavaks 
tegemine 

Õpilane kannab 
kergliiklejana 
halva nähtavuse 
korral või pimeda 
ajal liigeldes 
õigesti kinnitatud 
helkurit või muud 
valgusallikat, mis 
aitab ennast 
nähtavaks teha 

Inimeseõpetuse TR 
2. klassile lk 5 (ül 3). 
Laps võib mõistekaardi 
täita sõltuvalt tema 
peamisest 
liiklemisviisist. 

Helkuriõpe, vaatlustabeli 
täitmine (lisa 2): 
http://www.liikluskasvatus.ee/
opetajale/ohutusteemalised-o
petajaraamatud/alusharidus/li
iklusulesanded/ 

Käitumine - 
liiklusreeglite 
järgimine 

Õpilane järgib 
liiklusreegleid 
ning käitub 
liikluses ohutult. 

Inimeseõpetuse TR 
2. klassile lk 6 (pildi 
ülesanne). 
Mis on jalgrattal 
puudu? (valge helkur, 
võib olla ka valged 
kodarahelkurid, 
punane helkur ja 
punane tuli (pimeda 
ajal)) 
 
Vt Maanteeametilt 
tasuta tellitav jalgratta 
ja kiivri kontrollkaart 
http://tk.mnt.ee/?id=27
8 
 
Koostöö jalgratturite 
koolitajatega. 
 
Abiinfo koolituse 
teemal: 
http://www.liikluskasva
tus.ee/opetajale/uldhar
iduskool/i-kooliaste/jal
gratturite-koolitamine/  
 
Töölehed peatükk 8. 
Jalgrattaga liikluses: 
http://www.liikluskasva
tus.ee/wp-content/uplo
ads/2013/12/2-klassi-t
oolehed.pdf  

Koolitee kaardistamise kaart: 
http://www.liikluskasvatus.ee/
opetajale/uldhariduskool/ii-ko
oliaste/koolitee-kaardistamine
/  

 
 
5. õppenädal 
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Teadmised Õpitulemus Õppematerjal Täiendavad õppematerjalid 
(videod, katsed, ülesanded) 

Käitumine - 
liikluskeskkond
ade hindamine 

Õpilane 
väärtustab 
viisakust 
liikluskeskkonnas 
(teiste liiklejatega 
arvestamine 
jalakäijana, 
liikluse „tere“ - 
pilkkontakt ja 
tänamine) 

Inimeseõpetuse TR 
2. klassile lk 13 ül 4. 
Liiklemisviiside vaatlus 
ja/või kaaslaste 
jälgimine liikluses. 

Liiklussaade “Märka märki!” 
osa 2. Peatu, vaata, veendu: 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=BxAm-vnBTjM&list=PL
QMKDpzUPO6AhZWaH9c0U
qBIiUEfflO3k&index=8  
 
Osa 4. Ületuskoha valimine: 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=0iHAkxUCiww&list=PL
QMKDpzUPO6AhZWaH9c0U
qBIiUEfflO3k&index=2 
 
Artikkel õpetajale: 
https://mailchi.mp/eeb93c00a
f1d/ideekalender-ndal-48?e=
52db6f77e9  

 
 
10. õppenädal 
 

Teadmised Õpitulemus Õppematerjal Täiendavad õppematerjalid 
(videod, katsed, ülesanded) 

Kiivri 
kasutamine 

Õpilane selgitab 
ja saab aru kiivri 
kandmise 
vajalikkusest 
jalg- ja 
tõukerattaga, 
tasakaaluliikuriga 
jms sõitmisel 

Inimeseõpetuse TR 
2. klassile lk 28 ül 2. 
Kui lapsed tegelevad 
nt jalgrattasõiduga, 
tõukerattaga jne. Kiivri 
valimine: 
https://www.youtube.c
om/watch?v=9WaBxE
09BlQ&list=PLQMKDp
zUPO6BF_QkFvhCsN
k8ZR6KNzPyc&index=
5  

 

 
 
11. õppenädal 
 

Teadmised Õpitulemus Õppematerjal Täiendavad õppematerjalid 
(videod, katsed, ülesanded) 

Oskus - 
liikluskäitumise 
jälgimine ja 
analüüsimine 
 

Õpilane vaatleb 
õpetaja 
juhendamisel 
teiste käitumist 
liikluses. 

Inimeseõpetuse TR 
2. klassile lk 31 ül 3. 
Milliseid ohutegureid 
sa liikluses märkad? 
Miks need 

Hädaabinumbril 112 
helistamine raskete 
tagajärgedega jalgrattalt 
kukkumise korral: 
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Käitumine - 
ohutu käitumise 
väärtustamine 

 
 
Õpilane saab 
aru, et ohutu 
käitumine 
liikluses aitab 
vältida õnnetusi 
ning valikute 
korral eelistab 
käituda ohutult; 
 
saab aru oma 
eksimustest ning 
püüab neid 
edaspidi vältida. 

liiklusõnnetused võisid 
juhtuda? Arutelu 
klassis.  

http://www.liikluskasvatus.ee/
opetajale/ohutusteemalised-o
petajaraamatud/i-kooliaste/oh
utuse-teemaulesed-ulesande
d/ 
 
Liiklusaabits lk 29. Kontrollin 
oma teadmisi: 
http://www.liikluskasvatus.ee/
wp-content/uploads/2019/06/
Maanteeamet-Liiklusaabits_2
019.pdf 
 

 
 
13. õppenädal 
 

Teadmised Õpitulemus Õppematerjal Täiendavad õppematerjalid 
(videod, katsed, ülesanded) 

Kiivri 
kasutamine 

Õpilane selgitab 
ja saab aru kiivri 
kandmise 
vajalikkusest 
jalg- ja 
tõukerattaga, 
tasakaaluliikuriga 
jms sõitmisel 

Loodusõpetuse TR 2. 
klassile lk 34. 
Liikumine ja sport. 
Millega veel saab 
jalakäija liikuda lisaks 
jalgrattale? 
Töölehed peatükk 10. 
Rulataja, rulluisutaja ja 
tõukerattur: 
http://www.liikluskasva
tus.ee/wp-content/uplo
ads/2013/12/2-klassi-t
oolehed.pdf  

 

 
 
20. õppenädal 
 

Teadmised Õpitulemus Õppematerjal Täiendavad õppematerjalid 
(videod, katsed, ülesanded) 

Käitumine - 
turvavöö 
kasutamine 

Õpilane kinnitab 
autos ja bussis 
turvavöö 

Eesti keele õpik 2. 
klassile, II osa lk 36. 
Talvised ilmastikuolud 
ja -ohud. Bussis 
käitumise reeglid.  

Liiklussaade “Märka märki!” 
osa 11. Ühistranspordiga 
liiklemine: 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=zkPNw91Dqwo&list=PL
QMKDpzUPO6AhZWaH9c0U
qBIiUEfflO3k&index=12  
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34. õppenädal 
 

Teadmised Õpitulemus Õppematerjal Täiendavad õppematerjalid 
(videod, katsed, ülesanded) 

Käitumine - 
turvavöö 
kasutamine 

Õpilane kinnitab 
autos ja bussis 
turvavöö 

Eesti keele õpik 2. 
klassile, II osa lk 131. 
Bussis käitumise 
reeglid. Õppereisid ja 
ekskursioonidel 
liiklemine: 
http://www.liikluskasva
tus.ee/opetajale/opper
eisid-ja-ekskursioonid/ 
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