
Käesolev liiklusõpetuse lõiming Jutulinna III 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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2. õppenädal 
 

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

Liiklusreeglite 
tundmine 

Õpilane tunneb 
põhilisi 
liiklusreegleid, 
-märke ja 
liikluskorraldusva
hendeid oma 
erinevatest 
liikleja rollidest 
lähtudes 

Inimeseõpetuse 
tööraamat 3. klassile 
lk 8. Too näiteid 
reeglitest 
liikluskeskkonnas.  

Liiklussaade “Märka märki!” 
osa 1: 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=85bUarFheg4 

Turvavöö 
kasutamine 

Õpilane 
kirjeldab 
turvavöö 
vajalikkust 

Eesti keele õpik I osa 
3. klass lk 12. Mis 
sind bussis kinni 
hoiab? 

Liiklussaade “Märka märki!” 
osa 11: Ühistranspordiga 
liiklemine. 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=zkPNw91Dqwo 

 
3. õppenädal 
 

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

Keskkonna 
mõju 

Õpilane saab 
jalakäijana aru, 
et märjal ja 
lumisel teel on 
sõidukite 
peatumisteekond 
pikem kui kuival; 
 
kirjeldab 
(jalakäijana) 
liiklusohte 
erinevatel 
aastaaegadel. 

Loodusõpetuse 
tööraamat 3. klassile 
lk 12. 
Peatumisteekond 
erinevatel teekatetel 
(sh Lisa 1 ja Lisa 2) 
õpetajaraamatust: 
http://www.liikluskasva
tus.ee/opetajale/ohutu
steemalised-opetajara
amatud/i-kooliaste/liikl
usulesanded/  

Liiklusaabits lk 25. 
http://www.liikluskasvatus.ee/
wp-content/uploads/2019/06/
Maanteeamet-Liiklusaabits_2
019.pdf 
 

 
 
4.–5. õppenädal 
 

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

Oskus - 
teekonna 
planeerimine 

Õpilane kirjeldab 
enda teekonda 
kodust kooli 

Inimeseõpetuse 
tööraamat 3. klassile 
lk 13. Koolitee 
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Oskus - ohutu 
koolitee 
kavandamine 

vastavalt oma 
liikumisviisile ja 
toob välja, 
millised on tema 
jaoks keerulised 
kohad liikluses, 
sh kooli 
ümbruses; 
 
kavandab enda 
ohutu koolitee. 

kaardistamine. 
http://www.liikluskasva
tus.ee/opetajale/uldhar
iduskool/ii-kooliaste/ko
olitee-kaardistamine/  
 
Liiklussaade “Märka 
märki!” osa 4. 
Teeületuskohad: 
https://www.youtube.c
om/watch?v=0iHAkxU
Ciww&list=PLQMKDpz
UPO6AhZWaH9c0Uq
BIiUEfflO3k&index=2  

Enda 
nähtavaks 
tegemine, sh 
helkuri 
kasutamine 

Õpilane saab 
aru, miks on 
helkuriga 
liiklemine ohutum 

Inimeseõpetuse 
tööraamat 3. klassile 
lk 15. 
Liiklussaade “Märka 
märki!” osa 6. Enda 
nähtavaks tegemine. 
https://www.youtube.c
om/watch?v=fOZd648
8c8Q 

Õpetajale infot helkuri kohta 
silmapaistev.mnt.ee ja 
õpetajaraamatust: 
Helkuriõpe (sh lisa 1 ja lisa 
2): 
http://www.liikluskasvatus.ee/
opetajale/ohutusteemalised-o
petajaraamatud/alusharidus/li
iklusulesanded/  

Liiklusreeglite 
tundmine 

Õpilane tunneb 
põhilisi 
liiklusreegleid, 
-märke ja 
liikluskorraldusva
hendeid oma 
erinevatest 
liikleja rollidest 
lähtudes; 
 
 
 
 
nimetab reeglid, 
millega on vaja 
arvestada üksi ja 
ühiselt liigeldes 
(nt ekskursioonil, 
matkal, 
ühistranspordis, 
õppekäigul). 

Inimeseõpetuse 
tööraamat 3. klassile 
lk 13-17. Eeskuju 
teema – peatu, vaata, 
veendu.  
Liiklussaade “Märka 
märki!” osa 2: 
https://www.youtube.c
om/watch?v=BxAm-vn
BTjM&list=PLQMKDpz
UPO6AhZWaH9c0Uq
BIiUEfflO3k&index=8  
 
Osa 11. 
Ühistranspordiga 
liiklemine: 
https://www.youtube.c
om/watch?v=zkPNw91
Dqwo&list=PLQMKDp
zUPO6AhZWaH9c0Uq
BIiUEfflO3k&index=12  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Õppereisid ja ekskursioonidel 
liiklemine: 
http://www.liikluskasvatus.ee/
opetajale/oppereisid-ja-eksku
rsioonid/ 
 
Liiklusaabits lk 24. 
Ühistransport: 
http://www.liikluskasvatus.ee/
wp-content/uploads/2019/06/
Maanteeamet-Liiklusaabits_2
019.pdf 

Käitumine - 
liiklusreeglite 
järgimine 

Õpilane järgib 
liiklusreegleid 

Inimeseõpetuse 
tööraamat 3. klassile 
lk 13-17. Abiinfo 

Liiklusaabits lk 30. Kontrollin 
oma teadmisi: 
http://www.liikluskasvatus.ee/
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ning käitub 
liikluses ohutult. 

jalgratturite koolituse 
teemal: 
http://www.liikluskasva
tus.ee/opetajale/uldhar
iduskool/i-kooliaste/jal
gratturite-koolitamine/  

wp-content/uploads/2019/06/
Maanteeamet-Liiklusaabits_2
019.pdf 

 
 
11. õppenädal 
 

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

Oskus - ohutu 
ja ohtliku 
liikluskäitumise 
eristamine 

Õpilane kirjeldab 
enda kogemuse 
ja etteantud 
situatsioonide 
põhjal 
eakaaslastest 
jalakäijate 
ohukäitumisi 
erinevates 
liikluskeskkonda
des ja toob välja 
õnnetuste 
põhjused;  
nimetab liikluses 
kõrvaliste 
tegevustega 
tegelemise riske. 

Inimeseõpetuse 
tööraamat 3. klassile 
lk 34. Arutelu: millised 
ohud kaasnevad 
nutiseadmete 
kasutamisega 
liikluses?  

 

 
 
27. õppenädal 
 

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

Käitumine - 
liiklusreeglite 
järgimine 

Õpilane järgib 
liiklusreegleid 
ning käitub 
liikluses ohutult. 

Inimeseõpetuse 
tööraamat 3. klassile 
lk 81.  Lisaks 
juhtumianalüüsile pildi 
põhjal, võiks laps 
vaadata, mis on 
rattaga pildil puudu 
(kiiver, valge helkur, 
punane helkur, 
jalgrattakell jne). 
 
Koostöö jalgratturite 
koolitajatega. 

Liiklussaade “Märka märki!” 
osa 10. Jalgratta ja -ratturi 
varustus. 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=e9WIYCKP5h0 
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Vt Maanteeametilt 
tasuta tellitav jalgratta 
ja kiivri kontrollkaart 
http://tk.mnt.ee/?id=27
8 
 
Töölehed peatükk 8. 
Jalgrattaga liikluses: 
http://www.liikluskasva
tus.ee/wp-content/uplo
ads/2013/12/2-klassi-t
oolehed.pdf  

 
 
31.–32. 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 
tööraamat 3. klassile 
lk 89. Munakiivri katse: 
https://www.youtube.c
om/watch?v=G7M69E
5_4kA  
 
Kui lapsed osalevad 
jalgratturi koolitusel, 
siis luua seosed 
sellega. 

Liiklusaabits lk 27–28. 
Jalgratas, rulluisud ja rula: 
http://www.liikluskasvatus.ee/
wp-content/uploads/2019/06/
Maanteeamet-Liiklusaabits_2
019.pdf 
 
Liiklussaade “Märka märki!” 
osa 10. Jalgratta ja -ratturi 
varustus. 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=e9WIYCKP5h0 

Oskus - ohutu 
ja ohtliku 
liikluskäitumise 
eristamine 

Õpilane kirjeldab 
enda kogemuse 
ja etteantud 
situatsioonide 
põhjal 
eakaaslastest 
jalakäijate 
ohukäitumisi 
erinevates 
liikluskeskkonda
des ja toob välja 
õnnetuste 
põhjused; 
nimetab liikluses 
kõrvaliste 
tegevustega 
tegelemise riske. 

Inimeseõpetuse 
tööraamat 3. klassile 
lk 89. Nimeta kõrvalisi 
tegevusi, mida oled 
näinud, et jalgratturid 
teevad. Miks need on 
ohtlikud? (Õppefilm 
“Rattad tegid 
Ra-ta-taa” koos 
metoodilise juhendiga) 
http://www.liikluskasva
tus.ee/opetajale/uldhar
iduskool/i-kooliaste/jal
gratturite-koolitamine/j
algratturi-koolitust-toet
avad-materjalid/videod
/  

Jalgrattaga sõitmise ohud: 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=xVZLIfB3Rao&list=PLQ
MKDpzUPO6BF_QkFvhCsN
k8ZR6KNzPyc&index=4  
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