
LIIKLUSTEOORIA AINEKAVA 

gümnaasiumile 

 

1. Õppekava eesmärk 

Eesmärgiks on anda õpilastele teadmised, oskused ja hoiakud liikluses käitumiseks vastavalt B-

kategooria mootorsõiduki juhile kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele (aluseks on majandus- ja 

kommunikatsiooniministri määrus nr. 58 „Mootorsõidukijuhi teadmiste, oskuste ja käitumise 

liiklusalased kvalifikatsiooninõuded“, allikas: https://www.riigiteataja.ee/akt/128062011037). 

 

2. Õppesisu, maht, tulemused ja meetodid. 

Moodul 1 

T  1.1 Liiklus kui süsteem 

Aine maht 8 tundi 

Aine lühikirjeldus Liiklus koosneb mitmest osast – tee, liikleja, sõiduk, seadusandlus –

moodustades süsteemi.  Süsteemi erinevad osad on vastasmõjus –

muutused ühes kutsuvad esile ka muutused teistes.  Antakse ülevaade 

olulisemast süsteemi erinevate osade kohta – terminid, liiklusalane 

seadusandlus, sõiduk, liikluskorraldusvahendid jm 

Aine üldeesmärgid Luua eeldused mõistmaks liiklust kui süsteemi. 

Õpiväljundid Pärast koolitust õpilane: 

 teab liiklussüsteemi erinevate osadega seotud terminoloogiat; 

 teab  liikluskorraldusega seotud põhimõtteid; 

 mõistab liiklust kui süsteemi ja enda rolli selle süsteemi 

osana; 

 teab liikluse positiivset ja negatiivset mõju inimese elule ja  

tervisele 

 

Õppimise 

korralduslikud alused 

Õpetaja peab loengut projektoriga varustatud õppeklassis. 

Loengumaterjal on MS Powerpoint formaadis.  

Tegevused ja 

meetodid 

õpiväljundite 

saavutamiseks 

Seletatakse lahti aine lühikirjelduses toodut. Tund on ülesehitatud 

nii, et õpetaja selgitaks keerulisi asju lihtsas keeles. Õpilastele 

esitatakse küsimusi ja palutakse võtta osa diskussioonidest. Loengus 

kasutatakse palju jooniseid ja pildimaterjali. Rõhutatakse konspekti 

vajadust. 

Iseseisva töö sisu Vaadata läbi LS § 2, § 15 – 17, § 100 lg 5 – 7, § 109, lahendada 

temaatilised küsimused liiklustestides 

 
T  1.2 Ohutu liiklemise põhimõtted 

Aine maht 3 tundi 

Aine lühikirjeldus Võimalikke ettetulevaid liiklusolukordi on väga palju ja neid 

ükshaaval selgeks õppida ei ole võimalik.  Aine raames analüüsitakse 

tüüpilisemaid liiklusolukordi ja arutletakse, millised on juhi 

võimalused tagada ohutus nendes olukordades.  Sõnastatakse ühiselt 

ohutu liiklemise põhimõtted. Omandatakse piki- ja külgvahe ning 

sõidukiiruse valikuga ja märguannete kasutamisega seotud reeglid. 

Aine üldeesmärgid Luua eeldused isiklike ohutu liiklemise põhimõtete väljatöötamiseks 

https://www.riigiteataja.ee/akt/128062011037


Õpiväljundid Pärast koolitust õpilane: 

 mõistab, et peamised ohutu liiklemise põhimõtted on õigete  

tähelepanekute tegemine, oludele vastava sõidukiiruse valik,  

õigeaegsed ja piisavad märguanded, ohutu piki- ja külgvahe  

hoidmine, liiklusreeglitest kinnipidamine ja  teiste liiklejatega  

arvestamine; 

 teab piki- ja külgvahe ning sõidukiiruse valikuga seotud 

reegleid; 

 teab märguandeid ja nende kasutamisega seotud reegleid; 

 on välja töötanud isiklikud ohutu liiklemise põhimõtted. 

 

Õppimise 

korralduslikud alused 

Õpetaja peab loengut projektoriga varustatud õppeklassis. 

Loengumaterjal on MS Powerpoint formaadis. 

Tegevused ja 

meetodid 

õpiväljundite 

saavutamiseks 

Seletatakse lahti aine lühikirjelduses toodut. Tund on ülesehitatud 

nii, et õpetaja esitaks õpilastele suunavaid küsimusi. Selliselt 

hoitakse õpilaste tähelepanu ja suunatakse neid õigete järelduste ja 

otsusteni. Jooniste ja piltmaterjali abiga aidatakse õpilastel kujutada 

ette, et nad peavad tegutsema konkreetses olukorras, küsitakse nende 

arvamust, arutletakse ning tehakse koos järeldusi. Rõhutatakse 

konspekti vajadust. 

Iseseisva töö sisu Vaadata läbi LS § 50, lahendada temaatilised küsimused 

liiklustestides, lugeda konspekti 

 
T  1.3 Teiste liiklejatega arvestamine 

Aine maht 3 tundi 

Aine lühikirjeldus Liiklejate käitumisel on vanusest, kogemusest, kasutatavast sõidukist 

jms tulenevaid erisusi. Neid erisusi teades oskab juht teiste 

liiklejatega paremini arvestada. Ühe liikleja poolt tehtud viga ei vii 

vältimatult õnnetuseni kui teine pool teab mida ette võtta õnnetuse 

ärahoidmiseks. Arutletakse selle üle, milliseid liiklejate rühmi on, 

millised on nende käitumise eripärad ja kuidas iga liikleja saab neid 

eripärasid teades ohutuse tagada. 

Aine üldeesmärgid Luua eeldused teiste liiklejatega arevestava käitumise kujunemiseks. 

Õpiväljundid Pärast koolitust õpilane: 

 teab, et liikluses osaleb erinevaid liiklejate rühmi; 

 teab erinevate liiklejate rühmade käitumise eripärasid; 

 teab erinevate liiklejarühmade ja sõidukiliikidega  (nt vähem 

kaitstud liiklejate, suurte sõidukite, eritalituse sõidukite jt) 

seotud ohtu suurendavaid tegureid; 

 omab valmidust liikluses ohutuse tagamiseks arvestama  

eripäradega, mis on seotud erinevate liiklejarühmade ja  

sõidukiliikidega; 

 mõistab teiste liiklejate ja sõitjatega arvestamise tähtsust;  

 on motiveeritud arvestama teiste liiklejate ja sõitjatega, 

eelkõige vähem kaitstud liiklejatega ja tagama oma 

käitumisega nende ohutuse. 

Õppimise 

korralduslikud alused 

Õpetaja peab loengut projektoriga varustatud õppeklassis. 

Loengumaterjal on MS Powerpoint formaadis. 

Tegevused ja 

meetodid 

õpiväljundite 

saavutamiseks 

Seletatakse lahti aine lühikirjelduses toodut. Tund on ülesehitatud 

nii, et õpetaja esitab õpilastele suunavaid küsimusi. Selliselt hoitakse 

õpilaste tähelepanu ja suunatakse neid õigete järelduste ja otsusteni. 

Tuuakse näiteid, räägitakse õpilaste kogemustest. Jooniste ja 



piltmaterjali abiga aidatakse õpilastel kujutada ette, et nad peavad 

tegutsema konkreetses olukorras, küsitakse nende arvamust, 

arutletakse seda ning tehakse koos järeldusi. Rõhutatakse konspekti 

vajadust. 

Iseseisva töö sisu Vaadata läbi LS § 87, jaod 2 – 4, 7, lahendada temaatilised 

küsimused liiklustestides, lugeda konspekti 

 

 
T  1.4 Inimene sõidukijuhina 

Aine maht 2 tundi 

Aine lühikirjeldus Inimestena oleme erinevad.  Erinevused võivad olla tingitud 

kaasasündinud teguritest (sugu, isiksuse omadused, impulsiivsus, 

kognitiivsed funktsioonid), elu jooksul välja kujunevatest teguritest 

(vanus, kogemused, hoiakud, väärtused, motiivid, iseloom jms) ning 

kiiresti muutuvatest asjaoludest (väsimus, tervislik seisund, 

emotsioonid, joove jms).  Arutletakse selle üle, kuidas nendest 

teguritest tulenevat negatiivsed mõju juhi käitumisele saab vältida. 

Tutvustatakse liiklusmärkide ja teemärgiste tähendusi. 

Aine üldeesmärgid Luua eeldused mõistmaks erineva liikluskäitumise põhjuseid, saada 

teadlikuks enda isikuga seotud liikluskäitumist mõjutavatest 

tugevatest ja nõrkadest külgedest.  Luua eeldused strateegiate 

väljatöötamiseks neid kahjulikke mõjusid vähendada 

Õpiväljundid Pärast koolitust õpilane: 

 teab inimeste erineva liikluskäitumise põhjuseid;  

 teab kuidas sõidu motiivid, sõiduteekonna ja aja planeerimine,  

sotsiaalne surve, juhi seisund ja teadlikus enda 

juhtimisvõimest (sealhulgas liigne enesekindlus, oma 

võimekuse tõestamise soov) mõjutavad juhi käitumist;  

 teab enda isiksuseomadustest, hoiakutest ja elustiilist 

tulenevaid võimalikke riske liikluskäitumisele; 

 on enda jaoks välja töötanud strateegiad isiksusega ja 

tervisliku seisundiga seotud liikluskäitumist mõjutavatest 

asjaoludest tulenevate kahjulike mõjude vältimiseks; 

 on rohkem motiveeritud väärtustama ohutust ja keskkonna  

säästlikkust, elu üldistes eesmärkides ja käitumises 

Õppimise 

korralduslikud alused 

Õpetaja peab loengut projektoriga varustatud õppeklassis. 

Loengumaterjal on MS Powerpoint formaadis. 

Tegevused ja 

meetodid 

õpiväljundite 

saavutamiseks 

Seletatakse lahti aine lühikirjelduses toodut. Tund on ülesehitatud 

nii, et õpetaja esitaks õpilastele suunavaid küsimusi. Selliselt 

hoitakse õpilaste tähelepanu ja suunatakse neid õigete järelduste ja 

otsusteni. Tuuakse näiteid, küsitakse õpilaste kogemusi. Jooniste ja 

piltmaterjali abiga aidatakse õpilastel kujutada ette, et nad peavad 

tegutsema konkreetses olukorras, küsitakse nende arvamust, 

arutletakse seda ning tehakse koos järeldusi. Rõhutatakse konspekti 

kirjutamise vajadust. 

Iseseisva töö sisu Vaadata läbi ja õppida juhatusmärgid, teeninduskohamärgid, 

lisateatetahvlid, tunnusmärgid (LS § 6 lg 6), lahendada temaatilised 

küsimused liiklustestides, lugeda konspekti, valmistada ette 

vahekontrolliks 

 
T 1.5  1. mooduli vahekontroll 

Moodul 1 maht 11 tundi 

Teema 1.8 maht 1 tund 



Lühikirjeldus Vahekontroll koosneb 30-st valikvastustega küsimustest, millest 

õigesti peaks olema vastatud 20-le. Üleminek järgmisse moodulisse 

toimub siis, kui õpilane on edukalt sooritanud antud vahekontrolli. 

Vahekontrolli lõpus toimub tekkinud vigade analüüs. 

 

Moodul 2 

 
T  2.1 Sõidu alustamine ja sõiduki asukoht sõites 

Aine maht 3 tundi 

Aine lühikirjeldus Üheks ohutu liiklemise eelduseks on valida teel otse sõites ja 

manöövri sooritamisel õige asukoht.  Omandatakse sõidu alustamise 

ja sõiduki asukoha valikuga seonduvad reeglid. Arutletakse, kuidas 

tagada sõidu alustamisel ohutus, milliseid ettevalmistusi tuleb 

sõiduks teha, millised on tee erinevad osad ja nende otstarbed; mille 

järgi ära tunda eraldi rada ühissõidukile, kergliiklejatele jms; kui 

sõiduradasid on mitu, siis milline rada valida; kuidas saab juht õige 

paiknemisega teel riske vältida. Analüüsitakse sõiduki asukohaga 

sõites  seotud liiklusõnnetuste tekke põhjuseid ja kuidas neid  oleks 

saanud ära hoida. Aine raames kajastatakse juhi üldkohustusi, 

kohustusi jalakäija ohutuse tagamisel ning manööverdamist. 

Aine üldeesmärgid Luua eeldused sõitmisel õige asukoha valikuks vajalike teadmiste 

kujunemiseks ja motivatsiooni suurenemiseks sõidu planeerimisega 

riske vältida ning keskkonda säästa 

Õpiväljundid Pärast koolitust õpilane: 

 teab kuidas sõitu ohutult alustada; 

 teab tee erinevaid osi ja nende otstarvet; 

 teab sõiduki asukoha valikuga seotud reegleid; 

 teab kuidas valida asukohta teel riski vältimise ja keskkonna  

säästmise eesmärgil; 

 on rohkem motiveeritud oma sõitu riski vältimise ja 

keskkonna säästmise eesmärgil planeerima. 

 teab juhi üldkohustusi, kohustusi jalakäija ohutuse tagamisel 

ning manööverdamise reegleid 

 

Õppimise 

korralduslikud alused 

Õpetaja peab loengut projektoriga varustatud õppeklassis. 

Loengumaterjal on MS Powerpoint formaadis. 

Tegevused ja 

meetodid 

õpiväljundite 

saavutamiseks 

Seletatakse lahti aine lühikirjelduses toodut. Tund on ülesehitatud 

nii, et õpetaja esitaks õpilastele suunavaid küsimusi. Selliselt 

hoitakse õpilaste tähelepanu ja suunatakse neid õigete järelduste ja 

otsusteni. Tuuakse näiteid, küsitakse õpilaste kogemusi. Jooniste ja 

piltmaterjali abiga aidatakse õpilastel kujutada ette, et nad peavad 

tegutsema konkreetses olukorras, küsitakse nende arvamust, 

arutletakse seda ning tehakse koos järeldusi. Rõhutatakse konspekti 

vajadust. 

Iseseisva töö sisu Vaadata läbi LS § 35-38, 84, 89, lahendada temaatilised küsimused 

liiklustestides, lugeda konspekti 

 
T  2.2 Sõidujärjekord sõites 

Aine maht 3 tundi 

Aine lühikirjeldus Üheks ohutu liiklemise eelduseks on õige sõidujärjekorra määramine 

teede lõikumisalade ja teega külgnevate alade ületamisel. 

Omandatakse teede ristumis- ja lõikumisaladel ning 

raudteeülesõidukohtadel ja õuelade, parklate, jalgrattateede, teega 



külgnevate alade, raudtee, trammitee jms ületamisel sõidujärjekorra 

määramisega seotud reeglid.  Analüüsitakse teede ristumis- ja 

lõikumisaladel ja  teega külgnevate aladel ning 

raudteeülesõidukohtadel sõiduga seotud liiklusõnnetuste tekke 

põhjuseid ja kuidas neid oleks saanud ära hoida. 

Aine üldeesmärgid Luua eeldused ristmike ja teega külgnevate alade ületamisel õige 

sõidujärjekorra määramiseks vajalike teadmiste kujunemiseks ja 

motivatsiooni suurenemiseks  ristmikel sõites võimalikke ohte 

vältida 

Õpiväljundid Pärast koolitust õpilane: 

 oskab rakendada probleemülesannete lahendamisel teede 

ristumis- ja lõikumisaladel ja teega külgnevate aladel ning  

raudteeülesõidukohtadel sõidujärjekorra määramisega seotud  

liiklusreegleid; 

 omab ülevaadet teede lõikumisalade ning raudteeülesõidukoha  

ületamisega seotud riskidest ja nende vältimise võimalustest; 

 on rohkem motiveeritud teede lõikumisalade ja teega 

külgnevate alade ning raudteeülesõidukoha ületamisega 

seotud võimalikke ohte vältima.  

 

Õppimise 

korralduslikud alused 

Õpetaja peab loengut projektoriga varustatud õppeklassis. 

Loengumaterjal on MS Powerpoint formaadis. 

Tegevused ja 

meetodid 

õpiväljundite 

saavutamiseks 

Seletatakse lahti aine lühikirjelduses toodut. Tund on ülesehitatud 

nii, et õpetaja esitaks õpilastele suunavaid küsimusi. Selliselt 

hoitakse õpilaste tähelepanu ja suunatakse neid õigete järelduste ja 

otsusteni. Tuuakse näiteid, eraldi rõhku pannakse ringliiklusega 

ristmike ületamisele. Jooniste ja piltmaterjali abil aidatakse õpilastel 

kujutada ette, et nad peavad tegutsema konkreetses olukorras, 

küsitakse nende arvamust, arutletakse seda ning tehakse koos 

järeldusi. Rõhutatakse konspekti vajadust. 

Iseseisva töö sisu Vaadata läbi LS § 56-58, lahendada temaatilised küsimused 

liiklustestides, lugeda konspekti  

 
T  2.3 Sõidu eripära asulavälisel teel, kiirteel ja tunnelis 

Aine maht 1 tundi 

Aine lühikirjeldus Omandatakse asulavälisel teel, kiirteel ja tunnelis sõiduki 

juhtimisega seonduvad reeglid. Asulavälisel teel ja kiirteel sõiduki 

juhtimine erineb asulas sõidust peamiselt sõidukiiruse poolest. 

Suurema sõidukiirusega kaasneb oht õnnetuse korral rohkem viga 

saada; midagi olulist võib tähele panemata jääda; kui ohtu 

märgatakse, siis on vähem aega õige otsuse vastuvõtmiseks ja 

tegutsemiseks. Lubatud sõidukiirust ületatakse siin ka rohkem - sõit 

tundub ohutum, sõidukiiruse hüpnoos jms. Kuid ka väljaspool asulat 

ja kiirteel saab ohutult sõita – valides oludele vastava sõidukiiruse ja 

hoides enda ümber tegutsemiseks piisavalt ruumi. Analüüsitakse 

asulavälisel teel, kiirteel ja tunnelis sõiduki juhtimisega seotud 

liiklusõnnetuste tekke põhjuseid ja kuidas oleks saanud neid ära 

hoida. 

Aine üldeesmärgid Luua eeldused asulavälisel teel, kiirteel ja tunnelis sõiduki 

juhtimiseks ja ohtude vältimiseks vajalike teadmiste kujunemiseks. 

Luua eeldused motivatsiooni suurenemiseks järgida ka asulavälisel 

teel ja kiirteel sõites sõidukiirusele kehtestatud piiranguid ning hoida 

ohutut piki- ja külgvahet. 



Õpiväljundid Pärast koolitust õpilane: 

 teab asulavälisel teel, kiirteel ja tunnelis sõiduki juhtimisega  

seotud reegleid; 

 teab sõiduki juhtimise eripära asulavälisel teel ja kiirteel 

võrreldes sõiduki juhtimisega asulas; 

 omab ülevaadet asulavälisel teel, kiirteel ja tunnelis sõiduki  

juhtimisega seotud riskidest ja nende vältimise võimalustest; 

 on rohkem motiveeritud järgima asulavälisel teel ja kiirteel  

 sõidukit juhtides sõidukiirusele kehtestatud piiranguid ning  

hoidma ohutut piki- ja külgvahet.  

Õppimise 

korralduslikud alused 

Õpetaja peab loengut projektoriga varustatud õppeklassis. 

Loengumaterjal on MS Powerpoint formaadis. 

Tegevused ja 

meetodid 

õpiväljundite 

saavutamiseks 

Seletatakse lahti aine lühikirjelduses toodut. Tund on ülesehitatud 

nii, et õpetaja esitaks õpilastele suunavaid küsimusi. Selliselt 

hoitakse õpilaste tähelepanu ja suunatakse neid õigete järelduste ja 

otsusteni. Jooniste ja piltmaterjali abil aidatakse õpilastel kujutada 

ette, et nad peavad tegutsema konkreetses olukorras, küsitakse nende 

arvamust, arutletakse seda ning tehakse koos järeldusi. Rõhutatakse 

konspekti vajadust. 

Iseseisva töö sisu Lahendada temaatilised küsimused liiklustestides, lugeda konspekti  

 
T  2.4 Sõiduki peatamine ja sõidu lõpetamine 

Aine maht 1 tund 

Aine lühikirjeldus Peatumine ja parkimine ning hädapeatamine peavad toimuma 

selliselt, et muud liiklust ei takistata. Omandatakse peatumise ja 

parkimise ning hädapeatumisega seotud reeglid. Lahendatakse 

peatumise ja parkimisega ning hädapeatamisega seotud 

probleemülesandeid. Analüüsitakse peatumise ja parkimise ning 

hädapeatamisega seotud liiklusõnnetuste tekke põhjuseid ja kuidas 

neid ära hoida. 

Aine üldeesmärgid Luua eeldused peatumiseks ja parkimiseks ning hädapeatamiseks  

vajalike teadmiste kujunemiseks ning motivatsiooni suurendamiseks 

peatumise ja parkimisega ning hädapeatamisega seotud reeglite 

järgimiseks. 

Õpiväljundid Pärast koolitust õpilane: 

 teab ja oskab probleemülesandeid lahendades kasutada 

parkimise ja peatumisega ning hädapeatamisega seotud 

liiklusreegleid; 

 teab kuidas parklas ja parkimismajas ohutult ja teisi liiklejaid  

arvestavalt käituda; 

 on rohkem motiveeritud peatumise ja parkimisega ning  

hädapeatamisega  seotud reegleid järgima. 

 teab kuidas väljaspool asulat peatuda ja parkida. 

Õppimise 

korralduslikud alused 

Õpetaja peab loengut projektoriga varustatud õppeklassis. 

Loengumaterjal on MS Powerpoint formaadis. 

Tegevused ja 

meetodid 

õpiväljundite 

saavutamiseks 

Seletatakse lahti aine lühikirjelduses toodut. Tund on ülesehitatud 

nii, et õpetaja esitaks õpilastele suunavaid küsimusi. Selliselt 

hoitakse õpilaste tähelepanu ja suunatakse neid õigete järelduste ja 

otsusteni. Tuuakse näiteid, analüüsitakse tüüpilisi vigu. Jooniste ja 

piltmaterjali abil aidatakse õpilastel kujutada ette, et nad peavad 

tegutsema konkreetses olukorras, küsitakse nende arvamust, 

arutletakse seda ning tehakse koos järeldusi. Rõhutatakse konspekti 



vajadust. 

Iseseisva töö sisu Vaadata läbi LS § 61-68, lahendada temaatilised küsimused 

liiklustestides, lugeda konspekti  

 
T  2.5 Käitumine liiklusõnnetuse korral 

Aine maht 2 tundi 

Aine lühikirjeldus Liiklusõnnetus on riskiolukord, kuhu  ükski juht ei taha sattuda. Kui 

aga liiklusõnnetus siiski juhtub, eeldab see juhilt kindlate reeglite 

järgi käitumist. Omandatakse liiklusõnnetuse korral käitumisega 

seotud reeglid. Lahendatakse liiklusõnnetuse korral käitumisega  

seotud probleemülesandeid. Analüüsitakse liiklusõnnetuse korral 

vale käitumise tagajärgi ohutuse ja liikluskindlustusseaduse 

seisukohast. Aine raames käsitletakse ka tulede kasutamise reegleid. 

Aine üldeesmärgid Luua eeldused liiklusõnnetuse korral õige ja ohutu käitumise jaoks  

vajalike teadmiste kujunemiseks 

Õpiväljundid Pärast koolitust õpilane: 

 teab kuidas liiklusõnnetuse korral õigesti käituda; 

 teab liiklusõnnetuse korral vale käitumise tagajärgi. 

 omab ettekujutust liikluskindlustuse vajadusest 

 teab tulede kasutamise reegleid 

Õppimise 

korralduslikud alused 

Õpetaja peab loengut projektoriga varustatud õppeklassis. 

Loengumaterjal on MS Powerpoint formaadis. 

Tegevused ja 

meetodid 

õpiväljundite 

saavutamiseks 

Seletatakse lahti aine lühikirjelduses toodut. Tund on ülesehitatud 

nii, et õpetaja esitaks õpilastele suunavaid küsimusi. Selliselt 

hoitakse õpilaste tähelepanu ja suunatakse neid õigete järelduste ja 

otsusteni. Kasutatakse jooniseid ja piltmaterjale, küsitakse õpilaste 

arvamust teatud liiklusolukordade kohta, arutletakse seda ning 

tehakse koos järeldusi. Rõhutatakse konspekti vajadust. 

Iseseisva töö sisu Lahendada temaatilised küsimused liiklustestides, lugeda konspekti, 

valmistada ette vahekontrolliks  

 
T 2.6   2. mooduli vahekontroll 

Teema 2.6 maht 1 tund 

Lühikirjeldus Vahekontroll koosneb 30-st valikvastustega küsimustest, millest 

õigesti peaks olema vastatud 20-le. Üleminek järgmisse moodulisse 

toimub siis, kui õpilane on edukalt sooritanud antud vahekontrolli. 

Vahekontrolli lõpus toimub tekkinud vigade analüüs. 

 

 

 

Moodul 3 

 
T  3.1 Möödasõit, möödumine ja ümberpõige 

Aine maht 2 tundi 

Aine lühikirjeldus Omandatakse möödasõidu, möödumisega ning ümberpõikega seotud 

reeglid. Arutletakse selle üle, milliseid ohte võib möödasõidul ette 

tulla ja kuidas neid ohte vältida. Analüüsitakse möödasõidu, 

möödumise ja ümberpõikega  seotud liiklusõnnetuste tekke põhjuseid 

ja  kuidas neid  oleks saanud ära hoida. 

Aine üldeesmärgid Luua eeldused ohutuks möödasõiduks, möödumiseks ja 

ümberpõikeks vajalike teadmiste  kujunemiseks ning motivatsiooni 

suurendamiseks kaaluda hoolega möödasõiduvajadust 



Õpiväljundid Pärast koolitust õpilane: 

 teab ohutuks möödasõiduks vajalikke eeldusi; 

 teab kuidas ohutult mööda sõita, mööduda ja ümber põigata; 

 teab kuidas käituda möödasõidetava rollis; 

 on rohkem motiveeritud kaaluma möödasõidu vajadust 

ohutuse tagamise eesmärgi 

Õppimise 

korralduslikud alused 

Õpetaja peab loengut projektoriga varustatud õppeklassis. 

Loengumaterjal on MS Powerpoint formaadis. 

Tegevused ja 

meetodid 

õpiväljundite 

saavutamiseks 

Seletatakse lahti aine lühikirjelduses toodut. Tund on ülesehitatud 

nii, et õpetaja esitaks õpilastele suunavaid küsimusi. Selliselt 

hoitakse õpilaste tähelepanu ja suunatakse neid õigete järelduste ja 

otsusteni. Kasutatakse jooniseid ja piltmaterjale, küsitakse õpilaste 

arvamust teatud liiklusolukordade kohta, arutletakse seda ning 

tehakse koos järeldusi. Rõhutatakse konspekti kirjutamise vajadust. 

Iseseisva töö sisu Lahendada temaatilised küsimused liiklustestides, lugeda konspekti 

 

 
T  3.2 Keskkonda säästev auto kasutamine 

Aine maht 1 tundi 

Aine lühikirjeldus Auto kasutamisega kaasneb kahju keskkonnale. Kuidas saab seda 

kahjulikku mõju vähendada? Sõiduviisi valikuga, sõidu 

planeerimisega, auto korralise hooldamisega, eelsoojendi 

kasutamisega, auto valikuga ostes jms. Arutletakse vajadustest 

lähtuvalt võimaluste üle säästa ja milliseid meetmeid keegi on nõus 

keskkonna säästmiseks tarvitusele võtma. 

Aine üldeesmärgid Luua eeldused auto säästlikuks kasutamiseks vajalike teadmiste 

kujunemiseks. Luua eeldused motivatsiooni suurendamiseks autot 

kasutades keskkonda säästa. Luua eeldused enesehinnanguks – kui 

motiveeritud keegi on autot keskkonda säästvalt kasutama. 

Õpiväljundid Pärast koolitust õpilane: 

 teab kuidas auto kasutamine keskkonnale mõjub ja kuidas 

seda kahjulikku mõju saab vähendada; 

 oskab leida auto kasutusjuhendist teavet keskkonna säästmise 

kohta; 

 teab kuidas jälgida kütuse kulu; 

 on rohkem motiveeritud autot kasutades keskkonda säästma; 

 mõistab, et säästlik sõiduviis on ka ohutu sõiduviis. 

Õppimise 

korralduslikud alused 

Õpetaja peab loengut projektoriga varustatud õppeklassis. 

Loengumaterjal on MS Powerpoint formaadis. 

Tegevused ja 

meetodid 

õpiväljundite 

saavutamiseks 

Seletatakse lahti aine lühikirjelduses toodut. Tund on ülesehitatud 

nii, et õpetaja esitaks õpilastele suunavaid küsimusi. Selliselt 

hoitakse õpilaste tähelepanu ja suunatakse neid õigete järelduste ja 

otsusteni. Kasutatakse jooniseid ja piltmaterjale, küsitakse õpilaste 

arvamust teatud liiklusolukordade kohta, arutletakse seda ning 

tehakse koos järeldusi. Rõhutatakse konspekti vajadust. 

Iseseisva töö sisu Lahendada temaatilised küsimused liiklustestides, lugeda konspekti 

 

T  3.3 Sõitmine rasketes tee- ja ilmastikuoludes 

Aine maht 3 tundi 

Aine lühikirjeldus Rasked tee- ja ilmastikuolud põhjustavad tee ja rattavahelise 

haardumise või nähtavuse halvenemise. Kuidas sellistes rasketes 

oludes ohutult sõidukit juhtida? Selleks, et juht saaks sõita ohutult 



(suudaks säilitada tee ja ratta vahelise haardumise, oskaks valida 

oludele vastava sõidukiiruse ja õige pikivahe), peab ta arvestama 

asjaoluga, et sõidukile mõjuvad jõud, mis võivad töötada 

vastupidiselt juhi soovile. Mõistes sõidukile mõjuvaid jõude ja 

kuidas juht oma käitumisega saab neid jõudusid muuta, saab sõites 

neid arvestada. Arutletakse järgmistel teemadel: peatamisteekond = 

reageerimisteekond + pidurdusteekond; reageerimisaeg, 

pidurdusteekonna sõltuvus sõidukiirusest, haardumisest ja massist, 

tsentrifugaaljõud, inerts, kineetiline energia, jääkkiirus, kokkupõrkel 

vallanduvad jõud jms. Aine raames käsitletakse ka auto ehitust ja 

tehnilist seisundit 

Aine üldeesmärgid Luua eeldused  rasketes tee- ja ilmastikuoludes sõitmiseks vajalike 

teadmiste kujunemiseks. Luua eeldused rasketes tee- ja 

ilmastikuoludes sõitmisega seotud ohtude mõistmiseks ja teadmiste 

kujunemiseks kuidas neid ohte vältida. 

Õpiväljundid Pärast koolitust õpilane: 

 teab sõidukile mõjuvate jõudude olemust ja oskab neid oma 

sõidus arvestada; 

 teab rasketes tee- ja ilmastikuoludes sõiduki juhtimisega 

seotud ohte ja  kuidas neid ohte on oma käitumisega võimalik 

vältida.   

 Omab ettekujutust auto ehitust ja tehnilisest seisundist 

Õppimise 

korralduslikud alused 

Õpetaja peab loengut projektoriga varustatud õppeklassis. 

Loengumaterjal on MS Powerpoint formaadis. 

Tegevused ja 

meetodid 

õpiväljundite 

saavutamiseks 

Seletatakse lahti aine lühikirjelduses toodut. Tund on ülesehitatud 

nii, et õpetaja esitaks õpilastele suunavaid küsimusi. Selliselt 

hoitakse õpilaste tähelepanu ja suunatakse neid õigete järelduste ja 

otsusteni. Kasutatakse jooniseid ja piltmaterjali, küsitakse õpilaste 

arvamust teatud liiklusolukordade kohta, arutletakse seda ning 

tehakse koos järeldusi. Rõhutatakse konspekti kirjutamise vajadust. 

Iseseisva töö sisu Lahendada temaatilised küsimused liiklustestides, lugeda konspekti 

 
T 3.4  Teooriakontroll – moodulid 1-3 

Teema 3.5 maht 2 tundi 

Lühikirjeldus Teooriaeksam koosneb 30-st valikvastustega küsimustest, millest 

õigesti peaks olema vastatud 20-le. Teooriakontrolli lõpus toimub 

tekkinud vigade analüüs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


