
LLaaiittsseeRRaallllyyPPaarrggii  lliiiikklluusslliinnnnaakk  jjaa  mmäänngguuddeemmaajjaa  …… 

              ÄÄrraa  RRAALLLLIITTAA  ttäännaavvaall  ––  ttuullee  tteeee  sseeddaa  MMEEIILL!!  

 

 

LIIKLUSLINNAKU JA MÄNGUDEMAJA KÜLASTUS 

 

Pakett 1: 

• Liikluskoolitus, praktiline osa meie liikluslinnakus. 

 

Kestvus: 1,5h (ainult liikluskoolitus) 

Grupi suurus kuni 40 last 

Hind: 7 EUR/laps ja 2 EUR/lapsevanem 

 

Sobiva koolituse teema saab valida alt poolt, vastavalt laste vanusele. 

 

Pakett 2: 

• Liikluskoolitus, praktiline osa meie liikluslinnakus. 

• Sõitmine liikluslinnakus elektriautodega, pedaalkartidega ja jalgratastega. 

• Võimalused mängudemajas: rallikonsoolid, puldiautorada, kinotuba, joonistamisenurk, 

legonurk, telekamängud. 

 

Kestvus: 3h (liikluskoolitus + vabaaeg meie lastealal) 

Grupi suurus kuni 40last 

Hind: 10 EUR/laps ja 2 EUR/lapsevanem 

 

Sobiva koolituse teema saab valida alt poolt, vastavalt laste vanusele. 

 

 

Pakett 3: 

• Sõitmine liikluslinnakus elektriautodega, pedaalkartidega ja jalgratastega. 

• Võimalused mängudemajas: rallikonsoolid, puldiautorada, kinotuba, joonistamisenurk, 

legonurk, telekamängud. 

 

Kestvus: 1,5h                                                                          Kestvus: 3h 

Grupi suurus kuni 40 last                                                     Grupi suurus kuni 40last 

Hind: 5 EUR/laps ja 2 EUR /lapsevanem                              Hind: 7 EUR/laps ja 2 EUR/lapsevanem 

 

 

 

Paketid palume eelnevalt ette broneerida, 

e-mailil: lasteala@laitserallypark.ee või telefonil: +372 5750 221. 

Päringutele vastatakse tööpäevadel 24h jooksul või esimesel võimalusel. 

 

NB! LaitseRallyPark jätab endale õiguse muuta hindasid vastavalt turuolukorrale. 

 

mailto:lasteala@laitserallypark.ee
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ÕÕPPPPEEPPRROOGGRRAAMMMMIIDD  KKOOOOLLIIDDEELLEE- AALLGGKKLLAASSSSIIDD 

  
                                                                                          

1. Peatu, vaata, veendu jalakäijana! 

• Teooria tund: Ohud nutiseadmete ja kõrvaklappide kasutamisel jalakäija. 

Julgus autos kaassõitjana oma ohutusele kaasa aidata – märkamine, sekkumine 

• Käeline tegevus või liikumismäng 

• Praktiline osa liikluslinnakus 

Hind: 7 EUR/laps 

 

2. Jalgratturina liikluses 

• Teooria tund: Sõiduosavuse arendamine, liiklusreeglid, ratta turvavarustus, tehniline 

kontroll.  

• Praktiline ülesanne (jalgratta täiustamine ohutuselementidega), munakatse 

• Praktiline osa liikluslinnakus 

Hind: 7 EUR/laps 

 

3. Sõpradega koos, kooliminejale! 

• Teooria tund: Õige käitumine tänaval: jooksmine, tõuklemine, ohtlikud teeületamise 

mängud, kõnnitee, autotee. Grupi mõju, oskus öelda „ei“, sekkumine. 

• Käeline tegevus või liikumismäng 

• Praktiline osa liikluslinnakus 

Hind: 7 EUR/laps 

 

4. Nutiseadmed liikluses 

• Teooria tund: Ohud nutiseadmete kasutamisel liikluses jalakäija ja jalgratturina 

• Liiklusmäng 

• Praktiline osa liikluslinnakus 

Hind: 7 EUR/laps 

 

5. Ühistranspordis liiklemine 

• Teooria tund: Bussis, trammis, trollis, rongis käitumine, kuidas ja millal tohib ületada teed, 

kui sõidad ühistranspordiga, kuidas ja kus tuleb oodata ühistransporti, vajalik pilet või 

ühistranspordikaart. Turvalisus ka kaassõitjana.  

• Käeline tegevus või liikumismäng 

• Sõitmine liikluslinnakus 

Hind: 7 EUR/ inimene 

 

NB! LaitseRallyPargi liikluslinnakul ja mängudemajal on õigus vastavalt olukorrale tegevusi 

muuta või asendada. Programmi kestvus ligikaudu 1,5 h 

 

Paketid palume eelnevalt ette broneerida, 

e-mailil: lasteala@laitserallypark.ee või telefonil: +372 5750 221. 

Päringutele vastatakse tööpäevadel 24h jooksul või esimesel võimalusel. 

 

NB!LaitseRallyPark jätab endale õiguse muuta hindasid vastavalt turuolukorrale. 
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ÕPPEPROGRAMMID LASTEAEDADELE 

 

1. Liiklemise ABC 

Vanus: 3-7 

• Teooria tund: ülekäigurada, valgusfoor, liiklemine, käitumine liikluses 

• Käeline tegevus või liikumismäng 

• Praktiline osa liikluslinnakus 

Hind: 7 EUR/ inimene 

 

2. Jalgratas – rõõmud ja ohud sellega liiklemisel 

Vanus: 3-7 

• Teooria tund: kiivri vajalikkus ja selle õige kasutus, ohud jalgrattaga sõitmisel ja kuidas neid 

ära hoida, miks on jalgrattasõit kasulik, helkurid jalgrattal, katse kiivri ja munaga 

• Käeline tegevus või liikumismäng 

• Jalgrattaga sõitmine liikluslinnakus: jalgrattaga sõiduosavuse arendamine, teeületus 

Hind: 7 EUR/ inimene 

 

3. Ohud liikluses 

Vanus: 6-7 

• Teooria tund: ohud nutiseadmete ja kõrvaklappide kasutamisel liikluses, tähelepanelikkus, 

ohutult üle tee, talvised ohud, liiklusreeglite üle kordamine 

• Käeline tegevus või liikumismäng 

• Praktiline osa liikluslinnakus 

Hind: 7 EUR/inimene 

4. Kooliminejale 

Vanus 6-7a 

• Teooria tund: ohutu tee ületamine, liiklureeglite ülekordamine, ülekäigurada, 

valgusfoor, kiiver, ohutult jalgrattaga, kõrvaklapid liikluses, turvavöö, helkur, 

sõpradega liikluses 

• Käeline tegevus või liikumismäng 

• Praktiline osa liikluslinnakus 

Hind: 7 EUR/inimene 

 

NB! Kõiki teemasid käsitletakse vastavalt vanusele. LaitseRallyPargi liikluslinnakul ja 

mängudemajal on õigus vastavalt olukorrale tegevusi muuta või asendada. Programmi 

kestvus ligikaudu 1,5 h 

 

Paketid palume eelnevalt ette broneerida, 

e-mailil: lasteala@laitserallypark.ee või telefonil: +372 5750 221. 

Päringutele vastatakse tööpäevadel 24h jooksul või esimesel võimalusel. 
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NB!LaitseRallyPark jätab endale õiguse muuta hindasid vastavalt 

turuolukorrale. 


