Sellest voldikust saavad nii laps kui
ka lapsevanem teada või meelde

tuletada kõik selle, mida tarvis

ohutuks liiklemiseks
Hea lapsevanem – Sinu õpetus ja
eeskuju on väga vajalikud, et laps
liikluses terveks jääks!

tark laps

kooliteel

Tubli laps – räägi ka oma vanemaile ohutust liiklemisest, kindlasti
on neil mõni asi ununenud.

Ohutu liiklemise põhitõed
9
9
9
9

Jälgi alati liiklust enda ümber
Varu liikluse jaoks aega, ära kiirusta
Ole tähelepanelik ja ettevaatlik
Õpi tundma liikluseeskirju
ja liiklusmärke
9 Jäta meelde, et Eestis on
parempoolne liiklus, ka kõnniteel
9 Näita teistele head eeskuju

HELKUR PÄÄSTAB ELU
Hankige kogu perele helkurid. Kandke neid
ise ja koolitage lapsi neid kandma, sest
valgustamata või halvasti valgustatud teel
on helkurita jalakäija päris nähtamatu!

9 helkuri kandmine pimedal ajal
on kohustuslik, ka linnas

9 kanna vähemalt ühte helkurit,
9 riputa helkur külje peale, põlve kõrgusele
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tark laps

kooliteel

Rebi siit ja pane loosikasti
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KOOLITEE

9 Sõiduteed ületa alati selleks ettenähtud kohas.

9 Koos vanematega tuleb leida kõige ohutum kooli-

Kui läheduses pole ühtegi tunnelit, silda ega ülekäigurada, siis leia koht, kus sõidutee on mõlemas
suunas hästi nähtav!

9 Peatu alati enne sõidutee ületamist ning
9 Ohutumaks teeületamise kohaks on
valgusfooriga ülekäigurada. Ära kunagi
ületa sõiduteed punase tulega!

9

Ole tähelepanelik ka rohelise tule süttides –
kontrolli, kas kõik juhid peatasid oma sõiduki!

9 Roheline tuli ei kaitse hooletult kihutava auto eest
9 Ületades teed reguleerimata ülekäigurajal ehk
sebral, peatu ning veendu, et autojuht on Sind
märganud ning annab Sulle teed.

9 Ära torma kunagi ootamatult teele – autojuht ei
saa oma sõidukit koheselt pidama!

9 Vaata ka, et peatunud sõiduki varjust ei tule mõni
tähelepanematu kihutaja.

9 Jälgi sõiduteed ületades alati liiklust, mitte
näiteks teisel pool teed ootavat sõpra

9 Ära jookse üle sõidutee
9 Ära jää ka asjatult sõiduteele
seisma, isegi mitte ülekäigurajal

9 Kui tee ääres on parkivad sõidukid, siis veendu
sõiduteed ületades, et nende varjust poleks
lähenemas teist autot!

9 Bussist või trollist väljudes mine alati esmalt kõnniteed mööda lähima foori või sebra juurde ning ületa sõidutee sealt. Kui aga sebra pole, siis oota seni,
kuni buss või troll on peatusest lahkunud ning tee
on mõlemale poole hästi näha ja autodest vaba

9 Trammi eest tohid teed ületada ainult siis, kui seal
Rebi siit ja pane loosikasti
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vaata tähelepanelikult mõlemale poole!

1. Teadmiste omandamise koht.
2. On vajalik pimedal ajal.
3. Vahend jalakäijale liikumiseks.
4. Inimene, kes õpetab.
5. Fooritule keelav värv.
6. ......vöö – kaitsevahend sõidukis.
7. ......rada – koht, kus võib ületada sõiduteed.
8. Värviliste tuledega liikluse reguleerimise vahend.
9. 2-rattaline mootorsõiduk.
10. Eesti Vabariigi pealinn.
11. Kaitseb jalgratturi pead.
12. ......ratas, liikumisvahend.
13. ......märk, annab märku keelust.
14. Majade vahel asuv ala, kus võib mängida.
15. ......tee, koht, kus sõidavad autod.

Kirjuta ülevalt alla ruutudesse:

SÕIDUTEE ÜLETAMINE

on sebra. Trammist väljudes on kõige ohutum
minna otse kõnniteele, jälgides sõidukeid paremal

Kasulikke nõuandeid leiab ka veebilehtedelt
www.politsei.ee ning www.mnt.ee

tee ning läbi arutada võimalikud ohukohad.

9 Uue koolitee peab laps koos vanematega
läbi käima, vajadusel mitu korda

9 Teekond kooli olgu pigem pikem, aga
ohutum – kooliteele peaks jääma
võimalikult vähe teeületuskohti.

SÕIDUKID

9 Jälgi autosid ning õpi hindama nende liikumiskiirust
9 Linnakiirusel (50 km/h) läbivad autod ühe sekundiga 10–15 meetrit, jalakäija
teeb ühe sekundiga kaks sammu.

9 Sõidukit ei saa peatada hetkega. Linnakiirusel
kuival teel saab auto pidama 30 meetriga, märjal
asfaldil 40 meetriga, lumisel või jäisel teel 75 meetriga. Õnnetused ei juhtu kilomeetrite ja tundidega,
vaid sekundite jooksul mõne meetriga.

9 Paraku ei jälgi autojuhid alati liikluseeskirju – ületavad kiirust, ei näita suunatuld, ei lase jalakäijaid
vöötrajal üle sõidutee jne. Liikluseeskiri ei kaitse
sind õnnetuse eest, pidev ettevaatlikkus aga küll

9 Sõiduki ja jalakäija kokkupõrkes saab alati rohkem
kannatada jalakäija

LIIKLEMINE MAANTEEL

9 Maanteel (ja ka kõnniteeta linnatänaval) kõnni
jalakäijana alati vasakul serval või teepeenral. Nii
oled näoga enda poole liikuvate autode poole ja
saad end nende eest hoida. See on ainus koht, kus
ei kehti parempoolne liiklus

9 Kanna kindlasti helkurit, maanteed on enamasti
valgustamata ning autode kiirused suured.
Helkuriga märkab autojuht Sind kaugelt.

9 Koos kaaslastega liikudes
kõnni hanereas, mitte kõrvuti.
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