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LIIKLUSÕPETUS 
3. klass 

 
Eesmärgid: 
Liikluskasvatuse eesmärgid tulenevad liiklusseaduse  § 6 Laste liikluskasvatus  

1.  Laste liikluskasvatuse eesmärk on kujundada üksteisega arvestavaid liiklejaid: 

1) kellel on ohutu liiklemise harjumused ja kes tajuvad liikluskeskkonda; 
2) kellel on teadmised ja oskused, mis toetavad nende endi ja teiste liiklejate toimetulekut ja 

ohutust mitmesugustes liiklusolukordades nii jalakäija, sõitja kui ka juhina; 
3) kes hoiduvad käitumast inimesi ohustavalt ja liiklust takistavalt.  

2.  Laste liikluskasvatust viivad läbi ja valmistavad neid ohutuks liiklemiseks ette lastevanemad, 
koolieelsed lasteasutused, lasteaed-algkoolid, algkoolid, põhikoolid, gümnaasiumid, 
kutseõppeasutused ja huvikoolid. Laste liikluskasvatuse korra kehtestab Vabariigi Valitsus. 
[RT I 2007, 4, 19 – jõust. 1.09.2007]  

Õppeaine ajaline maht on 1 tund nädalas, 35 tundi aastas. Sellest 28 auditoorset tundi, 7 praktilist 
sõidutundi,  aine lõpeb eksamiga. 

Eeldatav õpilaskontingent on 3. klassi 9-11-aastased õpilased. 

Õppeaine sisu: 

Teemad:  
1.  Sissejuhatus, liiklusreeglidja käitumine liikluses 8 tundi 
2.  Hoiatusmärgid 
3.  Keelumärgid 
4.  Kohustusmärgid 
5.  Lisateatetahvlid, teateid jagavad märgid 
6.  Mänge liiklusmärkide kinnistamiseks 
7.  Liiklemine talvel. Ohud talvisel teel. 
8.  Nõuded jalgrattale, ratta korrashoid, ohutusvarustus 
9.  Sõidu alustamine, manöövrid, käemärguanded 
10.  Vasakpööre, tagasipööre. Reguleerija märguanded 
11.  Erinevate liiklusolukordade lahendamine 
12.  Takistusest möödumine. Ootamatud olukorrad liikluses. 
13.  Sõitmine grupis 
14.  Sõitmine pimedas ja halva nähtavuse korral, ohutusnõuded; pidurdamine erinevates oludes, 

erinevatel teekatetel 
15.  Esmaabi 
16.  Kohalike liiklusolude analüüs ja õpitu kinnistamine liikluslaual 3 tundi 
17.  Proovitest 
18.  Jalgrataste vaatlus, korrasoleku kontroll . Praktiline õppus  2 tundi 
19.  Eksam , vigade analüüs ja järeleksam  3 tundi 

 
 
 
Õpitulemused: 

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?replstring=33&dyn=13195554&id=12866200
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12776187
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1. Õpilastest on  kujundatud üksteisega arvestavad liiklejaid: 
a. kellel on ohutu liiklemise harjumused ja kes tajuvad liikluskeskkonda; 
b. kellel on teadmised ja oskused, mis toetavad nende endi ja teiste liiklejate 

toimetulekut ja ohutust mitmesugustes liiklusolukordades nii jalakäija, sõitja kui ka 
juhina; 

c. kes hoiduvad käitumast inimesi ohustavalt ja liiklust takistavalt.  
 

Kontroll ja hindamine 
Kontrollivormid: õpiprotsessis aktiivne osalemine, kirjalike ülesannete lahendamine, eksam 
Hindamine: protsessihinded, eksamihinne 
 
Õppevahendid  
Õppevahenditena  on kasutusel  „Liiklusõpik 3.klassile”, töövihik „Rattaga terveks”, VHS või DVD 
„Jalgratturi ABC”, maanteeameti poolt koostatud õppematerjal grafoprojektoril kasutamiseks, 
töölehed (maanteeamet on koostanud need  kasutamiseks 2.klassi liiklusõpetusetunnis), 
liiklusmängud, internetilehed:  http://www.liikluskasvatus.ee/ 
 

 

http://www.liikluskasvatus.ee/

