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Eesmärk

	Soovitused

Nimetab vähemalt kaks tegevust, mis suurendavad tema
turvalisust liikluses.

►► Noorkotkad kirjutavad liiklusohutusteemalisi luuletusi
(harjutus 11.1).
►► Maanteeameti turvavöötesti läbimine.

Läbiviimine/kontroll
Juhendaja juhib vestlust või muud tegevust, mille käigus
arutletakse võimaluste üle enda turvalisuse suurendamiseks
liikluses.
Näiteks:

■■ helkuri kandmine,
■■ rattasõidul kiivri kandmine,
■■ muusikaseadmete ja nutiseadmete teadlik kasutamine

►► Maakondlike liiklusohutusspetsialistide kaasamine
võimalusel.
}} www.maanteeamet.ee
}} www.liikluskasvatus.ee

Vaata!

liiklusolukorras.

Katsenõue on täidetud, kui noorkotkas on
nimetanud kaks asjaolu/tegevust ja selgitanud
nende turvalisust suurendavat mõju.

Peatu!

Kuula!

Harjutus 11.1

■■ Liiklusohutusteemaliste luuletuste loomise
harjutused

Riimiline värss: kasutatakse nimisõnu ning nalja, et lastel
oleks tore lugeda.
Jutustav luuletus: luuletused, mis jutustavad loo.

valgusfoore.

-- Kanna jalgrattaga sõites kiivrit ning vajadusel kasuta ka
muud turvavarustust.

Haiku: Jaapani luulevorm, kus kasutatakse 17 silpi. Kolm
rida 5, 7 ja 5 silbiga.

■■ Liikluses turvalisuse suurendamise põhireeglid
-- Liikluses ole alati tähelepanelik!
-- Kinnita autos turvavöö.
Näiteid:

-- Pimeda ajal või halva nähtavuse korral kanna helkurit.
-- Ületa teed ainult selleks ette nähtud kohas ning jälgi
-- Maanteel kõnni vasakul pool tee ääres autodele vastu.
-- PEATU, KUULA, VAATA!
Panna kokku teadmised liiklusohutusest ja riimimisest
ning saada loovaid lahendusi nende esitlemiseks,
meeldejätmiseks.

Kuule, issi, kuhu tikud!
Nõnda liiklusmäärust rikud!
Auto alla jääda võid,
kui valest kohast üle käid!

Kas pole, memm, nii sõita hea,
kui kiivriga on kaitstud pea!
On vaja osata ja teada,
kuis ratas turvaliselt seada.

Bussi eest või bussi tagant
sööstad otse auto ette!
Onu, sa ei toimi targalt!
Nõnda küll ei tohi mitte!

Rulalaual sõiduteel!
Memm, kas meel sul selge veel?
Pargiteedel sõitma pead!
Siin ennast, teisi ohtu sead!

Kui auto auto järel vurab
ja maantee pimedusse sulab,
siis helkuriga nähtav oled
ja pimeduski pole kole.

Pea kinni, emme, kus sul aru,
et nõnda tormad ummisjalu!
Sõidutee pole naljaasi,
halvasti võib käia käsi.

VI järk, 7–8aastastele noorkotkastele.

