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6.5. KORDAMINE

1. Jooni õiged vastused.

1. Mia läheb nii üle auto-tee. Mis on valesti?
 a) ta paneb liikluses kõike tähele
 b) tal on prillid peas
 c) ta ei pane autot tähele

2. Üle-käigu-rajale minnes vaatan
 a) ainult paremale
 b) ainult vasakule
 c) vasakule, paremale ja vasakule

3. Helkur peab olema
 a) puusa kõrgusel
 b) põlve kõrgusel
 c) kanna kõrgusel
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2. Millised ohud võivad olla kooli-teel? Ühenda pilt ja oht.

  võõra koera paitamine
 

 ehitusel kolamine

  jääd sõpradega  
 kauaks mängima

 jääd liiga kauaks poodi

  võõras kutsub endaga kaasa
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3. Mida tohib teha kodus vedelikega? Märgi x õigesse lahtrisse. 

VEDELIK TOHIB  
NUUSUTADA

EI TOHI 
NUUSUTADA

TOHIB  
JUUA

EI TOHI 
JUUA

 vesi

 äädikas

 pesu-vedelik

 duši-geel

 lille-vesi

4. Mida tähendab   või    märk pakendil? Jooni.

võib põlema panna / on tule-ohtlik
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5. Vaata digi-õpikust videot tule-ohtlikest ainetest. 

6. Arutle õpetajaga.

1. Millised ained/materjalid olid sulle tuttavad?
2. Millised ained on sul kodus olemas?
3. Miks ei tohi neid kasutada tule lähedal?

NEED AINED ON VÄGA TULE-OHTLIKUD!
NEED POLE MÄNGIMISEKS. 

6. Mis ametid on siin peidus? Kirjuta joonele.

SEI PILOT   ........................................

JAD STÄÄP    ........................................

SART       ........................................

DÕE  ........................................

EHT KIN   ........................................

tehnik          päästjad          õde          arst          politsei        
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7. Kelle number on 112? Kirjuta kasti sisse.

         

8. Kelle auto see on? Ühenda pilt sõnaga.

kiir-abi                    politsei                    pääste

     

         

9. Kuidas helistada numbril 112? Järjesta tegevused.

  Kuula juhiseid.

  Vali number 1-1-2.

  Oota, kuni keegi vastab. 

  Võta telefon.

K      

P        

P      
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10. Kuidas käituda vägi-valla korral?  
  Tuleta meelde, mida need pildid tähistavad.  
  Ühenda joonega lause ja pilt.

Helista vajadusel kiir-abisse.

Vägivald on vale. 

Palu, et nad lõpetaksid. 

Keegi ei tohi sind lüüa. 

Räägi juhtunust täis-kasvanule. 

11. Keda on vaja ruttu kutsuda? Jooni õige.

 Mees viskas põleva koni metsas maha.  
Maa-pind läheb kiiresti põlema.

 kiir-abi / politsei / päästjad
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12. Kellele teatad? Jooni sobivad. 

 Sõbral sinu koolist on silma all sinikas.

 selle lapse emale / õpetajale / kooli-psühholoogile

13. Mis numbril helistad? Jooni. 

  Naabrite juurest kostab lõhkumist ja suurt kisa. 

 111 / 112 / 113

14. Nuputa.

Maja läks põlema. Aita päästjatel leida tee majani.
 


