
115

2.8. Käitumine liiklusõnnetuse korral

1. Arutlege klassis. 

1. Mis juhtub, kui liiklejad ei tea või ei täida liiklusreegleid?

2. Kas sina oled näinud mõnda liiklus-õnnetust?

3. Kuidas käitusid, kui nägid liiklus-õnnetust?

4. Mida teha, kui näed liiklus-õnnetust?

     2. Loe.

Kui mõned liiklejad ei tea või ei täida liiklus-reegleid, siis võivad 

juhtuda liiklus-õnnetused. Liiklus-õnnetuses saavad kannatada 

inimesed, sõidukid.

Liiklus-õnnetuses kannatanud inimese elu ja tervis olenevad väga 

palju sellest, kui kiiresti ja kui õigesti antakse abi.

Reeglina teatab liiklus-õnnetusest ja annab abi täiskasvanu. Kui 

täiskasvanut ei ole läheduses ja sul on telefon, teata sina õnnetusest.

ÕNNETUSJUHTUMIST TEATA TELEFONIL 112.

3. Vaata pilti. 

112 on häda-abi telefoni-number. 

See tähendab, et telefonilt 112  

saad abi, kui oled hädas:  

vajad arsti, tuletõrjet või politseid.

Kui oled õnnetusest häda-abi 

telefonile teatanud, oota rahulikult 

abi saabumist. Ära lahku õnnetuse 

kohast. 
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4. Vasta küsimustele teksti põhjal.

1. Miks toimuvad liiklusõnnetused?

2. Kas piisab liiklus-reeglite teadmisest?

3.  Millest oleneb inimese ellu-jäämine, kui ta satub liiklus-õnnetusse?

4.  Kes teatab õnnetusest telefoni-numbrile 112?

5.  Mida tähendab sõna häda-abi?

5. Arutlege klassis.

1. Kui sa täpselt ei tea, kuidas kannatanut aidata, kas pead siis ikka 

aitama?

2. Mis võib juhtuda, kui abistad kannatanut valesti?

6. Loe lauseid. 

 Vali õige sõna või sõnad. 

 Täida lüngad.

Liiklus-õnnetuse puhul oleneb inimese ellu-jäämine väga palju 

sellest, kui kiiresti ja kui õigesti ...........................................................

(osatakse rääkida, antakse abi, osatakse helistada).

Tavaliselt teatab liiklus-õnnetusest ja annab abi 

.............................................................................................................

(laps, õpetaja, täiskasvanu). Kui täiskasvanut ei ole läheduses ja sul 

on telefon, siis pead õnnetusest teatama ...........................................

(sina, sugulane, sõber).

Õnnetus-juhtumi korral helista telefoni-numbrile ................................

(112, 122, 012).
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     7. Loe ja jäta meelde. 

1. Vali telefonil number 112.

2. Ütle, mis juhtus.

3. Ütle, kas keegi on viga saanud.

4. Ütle aadress või kirjelda asukohta, kuhu on vaja abi saata.

5. Lõpeta kõne alles siis, kui sulle öeldakse, et võid lõpetada.

6. Ära tee rohkem kõnesid enne, kui abistajad on saabunud.

     8. Kuula näidiskõnet.

112: Häirekeskus kuuleb. Kuidas saame aidata?

Madis: Minu maja juures sõitis auto jalgratturile otsa. Jalgrattur istub 

maas ja hoiab jalast kinni.

112: Kas jalgrattur saab püsti tõusta ja liikuda?

Madis: Tal on jalale toetuda valus.

112: Kus õnnetus toimus?

Madis: Olen Tartus Raekoja taga.

112: Saadame kiirabi. Võid kõne lõpetada.

9. Vaata eelmise tunni videot.

10. Vasta küsimustele.

1. Kuidas peab käituma liiklusõnnetust näinud laps?

2. Kuidas peaks laps käituma, kui täiskasvanut läheduses ei ole?
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11. Reasta laused. 

 Kuidas käitud, kui näed liiklusõnnetust?

.........  Ütlen, mis juhtus.

.........  Teatan lähedal olevale täiskasvanule õnnetusest. 

.........  Ütlen aadressi või kirjeldan asukohta, kuhu on vaja abi saata. 

.........  Lõpetan kõne alles siis, kui mulle öeldakse, et võin lõpetada.

.........  Ütlen, kas keegi on viga saanud.

.........  Ei tee rohkem kõnesid enne, kui abistajad on saabunud.

.........  Kui täiskasvanut läheduses pole, valin telefonil numbri 112. 

12. Praktiline ülesanne.

 Kui sinu kodu juures tänaval juhtuks liiklusõnnetus ja sa näed seda 

aknast, mida sa siis teed? 

 Räägi teistele. (1. juhul, kui ema on ka kodus; 2. juhul, kui oled 

kodus üksinda)

 Abiks võid kasutada ülesannet 4.

    13.  Loe ja jäta meelde.

   Kuidas käitud, kui näed liiklusõnnetust?

1. Teata õnnetusest lähedal olevale täiskasvanule.

2. Kui täiskasvanut läheduses pole, vali telefonil number 112.

3. Ütle, mis juhtus.

4. Ütle, kas keegi on viga saanud.

5. Ütle aadress või kirjelda asukohta, kuhu on vaja abi saata.

6. Lõpeta kõne alles siis, kui sulle öeldakse, et võid lõpetada.

7. Ära tee rohkem kõnesid enne, kui abistajad on saabunud.


