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Taustinformatsioon 
Sellel sügisel sidusime liiklusteema laste seas väga populaarse multifilmiga „Autod“. 
Liiklusteema oli lõimitud rühma-, liikumis- ja muusikaõpetajate tegevustes terve 
nädala vältel. Nädala keskel toimus pidu, kus laste kostüümideks olid helkurvestid ja 
loomulikult võis lisada erinevaid multifilmide ”Autod I” ja ”Autod II” tegelastega seotud 
olevaid aksessuaare. Nii olid lastel kaasas seljakotid, pallid, mütsid, rätikud, tossud ja 
mänguautod. Õueala oli jaotatud kolmeks tegevuskeskuseks ja lapsed leidsid need 
keskused üles autode pildi järgi.  
 
 

Tegevuse eesmärgid: 
1.  Viia läbi lõimitud liikumis- ja muusikategevus õues. 
2. Õpetada lapsi läbi mängu õigesti ja ohutult käituma erinevates 

liiklussituatsioonides. 
3. Kinnistada lastes teadmisi valgusfoori vajalikkusest ja valgusfoorivärvide 

tähendusest. 
4. Pöörata tähelepanu liiklusohutusele ja turvalisusele (helkur, helkurvestid, kiiver 

jalgrattaga sõites jne). 
5. Kaasata lapsevanemaid (igale lapsele oma isiklik helkurvest). 
 
 

Õppe- ja kasvatustegevuse eeldatavad tulemused: 
 laps märkab kaaslast ja oskab teistega arvestada; 

 laps teab valgusfoori ja selle tulede tähendust; 

 laps teab liiklusvahendeid ja liiklusmärkide tähtsust; 

 laps oskab ohutult käituda; 

 laps teab, kuidas jalakäijana, jalgratturina, rulluisutajana ohutult liigelda ja 
milliseid kaitsevahendeid kanda; 

 laps teab helkuri/helkurvesti kasutamise vajalikkust. 
 
 

Osalejate vanus ja arv: Lapsed olid vanuses 2–7aastat. Pidu toimus kahes eraldi 

vanusegrupis ja osalesid kõik Pallipõnni lapsed koos rühmaõpetajatega (ca 200 last). 
 

Seostatus teiste valdkondadega 
 Liikumine 

 Muusika 

 Keel ja kõne 

 Matemaatika 

 Mina ja keskkond 
 



Ettevalmistus 
Kõiki liiklusega seotud laulu- ja liikumismänge olid lapsed juba eelnevalt muusika- ja 
liikumistegevuses õppinud.  
Erinevates boksipeatustes tegevusi läbi viivad õpetajad olid riietatud vastavalt 
multifilmi tegelase värvidele. 
 
 

Vahendid: 
 märgistatud ja kiletatud autopildid boksipeatuste tähistamiseks 

 48 toolist moodustatud buss, rool, bussijuhi müts 

 piletikontrolörile roheline jope, vile 

 CD mängija, CD-d A. Kumpase fonod „Automäng“ 

 plokkflööt, kõlapulgad 

 helkurvestid lastele ja õpetajatele (eelnevalt ostetud lastevanemate poolt) 

 ratas, rattakiiver, munakatse jaoks muna ja väikekiiver, kauss 

 rulluisud, kaitsevarustus 

 õunad 
 
 

Tegevuse käik  
1. Hommikul ootasid lapsi õues multifilmitegelased Sally ja Matu (kelleks olid 

kostümeeritud liikumis- ja muusikaõpetajad), et üheskoos vaadata Pikne 
McQueeni ja Fransesco Bernoulli võidusõitu. Tore oli näha väikeste tüdrukute 
kaasaelamist ilusale tüdrukautole Sallyle ja poiste vaimustunud hõikeid Pikne 
McQueeni ja Fransesco Bernoulli võidusõidule. Laste poolt ei jäänud 
tähelepanuta ka vana kulunud ja remonti vajav väike kastiauto Matu, kes filmis 
kõiki teisi aitas.  
 

2. Autod kutsusid lapsi endaga koos rallit sõitma ja jagasid orienteerumiseks 
välja boksipeatuste kaardid. Iga rühma sai individuaalse kaardi, mille peale 
olid joonistatud kõik kolm multifilmi autot ning vastavalt orienteerumiskaardil 
olevate autode järjekorrale tuli lastel minna keskustesse ja läbida seal tehtav 
ülesanne või tegevus.  

 
3. Lapsed läbisid kolm boksipeatust.  

 



 
I boksipeatus – tegevust juhtis vana heasüdamlik kastiauto Matu, kelleks oli 
lasteaia logopeed Anne Ly. Matu õpetas lastele erinevaid liiklusmänge.  
Kuna pidu toimus kahes vanusegrupis, siis olid mängud valitud vastavalt eale.  
 
 
 
 
 

 
 



 
II boksipeatus – Fransesco Bernoulli (liikumisõpetaja Helgi) rääkis oma 
boksis liiklusohutusest ning pööras eelkõige tähelepanu helkurvestide, 
helkurite ja kiivri kandmise vajalikkusele liikumisel jalgsi, jalgrattaga või 
rulluiskudel.  
Lastega koos viidi läbi munakatse (muna kukutati kaussi – katki), kus kõik 
lapsed nägid, mis juhtub, kui kiivrit pole. 
 
 
 
 
 

 
 



 
III boksipeatus – Pikne McQueen (muusikaõpetaja Heddi) ja tema silmarõõm 
tüdrukauto Sally (muusikaõpetaja Liisi) mängisid lastega liiklus- ja 
autoteemalisi laulumänge, lugesid liisusalme ning sõitsid auto, bussi ja 
rongiga. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Üritus lõppes vitamiinide tankimisega, kus iga laps sai suure punase kodumaise 
õuna. 
 
 
Tulemused ja analüüs 
Tänu populaarsele multifilmile „Autod“ muutus laste liikluspidu fantaasiaküllasemaks 
ning nii tüdrukud kui ka poisid õppisid oma lemmikfilmi tegelaste abil selgeks palju 
uut ja vajalikku. Lapsed olid üritusest väga elevil ja õpihimulised.  
Enamikul lastest on tänaseks selged mõisted parem ja vasak, osati orienteeruda 
osavalt liiklusmängudes juhendamise järgi. Pandi tähele liiklusmärke ja selgitati 
nende tähendust. Teati hästi ülekäiguraja ületamise reegleid ning rühmaga koos 
olles osati käituda arvestades ohutust ja turvalisust.  
 
Infopunktis läbiviidud munakatse pani lapsi mõtlema kiivri vajalikkuse üle. Samuti 
selgitas läbiviidud test helkuri ning helkurvesti nähtavuse kohta lastele näitlikult selle 
kandmise vajadust.  



Tänu sellele peole ja vanemate abile on nüüd Pallipõnni lasteaias igal lapsel oma 
helkurvest, millega ta saab ohutult liigelda kogu õppeaasta vältel ka väljaspool 
lasteaeda.  
Informatiivset osa aitas emotsionaalsemaks muuta ka liiklusteemaliste laulude ja 
laulumängude lõimimine tegevusse.  
 
Ürituse teema oli igati vajalik ja päevakohane, sest uue liiklusseaduse 
rakendamisega on kõikidel lastel soovitav kanda majast rühmaga väljudes 
helkurveste. Lasteaed Pallipõnn on aga 13-rühmaline lasteaed ja seoses sellega oli 
majal endal veste vaid mõne rühma jagu. Tänu sellele lõbusale liikluspeole ja 
vanemate abile on kõikidel lastel oma isiklikus korvis nüüd isiklik helkurvest.  
 
Pallipõnni Liiklusohutuse päev ja Liikluspidu toimus õppeaasta alguses sügisel. 
Kevadel läbiviidud terviseürituste (Mustamäe 50. Jüripäev.) raames läbiviidud 
tegevuste käigus selgus, et sügisel õpitud liiklusohutuse teema oli lastel hästi 
meeles. 
 
Saavutasime lapsest lähtuvalt õppe- ja kasvatustegevuse eeldatavad tulemused.  


