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6. MINA JA TURVALISUS

6.1. MINU KOOLITEE

Loe. 
Kooli-tee on tee, mida mööda liigud kooli. Kui elad koolile lähedal, 
saad minna jalgsi. Kooli saab sõita ka:
       

    tõuke-rattaga                     jalg-rattaga                        bussiga        

                             rongiga                           autoga

Igal pool maailmas ei ole see alati võimalik.
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1. Vaata digi-õpikust videot, kuidas lapsed koolis käivad.

2. Vasta küsimustele. Arutle õpetajaga.

1. Nimeta kolm viisi, kuidas lapsed kooli läksid.
2. Kas kooli-tee on pikk või lühike?
3. Kas tee oli ohtlik või ohutu? Põhjenda.

3. Millega sina täna kooli tulid? Jooni õige vastus.

jalgsi  /  bussiga  /  rattaga  /  trammiga  /  trolliga  /  autoga  /  
muu vahendiga ........................................................

LIIKLUS

Loe. 
Sõidu-vahendiga jõuad koolile väga lähedale.
Jalgsi liikudes pead olema ette-vaatlik.

        üle-käigu-rada ehk sebra                        bussi-peatus
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4. Vaata digi-õpikust videot, kuidas tuleb teed ületada. 

5. Tõmba ring ümber õige vastuse.

1. Pääste-autodele tuleb alati a) teed anda
 b) vastu joosta

2. Võin rulaga sõita üle üle-käigu-raja. a) jah
 b) ei

3. Lähen üle tee, kui buss a) on ära sõitnud
 b) on veel peatuses

4. Bussi tagant võib teele joosta. a) jah
 b) ei

5. Kui üle-käigu-rada ei ole, siis a) jooksen üle tee
 b) vaatan, enne teele astumist  
     mõlemale poole
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NUTI-TELEFON JA KÕRVA-KLAPID

Loe.
Kui oled liikluses:
1) võta kõrva-klapid peast.
 Kõrva-klappidega sa ei kuule  

helisid enda ümber.

2) ära mängi mänge telefonis.
 Siis ei näe sa sõidu-vahendeid  

enda lähedal.

LIIKLUSES PEAB OLEMA TÄHELE-PANELIK.
VAATA JA KUULA, MIS SU ÜMBER TOIMUB!

          

        
    auto-signaal                 lähenev rong               jalg-ratta-kell

                      vilkuriga auto               komistad millegi otsa
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6. Vaata digi-õpikust videot, mis võib juhtuda,  
kui kõnnid kõrvaklapid peas.

KÕRVA-KLAPPIDEGA VÕID MUUSIKAT KUULATA KODUS.

1. Sõidu-tee ületamisel olen tähelepanelik.
2. Enne teele astumist jään seisma.
                  
3. Vaatan vasakule, paremale ja uuesti vasakule.
4. Kui autosid ei tule, lähen üle tee.

 
HELKUR

Loe. 
Mõnikord tuleb kooli minna pimedas. 
Näiteks sügis-hommikul.
Pimedal ajal kanna kindlasti helkurit.    →
Siis teised märkavad sind. 
Helkur peab olema põlve kõrgusel.

Helkuri võid panna ka:
	kooli-koti külge 
	jope külge
	ratta külge
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OHUD 

Loe. 
Kooli-teel näeb palju inimesi, asju ja olu-kordi.  
Mõned neist on põnevad.
Mõni asi võib olla ka ohtlik.

7. Loe ja vaata pilte. Mis on kooli-teel ohtlik?  
Mis võib juhtuda? Jooni alla sobivad variandid. 

      ehitusel kolamine

koera paitamine läbi aia

võõras lubab sind autoga  
koju viia

maja võib kokku kukkuda

võid end elu-ohtlikult vigastada

maja-omanik kiidab sind  
ronimise eest

koer võib hammustada

koer võib uriseda ja haukuda

koer hüppab üle aia

ta viib sind hoopis enda juurde

ta võib öelda, et tunneb su  
vanemaid

ta pakub sulle kommi
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lähed pärast kooli poodi

parklas sõpradega mängimine

8. Loe. Värvi kokku kuuluvad lause-osad ühte värvi.

Lähen üle tee ütlen “EI” ja jooksen minema.

Vaatan enne tee ületamist võõrast koera.

Kannan helkurit selleks ette nähtud kohas.

Ma ei paita põlve kõrgusel.

Kui võõras kutsub mind autosse,
vasakule, paremale ja uuesti 
vasakule.

sa ei jõua õigel ajal koju

jõuad õigel ajal koju

sinu vanemad muretsevad

sa paned kõiki liiklejaid tähele

sõidad rattaga autole otsa

võid jääda auto alla
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Loe ja kuula.

KOOL

Nii tore, et siin on 
üle-käigu-rada!

Ma olen nõus.  
Vaata, valgus-foor on ka!
Aga oleme ikkagi ette-vaatlikud.


