
Kokkuvõte perede ja laste keskkonna hindamise küsitluse vastustest ja ettepanekud 2019/20 

tegevuskavasse. 

 

Õige 

käitumine 

Laste/perede ettepanekud 

Ettepanek tegevuskavasse „Mida teeme?“ 

Liigun 

õuealast 

väljaspool 

ja parklas 

vanema 

käekõrval 

Ei tee võidujooksu 

Ei välju üksi – sõidava teised autod ka teel! 

Emaga peab rääkima 

Lapsega peab rääkima 

Emmed-issid ütlevad lapsele 

Eeskuju – lahkume, saabume lasteaeda käsikäes! 

Mida teeme? 

Korraldame “Käest kinni” kuu - Kui sa lähed välja maailma, siis ole liikluses 

ettevaatlik, hoia kellegi käest kinni ja hoidke üksteise lähedale. 

Lapsed räägivad vanematele, miks peab käest kinni käima. 

Automoot

or välja 

lülitatud 

Ei tea 

Mis siis juhtub kui ei lülita 

Rääkida kahjulikust õhust 

Tuletada meelde reegel 

Teha  paberile märkus 

Liikluseeskirjadest reegli nimetus, number. 

Parklasse korrapidaja, kes märkab ja ütleb 

Selgitada kuidas see reostab loodust 

Lisateatetahvel täpsustab või piirab märgi mõju. “Parkimine ainult seisatud mootoriga. 

Nublu või noorsoopolitseinik l/a ees - kontrollib parkimist ja helkureid 

Mida teeme? 

Lastele: selgitada kuidas töötava  auto mootor reostab loodust. Lootusega, et 

lapsed räägivad vanematega. 

Joonistame märke - Mootor ei tööta! 

Teavikuna hoiatav statistika 

Lisateatetahvel täpsustab või piirab märgi mõju. “Parkimine ainult seisatud 

mootoriga. 

Nublu või noorsoopolitseinik l/a ees - kontrollib parkimist ja helkureid 

Parkimisel 

valge 

joone 

ületamine 

Mis see on? 

Reeglitest rääkida 

Parklasse inimene kes juhendab 

Tuleb meelde tuletada reeglit 

Ütlen emale isale, et pargi uuesti 

Teisel juhil ka turvalisem. 

Laps annab kodustele infot 

Kutsume rääkima igasse rühma õpetaja, kelle autot on kahjustatud. Mängime läbi. 

Jooned nähtavaks! 

Paneme infotahvli ja räägime, mida see tähendab. 

Köögipoole välisukse juurde peaks tegema “Parkimiskeelu ala” ja tähistama kollase 

joonega. 

Parkimisjooned valgega üle värvida. 

Mida teeme? 

Kutsume rääkima ja oma autot näitama   õpetaja, kelle autot on kahjustatud.  

Mängime läbi lastega 

Köögipoole välisukse juurde peaks tegema “Parkimiskeelu ala” ja tähistama 

kollase joonega. 

Parkimisjooned valgega üle värvida. 



Autoga 

sõites 

turvavarus

tus 

Istun issi juures 

Vahel ei pane kinni 

Liiklusseaduses ette nähtud, politseil on võimalus trahvida 

Mida teeme? 

Video vaatamine rühmas, kui ohtlik on turvamata sõit.  

Lastega läbi mängida, mis juhtub nukkudega autos kui nad ei ole turvatud 

Alati 

jalgrattaga 

sõites 

kiiver peas 

Mul pole kiivrit ja ratast 

Laps, kellel pole kiivrit ei tohi sõita rattaga 

Kui ema isa mulle ei ütle, ütlen neile ise, et ainult kiivriga peab sõitma. 

Laps kuuleb seda lasteaias ja viib teabe koju 

Mida teeme? 

Õpetame lastele:  

Kui ema isa mulle ei ütle, ütlen neile ise, et ainult kiivriga peab sõitma. 

Kõikides rühmades katse muna ja kiivriga 

Ülevaade liiklusstatistikast 

Tulen 

lasteaeda 

tervena 

Keegi peab siis valvama mind 

Laps ütleb emale-isale, et haigena peab kodus olema 

Jään emmega koju 

Õpetja ka ei tule haigena lasteaeda 

Haiguste perioodil info vanematele - kuidas käituda kui laps on haige. 

Ennetan: võimlen, kõnnin, jooksen, joon värsket mahla, tegelen ennetavalt 

karastamisega. 

Mida teeme? 

Haiguste perioodil info vanematele - kuidas käituda kui laps on haige. 

Ennetan: võimlen, kõnnin, jooksen, joon värsket mahla, tegelen ennetavalt 

karastamisega - kõik sellised tegevused saavad kaasa saatesõnad - nii oled sa terve 

Kasutan 

vett 

säästlikult 

Ma märkan ja ütlen teisele lapsele, et pane kraan kinni 

Infovoldik vee säästmisest 

Koomiks vee säästmisest 

Uus kätepesu koolitus 

Joogiks võtan klaasi just nii palju vett kui ära joon 

Info erinevatest võimalustest ja “ehmatavast” statistikast” silme ette.  

Eeskuju, näidiskatsed kui palju läheb vett kaotsi, jutud sellest, kuidas elatakse seal kus 

pole piisavalt vett - kõrb, saastatus jms. 

Mida teeme? 

Tekitame  suhtumise lastes - säästan ise vett ja märkan kui kaaslane mängib 

veega. 

Uus kätepesu koolitus 

Lapsed  teevad kodus vanematele kätepesu koolituse. 

Igal rühmal valmib video - Nii on õige käsi pesta! 

 


