
Käesolev liiklusõpetuse lõiming Lotte I 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) 

Liiklusreeglite 
tundmine 

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

Aabitsa TV lk 6. 
Peatu, vaata, veendu 
reegel! 

Liiklussaade “Märka märki!” 
osa 1. Sissejuhatus: 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=85bUarFheg4&t=4s 
 
Liiklussaade “Märka märki!” 
osa 2. Peatu, vaata, veendu: 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=BxAm-vnBTjM&list=PL
QMKDpzUPO6AhZWaH9c0U
qBIiUEfflO3k&index=8  

Oskus - 
teekonna 
planeerimine 

Õpilane kirjeldab 
enda teekonda 
kodust kooli 
vastavalt oma 
liikumisviisile ja 
toob välja, 
millised on tema 
jaoks keerulised 
kohad liikluses, 
sh kooli 
ümbruses 

Aabits lk 6. Lisaks: 
Liiklusaabits lk 3, 6, 
7: 
http://www.liikluskasva
tus.ee/wp-content/uplo
ads/2019/06/Maanteea
met-Liiklusaabits_2019
.pdf 
 
Töölehed peatükk 1: 
http://www.liikluskasva
tus.ee/wp-content/uplo
ads/2013/12/2-klassi-t
oolehed.pdf 
 
Arutelu. Millele peab 
sõidukis tähelepanu 
pöörama 
(turvavarustus, 
turvavöö). Kuidas 
need peaksid olema? 
Liiklussaade “Märka 
märki!” osa 8. Sõiduki 
turvavarustus. 
https://www.youtube.c
om/watch?v=MN21oG
-uyeA&list=PLQMKDp
zUPO6AhZWaH9c0Uq
BIiUEfflO3k&index=5  

 

Oskus - 
liikluskultuur 

Õpilane kirjeldab 
enda ja oma 
pere liiklemise 
harjumusi 

Aabits lk 6. 
Rääkimine 
mitmekesistest 
liikumisviisidest 

Kahoot I klassile: 
Liiklejatüüpide mäng: 
http://www.liikluskasvatus.ee/
opetajale/mangud/ 
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3. õppenädal 
 

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

Liiklusreeglite 
tundmine 

Õpilane nimetab 
reeglid, millega 
on vaja 
arvestada üksi ja 
ühiselt liigeldes 
(nt ekskursioonil, 
matkal, 
ühistranspordis, 
õppekäigul) 

Aabits lk 33 ja TV lk 
25: Millega oled sina 
sõitnud ja milliseid 
reeglid tead? Mis 
oleksid Salme kolm 
reeglit, kuidas bussis 
käituda? 

Liiklusaabits lk 24. 
Ühistransport: 
http://www.liikluskasvatus.ee/
wp-content/uploads/2019/06/
Maanteeamet-Liiklusaabits_2
019.pdf 
 
Õppereisid ja ekskursioonidel 
liiklemine: 
http://www.liikluskasvatus.ee/
opetajale/oppereisid-ja-eksku
rsioonid/ 
 
Liiklussaade “Märka märki!” 
osa 11. Ühistranspordiga 
liiklemine: 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=zkPNw91Dqwo&list=PL
QMKDpzUPO6AhZWaH9c0U
qBIiUEfflO3k&index=12 

 
4. õppenädal 
 

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

Liiklusreeglite 
tundmine 

Õpilane kirjeldab 
raudtee ja 
maantee 
liiklusreeglite 
erinevust 

Aabits lk 43 ja TV lk 
32. Raudteeohutuse 
teema 
õpetajaraamatust: 
http://www.liikluskasva
tus.ee/opetajale/ohutu
steemalised-opetajara
amatud/i-kooliaste/liikl
usulesanded/ 

Maantee ületamine 
liiklusaabitsas lk 20: 
http://www.liikluskasvatus.ee/
wp-content/uploads/2019/06/
Maanteeamet-Liiklusaabits_2
019.pdf 

 
 
6. õppenädal 
 

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

Liiklusreeglite 
tundmine 

Õpilane tunneb 
põhilisi 
liiklusreegleid, 

Aabits lk 62-63. Kui 
läheksid tõukerattaga 
matkale, missuguseid 

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

reegleid peaksid 
teadma? 

Liiklusmemoriin, “Tunne 
liiklusmärke“, jalgratta ja kiivri 
kontrollkaart (vt 
õppematerjale, mida saab 
Maanteeametilt tasuta tellida: 
http://www.liikluskasvatus.ee/
opetajale/oppematerjalid/) 
 

 
 
9. õppenädal 
 

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

Liiklusreeglite 
tundmine 

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

Aabitsa TV lk 64. Kas 
oled sellist märki 
varem näinud? 

Liiklusaabits lk 4: 
http://www.liikluskasvatus.ee/
wp-content/uploads/2019/06/
Maanteeamet-Liiklusaabits_2
019.pdf  

Oskus - 
liikluskäitumise 
jälgimine ja 
analüüsimine 

Õpilane vaatleb 
õpetaja 
juhendamisel 
teiste käitumist 
liikluses 

Aabits lk 94. 
Kõrvalised tegevused 
liikluses. Miks need on 
ohtlikud? Nimeta, 
milliseid kõrvalisi 
tegevusi oled näinud, 
mida liikluses 
tehakse?  

Liiklussaade “Märka märki!” 
osa 7: Kõrvalised tegevused 
liikluses. 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=DMfDHpwzi1I&list=PL
QMKDpzUPO6AhZWaH9c0U
qBIiUEfflO3k&index=3  
 
Liiklusaabits lk 12–14. Ohud 
liikluses!: 
http://www.liikluskasvatus.ee/
wp-content/uploads/2019/06/
Maanteeamet-Liiklusaabits_2
019.pdf 
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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 

Aabits lk 122. 
Telefoniga rääkimine 
või muusika kuulamine 
liikluses on ohtlik. Miks 
see nii on?  

Eesti keele tunnis 
käsitletavad ohutuse teemad: 
http://www.liikluskasvatus.ee/
opetajale/ohutusteemalised-o
petajaraamatud/i-kooliaste/oh
utuse-teemaulesed-ulesande
d/ 
 

Oskus - 
liikluskäitumise 
jälgimine ja 
analüüsimine 
 
 
Oskus - ohutu 
ja ohtliku 
liikluskäitumise 
eristamine 

Õpilane vaatleb 
õpetaja 
juhendamisel 
teiste käitumist 
liikluses; 
 
selgitab, millised 
kohad liikluses 
on kõndimiseks, 
müramiseks ja 
mängimiseks 
ohtlikud (nt 
koostab 
tagajärgedest 
tulenevalt ohtlike 
kohtade 
pingerea) 

Aabits lk 128. 
Liiklusõpetuse 
ainekavasse lõimituna 
saab mängida 
heeringa mängu ka 
tõukerattaga.  

Ohud kooli õuealal (lisa 2) 
õpetajaraamatust: 
http://www.liikluskasvatus.ee/
opetajale/ohutusteemalised-o
petajaraamatud/i-kooliaste/liik
lusulesanded/  

 
 
12. õppenädal 
 

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

Oskus - 
liikluskäitumise 
jälgimine ja 
analüüsimine 

Õpilane vaatleb 
õpetaja 
juhendamisel 

Aabits lk 139. 
Seondub liiklusaabitsa 
lk 21 ja 22. 
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teiste käitumist 
liikluses 

http://www.liikluskasva
tus.ee/wp-content/uplo
ads/2019/06/Maanteea
met-Liiklusaabits_2019
.pdf  

 
14. õppenädal 
 

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

Oskus - 
sekkumine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keskkonna 
mõju 

Õpilane juhib 
konkreetses 
ohuolukorras 
kaaslaste 
tähelepanu ohutu 
liikluskäitumise 
vajalikkusele, 
vajadusel 
teavitab 
täiskasvanut või 
helistab 
hädaabinumbril 
112, veendudes 
eelnevalt enda 
ohutuses. 
 
Õpilane saab 
jalakäijana aru, 
et märjal ja 
lumisel teel on 
sõidukite 
peatumisteekond 
pikem kui kuival; 
 
kirjeldab 
(jalakäijana) 
liiklusohte 
erinevatel 
aastaaegadel. 

Aabits lk 158. 
Liiklusaabits: lk 17–19. 
Abi kutsumine: 
http://www.liikluskasva
tus.ee/wp-content/uplo
ads/2019/06/Maanteea
met-Liiklusaabits_2019
.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saab siduda ka 
peatumisteekonnaga 
erinevatel teekatetel.  
Kus kohas võib 
kelgutada? 
Missugused on 
sealsed reeglid? 
Liiklusaabits lk 25. 
http://www.liikluskasva
tus.ee/wp-content/uplo
ads/2019/06/Maanteea
met-Liiklusaabits_2019
.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peatumisteekond erinevatel 
teekatetel (sh lisa 1 ja lisa 2) 
õpetajaraamatust: 
http://www.liikluskasvatus.ee/
opetajale/ohutusteemalised-o
petajaraamatud/i-kooliaste/liik
lusulesanded/  
 

 
 
15. õppenädal 
 

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

Enda 
nähtavaks 
tegemine, sh 

Õpilane saab 
aru, miks on 

Aabits lk 182. 
Õpetajatele soovitus 
teha katset, et 

Liiklussaade “Märka märki!” 
osa 6. Enda nähtavaks 
tegemine. 
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helkuri 
kasutamine 

helkuriga 
liiklemine ohutum 

missugused tähekesed 
nemad on.  

https://www.youtube.com/wat
ch?v=fOZd6488c8Q 
 
Õpetajale infot helkuri kohta 
silmapaistev.mnt.ee ja 
õpetajaraamatust: 
Helkuriõpe (sh lisad): 
http://www.liikluskasvatus.ee/
opetajale/ohutusteemalised-o
petajaraamatud/alusharidus/li
iklusulesanded/ 

 
16. õppenädal 
 

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

Oskus - info 
otsimine 

Õpilane tutvub 
kodukoha 
transpordiliikide 
ning 
liikumisviiside 
võimalustega 

Lugemik lk 9. Nimeta 
erinevaid 
transpordiliike, millega 
saab reisida. Mida sina 
pikale reisile kaasa 
võtaksid? 

 

Oskus - info 
otsimine 

Õpilane tutvub 
kodukoha 
transpordiliikide 
ning 
liikumisviiside 
võimalustega 

Lugemik lk 17. 
Milliseid 
liiklusvahendeid tead? 
Mis häält nad teevad 
ja mille jõul nad 
liiguvad?  

 

 
 
18. õppenädal 
 

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

Käitumine - 
liikluskeskkond
ade hindamine 

Õpilane suunab 
oma tähelepanu 
erinevate 
liikluskeskkonda
de (sh raudtee) 
jälgimisele ning 
hindamisele 
erinevates 
ilmastikutingimus
tes;  
 
väärtustab 
viisakust 
liikluskeskkonnas 

Lugemik lk 27 ja 
lugemiku TV lk 25. 
Lõpeta jutuke omal 
viisil (töövihikust). 
 
Mis on liikluses 
„Tere“? Missugused 
on erinevused linnas ja 
maanteel? Pilgumäng: 
https://mailchi.mp/eeb
93c00af1d/ideekalend
er-ndal-48?e=52db6f7
7e9  

Artikkel õpetajale: 
https://mailchi.mp/eeb93c00a
f1d/ideekalender-ndal-48?e=
52db6f77e9  
 
Liiklusaabits lk 5-6. Liiklejad: 
http://www.liikluskasvatus.ee/
wp-content/uploads/2019/06/
Maanteeamet-Liiklusaabits_2
019.pdf 
 
Liiklussaade “Märka märki!” 
osa 2. Peatu, vaata, veendu: 

https://www.youtube.com/watch?v=fOZd6488c8Q
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(teiste liiklejatega 
arvestamine 
jalakäijana, 
liikluse „tere“ - 
pilkkontakt ja 
tänamine). 

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 
 
Osa 5. Raudtee ületamine: 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=Q5Pt0-YxBVM&list=PL
QMKDpzUPO6AhZWaH9c0U
qBIiUEfflO3k&index=6   

 
19. õppenädal 
 

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

Liiklusreeglite 
tundmine 

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

Lugemiku TV lk 28. 
Lisaks mõistatusi 
liikluse kohta: 
http://www.liikluskasva
tus.ee/opetajale/ohutu
steemalised-opetajara
amatud/i-kooliaste/ohu
tuse-teemaulesed-ules
anded/  (Eesti keele 
tunnis käsitletavad 
ohutuse teemad) 

 

 
 
20. õppenädal 
 

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

Enda 
nähtavaks 
tegemine, sh 
helkuri 
kasutamine 

Õpilane saab 
aru, miks on 
helkuriga 
liiklemine ohutum 

Lugemik lk 44-45. Mis 
on liikluses pimedal 
ajal tähed? 
 
 

Töölehed, 6. peatükk. Helkur: 
http://www.liikluskasvatus.ee/
wp-content/uploads/2013/12/
2-klassi-toolehed.pdf 
Liiklusaabits lk 10–12. Olen 
nähtav!: 
http://www.liikluskasvatus.ee/
wp-content/uploads/2019/06/
Maanteeamet-Liiklusaabits_2
019.pdf 
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21. õppenädal 
 

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

Liiklusreeglite 
tundmine 

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

Lugemik lk 53-54. 
Nimeta erinevaid teid 
(kõnnitee, sõidutee, 
meretee, õhukoridor, 
raudtee)  

 

 
24. õppenädal 
 

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

Liiklusreeglite 
tundmine 

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

Lugemik lk 72. Mis on 
liikluskeel? 
(rahvusvaheline keel) 
Märgimäng. Mis kuju 
ja värviga on 
liiklusmärgid? 

Liiklusaabits lk 8–9. 
Liiklusmärgid: 
http://www.liikluskasvatus.ee/
wp-content/uploads/2019/06/
Maanteeamet-Liiklusaabits_2
019.pdf 
 

 
29. õppenädal 
 

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

Oskus - info 
otsimine 

Õpilane tutvub 
kodukoha 
transpordiliikide 
ning 
liikumisviiside 
võimalustega 

Lugemik lk 107 ja TV 
lk 90. Millega saab 
linnas sõita ja millega 
saab maal sõita? 
Millega saab vees 
sõita ja millega saab 
õhus sõita?  

 

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

Oskus - info 
otsimine 

Õpilane tutvub 
kodukoha 
transpordiliikide 
ning 
liikumisviiside 
võimalustega 

Lugemik lk 110. 
Kuidas sinu pere 
planeerib reise?  

 

Oskus - info 
otsimine 
 
 
 
 
Oskus - info 
esitamine 

Õpilane tutvub 
kodukoha 
transpordiliikide 
ning 
liikumisviiside 
võimalustega; 
 
koostab õpetaja 
juhendamisel 
küsitluse või 
vaatluse 
tulemuste põhjal 
lihtsa diagrammi 
enda ja 
kaasõpilaste 
liikluskäitumisest 
(nt kooli tuleku 
viisid või 
turvavarustuse 
kasutamine 
erinevatel 
nädalapäevadel). 

Lugemik lk 112. 
Kuidas sina kooli lähed 
ja kui kaua sul see 
aega võtab?  
 
 
Lugemik lk 112. 
Joonista oma teekond 
kooli. 

Liiklusaabits lk 24: 
http://www.liikluskasvatus.ee/
wp-content/uploads/2019/06/
Maanteeamet-Liiklusaabits_2
019.pdf 
 
 
Info esitamine. Soovitus 
uurimiseks.  
Liiklustarga liikumisnädal.  

 
 
32. õppenädal 
 

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

Liiklusreeglite 
tundmine 

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

Lugemiku TV lk 108 
ül. 25. Mitu 
liikumisvahendit või 
liikumisvahendit seal 
on? 
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